Vážení spoluobčané,
po delší odmlce se zase vracím k napsání úvodníku do
Novorolského zpravodaje. Tato odmlka byla způsobena
reklamou zvoucí naše občany na společenské akce pořádané
městem v minulých číslech NZ. V první řadě mám na mysli
naši Michalskou pouť, která se mimořádně podařila a za druhé
20. ročník Honu na lišku v partnerské obci Rittersgün, kam jsme
jako město odvezli plný autobus našich občanů.
Na Michalské pouti jsme mohli vidět bohatý program zaměřený
na všechny věkové vrstvy našich obyvatel. Každý z občanů si
mohl vybrat, co je mu vlastní. Nebudu vyjmenovávat celý bohatý
program, ale kdo chtěl vidět hasičský sport, mohl přijít do areálu
naší hasičské zbrojnice, kdo chtěl pohladit duši, mohl přijít
vyslechnout slavnostní Mši v krásném kostele sv. Michaela, kdo
má rád hudbu, mohl naslouchat v oploceném prostoru TJ, kdo
fandí historickým záležitostem jako jsou například souboje,
řemesla, atd., mohl je vidět na prostranství u Novorolského
rybníka, kdo fandí sportu, mohl sledovat mistrovské utkání
- derby našich fotbalistů s fotbalisty z Chodova (výsledek
nebudu připomínat). Asi největším náporem na peněženky
rodičů a prarodičů byly pouťové atrakce a stánky v prostorách
od železničního přejezdu k TIC. Na závěr celého dne proběhl
překrásný ohňostroj odrážející se na hladině Novorolského
rybníka. Celou tuto akci provázelo velice krásné podzimní
počasí. Je důležité v tomto úvodníku poděkovat organizátorům

Michalské pouti a jmenovitě panu Jaroslavu Šimkovi jako
předsedovi kulturní komise a hlavnímu organizátorovi celé
akce.
Druhá akce byla konána o několik dní později v partnerské
obci Rittersgrün. Jednalo se o 20. ročník Honu na lišku. Jezdecký
oddíl Fuchsjagd e. V. s dlouhodobou historií každoročně pořádá
sportovně společenskou akci, které se účastní velké množství lidí.
Při této příležitosti jsme podepsali aktualizovanou Partnerskou
dohodu o spolupráci. Aktualizovat dohodu jsme byli nuceni
připojením obce Rittersgrün k obci Breitