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Blahopřejeme

Obytná zóna

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

Neúměrný
nárůst
absolutního počtu vozidel
a
intenzit
automobilové
dopravy vyvolává potřebu
stanovování jednoznačnějších,
jasných pravidel a omezení,
protože výstavba infrastruktury
silně pokulhává za potřebami
nebo z prostorových důvodů
ji nelze měnit. Platí to, mimo
jiné, i u místních komunikací
té
nejnižší
dopravní
i významové kategorie. Po
těchto komunikacích ještě
před řádově cca deseti, dvaceti
léty projížděla auta pouze sporadicky, protože zajišťovaly pouze zdrojovou dopravu.
Proto často neměly ani bezprašný kryt, natož pak chodníky. Sloužily hlavně pro příjezd
a přístup pěších od páteřní komunikace k jednotlivým většinou rodinným domkům nebo do jádra
sídlišť.
Vzhledem k zanedbatelné intenzitě motorové dopravy si zde hrály děti, vozidla parkovala dle
okamžité potřeby řidiče, apod. Platilo to i pro sídliště stavěná na konci padesátých a na počátku
šedesátých let.
V rámci již minulých novel „silničních pravidel“ toto vzal zákonodárce v potaz a zařadil
tyto komunikace, při podmínce dodržení několika základních pravidel, jako „pěší“ s možností
pojezdu motorových vozidel a nazval je „obytnou zónou“.
„Obytná zóna“, ze stavebního a legislativního pohledu, je dopravním prostorem jednoznačně
vymezeným dopravním značením a vjezdovým prahem nebo chodníkovým přejezdem.
Z dopravního pohledu je „obytná zóna“ takový uliční prostor, kde na jedné společné ploše a bez
vyznačených nebo vyvýšených chodníků se pohybují vozidla i chodci společně, přičemž k sobě
musí být vzájemně ohleduplní! V obytné zóně povolena maximální rychlost 20 km/h, je možno
parkovat pouze na vymezených a jednoznačně vyznačených místech. Chodci smějí užívat silnici
v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahují ustanovení o chůzi vpravo. Hry dětí na vozovce jsou
povoleny.

Otakaru Rindovi
Václavu Šaškovi
Ladislavu Zejmonovi
Františku Kovářovi
Jánu Heringovi
Inge Finkové
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Vítáme nové občany
našeho města
Evu Štumpovou
Vanesu Vlnatou
Alexe Honsu
Tomáše Purkarta
Petra Wágnera
Jiřího Kejvala
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození Vašich dětí. Dětem přejeme
hodně zdraví a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

REKONSTRUKCE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V NOVÉ ROLI
Už i na radnici se doneslo, jaké prý
nepravosti se dějí na stavbě „Rekonstrukce
základní školy v Nové Roli “. Dochází zde
prý k rozkrádání a ničení majetku školy.
Mojí povinností je na toto reagovat.
Rozhodující část vybavení školy je
uskladněna pod zámkem v místě bez
možnosti přístupu kohokoliv jiného,
než zodpovědného pracovníka školy.
V budovách zbyla jen malá část nábytku,
pro který již ve skladu nebylo místo. Na
druhé straně na stavbě pracuje v současné
době na šedesát pracovníků, a ne za
všechny je možno strčit ruku do ohně.
Došlo i k pokusům o „ kontrolu “ obsahu
takto uskladněného vybavení školy, které
zůstalo ve třídách. Naštěstí bez větších
škod.
Na druhé straně TIMA, náš vybraný
zhotovitel stavby, je firmou renomovanou,
nesoucí plnou zodpovědnost za případně
takto vzniklé škody. Samozřejmostí je, že
zjištěné škody uhradí, či napraví.
Závěrem chci konstatovat, že na
stavbách této velikosti se bohužel
podobné věci dějí, ale rozsah zatím takto
vzniklých škod je zde zanedbatelný.
Ing. Miroslav Kapoun
investiční referent

Velký boom těchto typů komunikací nastal až v posledních několika letech, hlavně v souvislosti
s nově vznikajícími lokalitami „satelitních“ oblastí určených hlavně pro bydlení. Zde se
tyto dopravní propojky vžily a není, s výjimkou většinou nedodržování rychlostního limitu,
z dopravního pohledu a těchto obslužných komunikacích jiný problém. Důvodem je hlavně to, že
tyto komunikace se finančně promítají do ceny jednotlivých pozemků a při nezanedbatelné ceně
1000 až 1500Kč/m2 si každý stavebník několikrát zváží nutnost mít k domku příjezd v podobě
široké místní komunikace s chodníkem nebo při troše tolerance dojíždět po výrazně levnější
silnici zařazené do podoby obytné zóny!
Pokud se takto označí komunikace v klasické, historické, zástavbě, pak je nutno nejprve
překonat setrvačnost myšlení zde bydlících obyvatel, protože ti většinou změnu dopravního
režimu v počátku neberou kladně. Nic je totiž tato změna nestojí a dopravní omezení (většinou to
je nemožnosti parkovat libovolně, ale pouze na vymezených místech nebo na vlastním pozemku,
omezená rychlost na 20km/h, nutnost tolerovat pěší a být připraven na různé hry dětí, atd.) berou
jako diskriminaci s tvrzením, že tuto komunikaci užívají x desítek let a nikdy zde nebyla zapotřebí
žádná omezení a všichni byli spokojeni.
Tito občané většinou ani nevidí a co hůř ani nechtějí vidět problémy spojené se zajištěním
dopravní obsluhy v historické zástavbě, kde není možno se plošně rozvíjet. Navíc jedni a titíž lidé
chtějí většinou rozšiřovat zelené plochy, zkrášlovat tak svou obec nebo město, ale zároveň chtějí
mít své vozidlo zaparkované pod oknem, aby na něj z ložnice viděli a to již v současné době a při
stávajícím stupni motorizace není možné.
Obytná zóna kompromisně eliminuje většinu výše zmíněných problémů, zachovává dopravní
přístupnost ke vchodům (dnes již většinou lidé jezdí na nákupy autem, tak, aby své nákupy nemuseli
daleko nosit), v mezích
možných ploch jsou vymezena
i místa pro parkování, zároveň
ale nedochází k neúměrným
záborům zelených ploch,
takže okolí domů je možno
doplnit o parkové úpravy
a toto vše je možné zajistit
v mezích omezených rozpočtů
obcí a měst.
Obytná zóna je o obecné
toleranci, které se nám ne vždy
dostatečně dostává, ale ke
které jednoznačně vychovává.
Ing. Martin Kohout
projektant dopravních staveb

Svoz nadměrného
odpadu
Zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 4. prosince 2006
vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2006 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a
odstraňování
komunálního
odpadu.
Ve
stejném
usnesení
ZMě
konstatovalo, že od 1. 6. 2007 nebude
město zdarma zajišťovat v Nové
Roli, Mezirolí a Jimlíkově svoz
nadměrného
odpadu
od
popelnicových nádob a kontejnerů.
Důvod, proč takto ZMě
rozhodlo
je
jednoduchý.
Město Nová Role každoročně
vynakládá na svoz a likvidaci
komunálního odpadu více
než pět milionů korun. Roční
předpis na úhradu nákladů
od občanů je kolem dvou
milionů korun, přičemž kolem
dvěstětisíc korun se vůbec
nerealizuje
a
jsou
nevymahatelné.
Pro
vaši
informaci, řada občanů, trvale
hlášených v Nové Roli se zde
nezdržuje a ve většině případů
jsou nedostižitelní. Jenom
na úřední adrese (tj. adrese
Městského úřadu) je hlášeno

téměř jednostopadesát
občanů
Nové
Role,
Mezirolí a Jimlíkova,
kteří se v obci nezdržují.
Z tohoto důvodu musí
město každoročně do
likvidace komunálního
odpadu
investovat
přes tři miliony korun,
kterých je v městské
pokladě stále méně.
Každý z občanů má
možnost po celý týden
v pracovní době (6:00
–14:00 hod.) odevzdat
nadměrný odpad přímo
v areálu TS, s.r.o.. Za tuto službu

se neplatí !!! Každou první sobotu
v měsíci v době 8:00
– 12:00 hod. je dvůr
TS, s.r.o. rovněž otevřen
a kromě nadměrného
odpadu je možné zde
bezúplatně
zanechat
nebezpečný
odpad
(pneumatiky,
lednice,
mrazáky,
televizory,
baterie, barvy apod.)
V
měsíci
říjnu
počítáme s tím, že
přistavíme v Nové Roli,
Jimlíkově a Mezirolí

velkoobjemové kontejnery, kde budete
mít možnost se nepotřebných věcí
zbavit. Rozpis přistavení kontejnerů
bude zveřejněn v říjnovém
čísle Novorolského zpravodaje.
Dále
má
každý
občan
možnost si přímo na TS, s.r.o.
objednat kontejner za úplatu.
Měsíc
červenec
byl
posledním měsícem, kdy TS,
s.r.o. vyjela traktorem ke svozu
velkoobjemového odpadu.
Od této doby bude každý
odpad u kontejneru odvezen
a fakturu za odvoz obdrží SVJ,
které do kontejneru ukládá
komunální odpad. V případě,
že kontejner slouží pro více
SVJ bude fakturovaná částka
rozdělena stejným dílem.
Není přece možné, aby se
u kontejneru objevila celá sedací
souprava a nikdo nic neviděl.
Není přece možné, aby u kontejneru
bylo složeno vybourané koupelnové
jádro a nikdo nic neslyšel.
Je již na čase si začít těchto věcí
všímat a nedopustit, aby vyhozené
harampádí kazilo hezký dojem
z nových fasád na domech,
parkovacích ploch nebo upravené
zeleně ve městě.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Technická služba Nová Role, s.r.o. informuje:
Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2007 byl usnesením Zastupitelstva města Nová Role ze dne 4. 12. 2006 zrušen odvoz
nadměrného odpadu od popelnicových nádob a kontejnerů připomínáme, že k likvidaci tohoto nadměrného odpadu je
možné využít bezplatně Sběrného střediska odpadů v areálu Technické služby Nová Role v době od:

všední dny:
první sobota v měsíci:

od 6.00 hodin do 14.00 hodin.
od 8.00 do 12.00 hodin.

Dále nabízíme zakoupení plechové popelnice o objemu 110 litrů v ceně 790,- Kč za 1 kus.

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 18.
Základní podmínky přijímání úředníků do pracovního poměru u města Nová Role
Asi nejtěsnějším vztahem, jak se přímo podílet na chodu našeho města a jeho správě je výkon pracovních agend a tedy zejména
úředních činností v rámci organizační struktury Městského úřadu v Nové Roli (dále jen MěÚ) v pracovním poměru u města. Ze členů
zastupitelstva města mají obdobně těsný a závislý vztah k městu pouze uvolnění členové zastupitelstva, kterými v Nové Roli jsou starosta
a místostarosta města. Jejich pracovní vztah k městu je dán na základě výsledku voleb do zastupitelstva a z vlastní volby a dalších
rozhodnutí v zastupitelstvu města, zpravidla od jeho ustavujícího zasedání po každých volbách. Na rozdíl od toho je pracovní vztah
k městu u úředníků speciálně upraven zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků s tím, že v obecné rovině
se tyto vztahy řídí též zákoníkem práce. A právě ten speciální zákon č. 312 zásadním způsobem upravuje přijímání zaměstnanců města
zařazených do MěÚ. Jaké základní podmínky tedy musí splňovat občan jako fyzická osoba, která má zájem být přímo výkonným úředníkem
města ?
-

-

-

-

musí mít trvalý pobyt v České republice a dosáhnout věku 18 let – zájemci o práci na MěÚ mohou být tedy i cizinci, kteří splňují
též dále uvedené podmínky
být způsobilý k právním úkonům a ovládat jednací jazyk (v ČR se kromě jazyka českého za jednací jazyk uznává též jazyk
slovenský)
být bezúhonný – bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů (popřípadě jiným obdobným dokladem cizince z domovského
státu) a znamená to, že zájemce o práci úředníka nesmí mít záznam ve výpisu z rejstříku trestů, že byl odsouzen za úmyslný
trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy
další předpoklady stanovené zvláštními předpisy nebo požadavky města jako zaměstnavatele, pro konkrétní výkon činností –
může se jednat např. o požadavek určeného druhu řidičského oprávnění a zpravidla o požadavek minimálně středoškolského
vzdělání či další odborné specializace jako je zvláštní odborná způsobilost na výkon konkrétních správních činností (zejména pro
stavební řízení, matriční úřad a evidenci obyvatel, správu poplatků, rozpočtové hospodaření města, přestupkové řízení, apod.)
pro jmenované funkce vedoucích úředníků města (vedoucí odborů a tajemník MěÚ) se dále vyžaduje splnění podmínek dle tzv.
„Lustračního zákona“ z roku 1991 – splnění podmínek se dokládá čestným prohlášením dle zákona a osvědčením Ministerstva
vnitra ČR. Tato podmínka se nevztahuje na občany narozené po 1.12.1971, tzn. v podstatě na občany, kterým v době revoluční
změny z totalitního režimu na demokratický systém nebylo ještě 18 let a nemohli tedy vykonávat žádné vysoké politické funkce
či funkce v ozbrojených složkách bývalého režimu
pro jmenování vedoucího úřadu, tzn. tajemníka MěÚ, dále platí zákonná podmínka praxe ve funkci vedoucího zaměstnance
nebo funkcionáře či zaměstnance přímo z oboru správy obcí, krajů či státní správy po dobu 3 let za období posledních 8 let před
ucházením se o tuto funkci

A jak probíhá dle zákona výběr konkrétního zaměstnance do MěÚ ? Tato záležitost je plně v kompetenci tajemníka MěÚ a pokud by
ten nebyl přítomen nebo pro výběr samotného tajemníka MěÚ tato kompetence přechází na starostu města a v jeho nepřítomnosti na
zastupujícího místostarostu města. V případě typu správy našeho města se noví zaměstnanci vybírají na základě veřejné výzvy dle zákona
(jednodušší forma výběru) a při obsazování míst vedoucích úředníků či vedoucího úřadu je povinnost vyhlášení veřejného výběrového
řízení dle zákona (přísně stanovené podmínky výběru zákonem včetně povinnosti ustanovení výběrové komise ve výběrovém řízení).
Zákon tedy detailně upravuje proces výběru každého zaměstnance zařazeného do MěÚ a každý zájemce, který se na základě vyhlášené
výzvy nebo výběrového řízení o místo na našem úřadu uchází, má mj. možnost nahlížet do výsledných zpráv o posouzení a výběru
příslušného zaměstnance.
Zákon o úřednících územních samosprávných celků klade velké nároky na kvalifikaci zaměstnanců a jejich další vzdělávání a proto
zpravidla i když jsou splněny základní podmínky pro přijetí takového zaměstnance, nebývají splněny všechny kvalifikační nároky zákona.
To pro město pak znamená nemalé finanční nároky na doplnění povinného vzdělání pro nově přijaté úředníky. Zpravidla se jedná
o nutnost do 3 měsíců po nástupu na místo zajistit vstupní vzdělání (cca. 2 týdny), do 18 měsíců zajistit zvláštní odbornou způsobilost
minimálně pro jednu správní činnost (3 – 4 týdny přípravy s ukončení náročnou zkouškou prováděnou ústředními státními orgány)
a navíc pro nově přijaté vedoucí úředníky do 2 let zajistit vzdělávání vedoucích úředníků. Mimo to je nutno zajistit nezbytná průběžná
vzdělávání úředníků, zejména proto, aby byli schopni aplikovat nové právní předpisy, jako byl např. nový správní řád či stavební zákon.
Získat pak ve výběru na úřad zaměstnance, který je z pohledu uvedeného vzdělávání v podstatě hotový, je zpravidla nemožné. Prostě se
žádný takový nepřihlásí. Proč ? To do určité míry vyplývá z kontextu tohoto článku.
Nejen, že to vše je finančně pro město náročné (jedná se o povinné vzdělávání ze zákona a tak vše musí zaměstnavatel hradit jako
služební cesty + ubytování a platby vzdělávacím institucím za zajištění vzdělávání), ale zároveň kromě dovolených, nemocí, ošetření
člena rodiny a dalších zákonných překážek v práci, není po dobu svého vzdělávání příslušný úředník na pracovišti a musí být operativně
v rámci organizace úřadu v nezbytné míře zastoupen. Že nám takto mnohdy zákony nastavují podmínky výkonu veřejné správy již
za hranicí reality, je nasnadě. Osobně se domnívám, že příliš sociální charakter zákoníku práce a nepřiměřeně náročné podmínky
zákona o úřednících územních samosprávných celků ve své populistické snaze zajistit co nejlepší podmínky pro zaměstnance a zároveň
vysoký standard výkonu veřejné správy úředníky, spíše zaměstnancům škodí a vztah úředníka k občanovi nezdravě birokratizuje.
Bohužel se v zákonech příliš odráží vulgární přístup zákonodárného sboru jako celku v jeho práci – viz. mediální spory a nelogičnost
zákona o střetu zájmů či neuvěřitelné další zvýšení birokracie stavebním zákonem místo zcela populisticky mediálně proklamovaného
zjednodušení postupů ve stavebním řízení a územním plánování, apod.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Škola v přírodě
Koncem června vyrazilo
několik tříd ZŠ Nová Role
do školy v přírodě. Také žáci
prvních tříd. Díky pěknému
počasí mohli pozorovat krásy
přírody okolo Orlické přehrady
a památky v blízkém okolí.
Viděli hrad Zvíkov, Orlík, zámek
Blatná. Indiánský den prověřil
jejich schopnosti a znalosti
v indiánských disciplínách.
Noční bobřík odvahy za svitu
světlušek ukázal, co je strach
a odvaha. Dětem se nejvíce líbily
krásné vycházky podél řeky
a při výstupu na Krkavčí skálu
žasly, jaké krásné kouty přírody
můžeme v naší zemi najít. To
některé inspirovalo ke skládání
veršů.
Vydra
Pluje vydra po skalici,
pluje, pluje k Lomnici.
Pluje, pluje, dál a dál,
musí na královský bál.
Barbora Blašínová
Lucie Fratričová

Škola v přírodě – Orlická přehrada
červen 2007

Tak nám uběhl poslední týden dalšího školního roku, který
polovina žáků novorolské základní školy strávila na škole
v přírodě u Orlické přehrady v rekreačním středisku Avia
Varvažov a Husárna.
Myslím si, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že i přes
nepříjemný příjezd a několikeré stěhování, se škola v přírodě
velmi vydařila a nikomu z naší třídy se nechtělo jet zpět
a nejraději bychom zde strávili ještě další týden. Původně jsme
měli všichni bydlet na jednom místě, dopadlo to však tak, že
polovina z nás musela být přestěhována do jiného rekreačního
střediska, nejprve my - 7. B a druhý den za námi přijely i třídy
6. A. 8.B , 2. A a 2. B.
Když přešly počáteční útrapy, tak se konaly různé výlety
– byli jsme na hradě Zvíkov, na zámku Orlík, největší zřícenině
v Čechách Rabí, navštívili jsme aquapark v Horažďovicích,
vyrobili si vlastní svíčky, byli jsme i na Žákovském mostě, kde
se mimo jiné natáčel film Sametoví vrazi. Nezapomenutelné
vzpomínky nám také určitě zůstanou na výlety na kolech
značky Eska, které už dnes na silnicích téměř nepotkáte.

Poděkování
K mým 87. narozeninám jsem
v měsíci červnu 2007 obdržel od
Městského úřadu v Nové Roli milé
blahopřání a dárkový balíček. Za tuto
pozornost srdečně děkuji, velice si
toho vážím.
Jan Kučera, Nová Role

Základní škola N. Role,
okres Karlovy Vary
hledá učitele anglického jazyka
pro 2. stupeň základní školy (6. – 9.
třída).
K dispozici služební byt 1+1 v Nové
Roli.
Nástup: 1. 9. 2007
Požadavky: minimálně středoškolské
vzdělání a zkouška z angličtiny.
Hlaste se na tel. č.: 774 362 250

Touto cestou bychom také velmi chtěli poděkovat panu A.
Seménkovi, který nám poskytl sponzorský dar, který jsme
využili na zaplacení autobusu a vstupů. Dále bychom chtěli moc
poděkovat paní učitelce Milušce Duškové a našemu třídnímu
učiteli Václavovi Bechiňskému, kteří přišli s nápadem uspořádat
školu v přírodě a pustili se do její přípravy a organizace,
i když tato škola v přírodě (měla být v květnu v Krkonoších)
nakonec nevyšla. Poděkování také patří samozřejmě i ostatním
učitelům a vychovatelů, kteří neztráceli nervy a snažili se pro
nás připravit zajímavý program a ukázat nám spoustu nových
věcí v okolí Orlické přehrady a také paní I. Rohlové za zajištění
dopravy.
Tyto řádky píšu už bohužel při zpáteční cestě ze školy
v přírodě, nikomu se nám nakonec nechtělo jet domů. Při jejich
psaní si uvědomuji, že jsou stále ještě lidé, kteří se snaží něco
udělat pro druhé. Pro nás to byla pohoda a odpočinek, pro
učitele však namáhavý týden, kdy na nás musí dávat neustálý
pozor, aby se nikomu nic nestalo a být neustále ve střehu. Proto
bych vám za celou naši třídu 7.B chtěl upřímně poděkovat za
vaši snahu a doufáme, že tato škola v přírodě nebyla poslední.
Za třídu 7. B
Ondřej Krbec

Nový jednatel TS NR, s. r. o.

Oznámení ředitele školy

Rada města na svém jednání 28. května 2007 jmenovala do funkce jednatele
Technické služby Nová Role, s.r.o. pana Aloise Adamovice. Návrh na jmenování
pana Adamovice vzešel z výběrového řízení, do kterého bylo přihlášeno celkem devět
uchazečů. Komise pro výběr byla jmenována Radou města a měly u ní zastoupení
všechny politické strany a uskupení, které mají své zastupitele.
Komise byla osmičlenná. Dva členové se z jednání omluvili. Šest přítomných
členů po pohovorech se
všemi uchazeči v tajné volbě
navrhli svého kandidáta na
jednatele. Pět hlasů obdržel
pan Adamovic a jeden hlas
pan Libor Škarda.
Blahopřejeme
vítězi
výběrového řízení a doufáme,
že Nová Role bude i do
budoucna tak čistá jako dosud,
pokud možno za stejné, nebo
menší peníze z městské
pokladny.

Z jednání na kontrolním dnu dne
18. 7. 2007: firma TIMA se zaručila,
že stavební práce na rekonstrukci školy
skončí v termínu tak, aby nástup žáků do
školy byl v řádném termínu 3. 9. 2007.
Případné změny budou včas oznámeny
prostřednictvím kabelové televize, SMS
zpráv a webových stránek města a školy.
Více informací o rekonstrukci
a škole na aktualizovaných stránkách
http://skola.novarole.cz.
Bc. Radek Veselý
ředitel školy

TRIČKA
s
motivem
NOVOROLSKÉ
WALCHY si můžete zakoupit za
50 KČ na podatelně MĚÚ.

PRÁZDNINOVÁ KŘÍŽOVKA
Český spisovatel dívčích románků
1

dopravní prostředek pro nemocné

2

geometrický tvar

3

tropické ovoce

4

budova pro pacienty

5

kouzelník utváří...

6

muzeum starých venkovských domů

7

jezdí po kolejích

8

vojsko

9

dřevěné náčiní k míchání

10

uklízí sníh z horských cest

11

stejnokroj

12

sladká pochoutka k narozeninám

13

mouku umeleme z ...

14

národní strom

15

upravený plátek masa z ryb

KNIHOVNA A DģM DċTÍ V NOVÉ ROLI
POěÁDAJÍ V SOBOTU 1. záĜí 2007
celodenní sportovnČ-kulturní akci pro dČti i dospČlé

9.00
10.30

Český spisovatel

12.00

1

české pohoří

2

cirkusový umělec

3

hudební značka

13.30

4

pravěké zvíře

14.30

5

část košile

15.30

6

psaní

7

území na severu Ameriky

12.30

SPORTOVNÍ STEZKA
sportovní soutČže pro dČti (2 – 15 let)
2x7 POHÁDEK a PRAVċKÁ STEZKA
literární soutČže pro dČti ( 2- 15 let)
JAK SI ŽIJÍ MLÁĆATA
výstava výtvarných prací žákĤ
sedmnácti ZŠ KrušnohoĜí - vernisáž
VÝCVIK LOVECKÝCH PSģ

13.00-18.00 hraje skupina DSM

17.00

VYHODNOCENÍ
sportovní stezky a literárních soutČží
5 proti 5
rodinná soutČž pro dospČlé i dČti
PRÁZDNINOVÁ POUġ
netradiþní soutČže pro dČti
MISS- NEJLEPŠÍ CHOVATEL
- výstava domácích miláþkĤ
soutČž pro dívky i chlapce

Seznam pečovatelských úkonů
kód
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1101
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400

popis
Úkony osobní péče - maximální sazba
pomoc a podpora při podávání jídla
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
zajištění stravy odpovídající věku, dietní strava
dovoz nebo donáška jídla
pomoc při přípravě jídla a piří
příprava a podání jídla a pití
běžný úkolid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
pomoc při zajištění úklidu po malování, řemeslnících
mytí oken
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
údržba topných zařízení
běžné nákupy
běžné pochůzky
velký nákup
týdenní nákup
nákup ošacení
nákup nezbytného vybavení domácnosti
praní ložního prádla
praní osobního prádla
drobné orpavy prádla
žehlení prádla
doprovázení dětí do školy, školského zařízení a zpět
doprovázení dětí k lékaři a zpět
doprovázení dospělých do školy a zpět
doprovázení dospělých do zaměstnání a zpět
doprovázení dospělých k lékaři a zpět
doprovázení dospělých na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby a zpět
doprovod k rodině, přátelům, na hřbitov apod.
venčení psů
dohled nad dospělým
vodová ondulace
mytí společných prostor domu
pronájhem jídlonosiče

měrná jednotsazba
ka, poznámka
85, 00
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
70, 00
úkon
20, 00
úkon
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
úkon
85, 00
úkon
100, 00 úkon
100, 00 úkon
50, 00
1 kg
50, 00
1 kg
50, 00
1 kg
50, 00
1 kg
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
85, 00
1 hod
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
100, 00
20, 00

1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
měsíčně

Lidová píseň v srdci a srdce v lidové písni.
Pod tímto názvem se uskutečnil
v sobotu 23. června 2007 v sále
ZUŠ koncert tří sborů. Před
naplněným hledištěm vystoupil
dívčí komorní pěvecký sbor
z Nové Role CICHORIUM
a novorolský smíšený sbor
CHOREA NOVA pod vedením
Pavlíny Bauerové a jako hosté sbor
VIVAT MUSICA KRASLICE.
V průběhu koncertu zazněly
lidové písně české a moravské, ale
také romské, izraelské, slovácké,
africké, dále pak švédská,
balkánská, argentinská a mexická.
Věříme, že návštěvníci koncertu odcházeli s písničkou ve svých srdcích a těšíme se,
že se podobné akce stanou v našem městě tradicí.
Chorea Nova

Peníze za váš byt

„ I H N E D“
Hledáme byty do naší nabídky všech velikostí

„ N A P R O D E J„
Prodejci bytu vyplatíme zálohu ihned
do výše 80 % zbytek při prodeji !!!
V současnosti máme v nabídce více než 20 bytů
různých velikostí a vlastnictví.
• Byt 1+1 v Chodově za 480 000 Kč
• Byt 1+2 v Nejdku za 650 000 Kč
• Rekreační středisko ve Stříbrné
• Rodinný dům v Sokolově

„Vaše bydlení je v našich rukou“
• Nabízíme volnou ubytovací kapacitu
• Zajišťujeme správu bytů

Volejte RK DOMINO Chodov 608 977 833

www.dominochodov.cz

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

V polovině července se mi ztratil
3 měsíční kocourek – modrošedý, modré
oči, velmi hravý, skáče, škrábe. Prosím
laskavého nálezce o jeho vrácení.
Moc děkuji i za jakoukoli zprávu.
Terka Zachariášová, K Lávce 282
tel. 728 429 856

Ptačí chřipka
Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písmo c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, n a ř i z u j e podle § 54
odst. 2 písmo c) a odst. 3 veterinárního zákona a v souladu s vyhláškou č. 36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení aviární inf1uenzy
a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární inf1uenzy způsobené influenza
virem A subtypu H5N 1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření
1) Chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, se zakazuje bez zbytečného odkladu,
nejpozději však od 30.6.2007, chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Místně příslušná krajská
veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS“) může chov těchto ptáků ve volném výběhu
povolit za předpokladu, že krmivo a voda se těmto ptákům dává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí
volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro tyto ptáky.
2) Chovatelé, uvedení v bodu 1 musí v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování
a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění
pozdějších předpisů, zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení
vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů a zároveň vést řádnou evidenci o chovu drůbeže,
úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.
3) Chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě:
- pokles v příjmu potravy a vody o více než 20%,
- pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny,
- úmrtnost vyšší než 3 % týdně.
4) Dnem 2.7.2007 se ruší platnost veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných
Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní účastí.
5) Dnem 2.7.2007 se ruší platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných příslušnou
KVS pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.
6) Dnem 2.7. 2007 se zakazuje pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých
chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní
zkoušky a chovatelské soutěže. Místně příslušná KVS může na základě vyhodnocení rizika povolit konání svodu drůbeže
a ptactva, které je chováno způsobem vylučujícím jakýkoliv kontakt s volně žijícími ptáky.
7) Chovatel z České republiky se může účastnit svodu v zahraničí pouze s písemným souhlasem KVS, který si musí vyžádat
minimálně 72 hodin před odjezdem s uvedením informace o kontaktu (adresa, telefon, mobil, e-mail) na chovatele a o počtu
kusů a druhů drůbeže nebo ostatních ptáků, zemi a místě (adresa) svodu. Místně příslušná KVS písemný souhlas vydá na
základě vyhodnocení rizika.
8) Pořádat soutěže poštovních holubů na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na
soutěžích v zahraničí lze jen v případě, že lety nezačínají nebo nekončí ve vytyčených pásmech ochrany a dozoru aviární
influenzy nebo v dalších pásmech s omezením.
Tato mimořádná veterinární opatření nabývají platnosti dne 28. 6. 2007.
MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel

Pozvánka na pétanque v Mezirolí
V Mezirolí u hostince HUBERT se v termínech 4. 8. 2007
a 1. 9. 2007 bude konat turnaj v pétanque. Tímto si všechny
zájemce o hru pétanque bez rozdílu kvalit, pohlaví a vyznání
dovoluji na tyto akce pozvat. Jedinou podmínkou je dostavit se
ve výše uvedeném datu na pétanque hřiště v Mezirolí u hostince
Hubert v čase od 9.00 - 9.30 hod. k prezentaci. Sportovní náčiní
zapůjčíme. Začínáme v 10.00 hod. (končíme dokud Vás to bude
bavit). Startovné činí 200,-Kč/trojice (66,66 Kč/osoba).
Odměna za sportovní výkony se najde pro každého.
Kvalitní občerstvení a zázemí zajištěno.
Bližší informace kdykoliv poskytne Süssner Jaroslav na
mobilu 731 901 413.

Pétanque v Mezirolí
V
sobotu
7. července 2007
uspořádali
SK
Koloťuci Mezirolí
ve
spolupráci
s
hostincem
HUBERT
již
tradiční turnaj
v petanque trojic.
V letošním roce
to byl první ze
tří turnajů,které
v
Mezirolí
budeme pořádat. Turnaje jsou zařazeny do tzv. TRIPLE TOUR
MEZIROLÍ. Po každém turnaji (7. 7., 4. 8., 1. 9. 2007) jsou
vyhodnoceny a patřičně odměněny nejlepší teamy. Po skončení
posledního turnaje proběhne také vyhodnocení a ocenění
nejúspěšnějších účastníků celého seriálu.
V sobotu se na upravených hřištích u hostince Hubert sešlo
24 tříčlenných teamů. Kromě místních příznivců koulí se
zúčastnili také hráči z Kolové, Karlových Varů, Lokte n/O.,
Nové Role, Pozorky, Ostrova, Žlutic, Toužimi, Plzně a Chebu.
Mezi účastníky byli hráči, kteří se pravidelně zúčastňují
vrcholných soutěží pétanque v ČR, ale také „rekreační kouliči“
či úplní začátečníci. Nutno podotknout, že všichni předváděli
profesionální výkony.
Za větrného, ale pro pétanque příznivého počasí jsme
hráli švýcarským systémem na čtyři kola, odtud postoupilo
16 nejlepších do play-off. Pro ostatní účastníky a ty kterým se
nepodařilo probojovat mezi osm nejšťastnějších byl připraven
doprovodný turnaj tzv. mele.

Tenisový klub TC Nová Role
- sezona 2007
Vážení příznivci sportu, rádi bychom Vás touto cestou
informovali o činnosti a plánech Tenisového klubu v Nové
Roli.
Letos sehrála tři družstva mužů soutěž tzv. Davis Cup
s těmito výsledky:
TC Nová Role A ve složení R. Veselý, R.Tichý, B. Sonnberger
-2. -3. místo v I. lize TC Nová Role B ve složení V. Vaněk, T.
Veselý, T. Tvaroužek, Z. Borský - 1. místo ve IV. lize a vytoužený
postup do III. Ligy - gratulujeme!!
TC Nová Role C nově ve složení I. Hupfer, M. Jindra, R.
Zaňka, - 3.místo
ve IV. lize a po sbírání zkušeností věříme v postup do vyšší
soutěže v příštím roce.
Pro nezasvěcené dodáváme, že soutěž má 1.- 4. ligu v každé
po 8 družstvech z celého okresu. První v sezoně postupuje do
vyšší ligy, poslední naopak sestupuje o ligu níž.
Z první ligy se postupuje do extraligy, která je celokrajská.
Poděkování patří všem hráčům za dobrou reprezentaci klubu
a města.
Pokud budete mít zájem podívat se na soutěžní klání,
probíhají v květnu a červnu každou neděli od 15,30 hod. na
kurtech klubu. Jste srdečně zváni!
Pro malý počet děvčat, což je celorepublikový problém, se
starší žáci nemohli účastnit závodní soutěže. Přesto je dětská
členská základna s počtem 20 aktivně trénujících novorolských
dětí ve věku 6 - 14 let největší v historii klubu. Pod vedením
zkušeného trenéra P. Jankovského z TC Gejzírpark K. Vary
probíhají tréninky dvakrát týdně a věříme, že toto podhoubí
pevně zakotví v naší novorolské tenisové rodině. Od příštího
roku věříme v účast ml. a st. žáků v soutěžích, kde startují vždy
4 chlapci a 2 dívky.

Po celodenním zápolení vzešlo následující pořadí:
1. AGRO CHEB -Černík Jaroslav, Černík Martin,Kraus
Jaroslav
2. OSIKA Plzeň - Radoušová Jana, Jirkovský Tomáš, Mráz
Václav
3. VAŠÍCI Kolová - Vašíčková Julie, Vašíček Jiří, Gubiš
Josef
4. LL - Plucar Antonín(Kolová), Jana Bejvlová (PC-Kolová),
Kubiš Jindřich (CP-Vary)
5. SÍSÁCI Mezirolí - Süssner Jaroslav ml., Süssnerová
Anna, Süssner Jaroslav
6. BURLÁCI Mezirolí - Burle Martin, Burelová Eva,
Cibuzar Vítek
7. PPA Pozorka - Došek Martin, Ondrák Petr, Michovská
Jana
8. PPA Pozorka - Došková Renata, Klapuch Radek, Volenec
František
Nelítostné souboje probíhaly souběžně i v doprovodném turnaji
kde nejvíce kvalit i sportovního štěstí měli:
1. RAFANI - Špitalský Milan (OSIKA Plzeň), Janík
Miroslav, Koutný Vlasta (oba CP-Vary)
2. MAMUTI - Plucar Petr ml. (Kolová), Plucar Petr,
Plucarová Lenka (oba PC Kolová)
3. TRIO BRAVO - Vančurová Romana (PC Kolová),
Růžičková Slávka, Růžička Zdenek
4. CP VARY - Šimek Petr, Fürst Jiří, Motyčka Oldřich
Všem zúčastněným gratuluji k dosaženým výsledkům
a děkuji za sportovní projev. Většinu zúčastněných jsme
odměnili věcnými cenami. Poděkování patří hlavnímu
sponzorovi turnaje: Porcelánka Lesov a.s..
Koulím zdar
Ing.Süssner Jaroslav

V letošním roce se naše členská základna rozšířila na 32
členů a bezpočet pravidelných hostů a to je v dnešní uspěchané
počítačové době pozitivní zjištění.
A právě pro tento vzrůstající zájem o tenis se klub pustil do
výstavby sociálního zázemí včetně klubovní a za rok je hotova
hrubá stavba, kterou máte možnost v areálu u koupaliště vidět.
Je pro nás o to cennější, že stavbu budují sami členové ve svém
volnu a i když se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků
věříme, že stavbu brzy dokončíme a slavnostně zprovozníme.
Klub pořádá i několik vlastních turnajů, z nichž jmenujme
tři a to 6. ročník turnaje čtyřher „O pohár starosty města“,
jehož se účastní starostové, politici, podnikatelé a je oblíbeným
zpestřením letní sezony. Tradici si získává i oddílový turnaj
čtyřher „Švestka cup“, jehož se účastní nejen členové klubu,ale
i přátelé a příznivci tenisu.
Svůj turnaj o ceny mají i všechny věkové kategorie dětí, kdy
na konci sezony poměřují své síly a dovednosti.
Poděkování zaslouží určitě správce klubu p. Nejezchleba,
který se stará o chod kurtů a ochotně na tel. zavolání pronajme
kurt každému zájemci.
Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali městu Nová
Role, sponzorům a příznivcům, bez kterých bychom náš
sport nemohli provozovat. I když nám samozřejmě finanční
prostředky nestačí tak, jak bychom potřebovali, nestěžujeme si
a děláme vše pro maximální rozvoj sportu, který jsme si vybrali
jako koníčka.
A protože tenis může hrát každý od 5 - do 100 let a stačí
dvojice, přijďte si i Vy zahrát na naše kurty. Míče a rakety Vám
rádi zapůjčíme. Jste srdečně vítáni!
Přejeme všem naši členům a občanům Nové Role pěkné léto,
hodně zdraví a pohodovou dovolenou se sportem a s tenisem.
Sportu zdar!

za TC Nová Role
Mgr. Roman Tichý
předseda klubu

QARTO REÁL

PRODEJ A MONTÁŽ STAVEBNÍCH OTVOROVÝCH PRVKŮ

OBCHODNÍ STŘEDISKO CHODOV
U PORCELÁNKY 498
TEL./FAX: 352 666 391
e-mail: qarto.real@seznam.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
ROLETY • ŽALUZIE • PARAPETY • STŘEŠNÍ OKNA • SKLEPNÍ OKNA
SÍTĚ PROTI HMYZU • GARÁŽOVÁ VRATA

PĚTIKOMOROVÝ PROFIL ZA CENU ČTYŘKOMOROVÉHO
Ke každému oknu vnitřní parapet zdarma !
( šíře 180 mm - barva bílá nebo mramor )

ZAMĚŘTE SE NA SKUTEČNOU KVALITU
Cena našich oken Vás příjemně překvapí

AKCE - žaluzie na trojdílné panelákové okno 1 260,- Kč
včetně montáže a DPH 5 %

A nyní větší výběr na větším prostoru !

qarto.real@seznam.cz

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
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz
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TRUHLÁŘST VÍ
JI ŘÍ B U Č KO
Výroba nábytku na míru

Kuchyňské linky, dřevěná schodiště, obývací stěny, ložnice,
vestavěné šoupací skříně, psací stoly, kancelářský nábytek...
Nevíte si rady CO, JAK KAM ?
Zavolejte a problém vyřešíme za Vás, přijedeme nezávazně !!!
Vyměříme, navrhneme na PC pro Vaši představivost,
vypočítání ceny se dozvíte nejpozději do 24 hodin.
Termín dodání zakázky je 2-3 týdny.
Dále nabízíme:
Pokládání - linolea, plovoucích podlah, koberců
Napojení vody není problém, máme svého instalatéra, stejně tak
i odborného elektrikáře a plynaře kteří ručí za svou práci.
Výběr elektrospotřebičů dle Vašeho přání a nároků mnoha druhů
a značek (sklokeramické a plynové desky, vestavěné trouby, pračky,
komínové digestoře, myčky, ...)
Zajistíme výstavbu zděného bytového jádra nebo
i rekonstrukci celého bytu !!!

TRUHLÁŘSTVÍ

Jiří Bučko

Výroba nábytku na míru
KUCHYŇSKÉ LINKY, OBÝVACÍ STĚNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,
LOŽNICE, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
Pozorka 17, NEJDEK

Tel.: 353 394 311, 732 151 906
E-mail: BuckoJiri@seznam.cz

Zaměření, montáž a doprava ZDARMA !!!

Pozorka 17 (bývalá hospoda) Nejdek
Tel.: 353 394 311
732 151 906
E-mail: BuckoJiri@seznam.cz
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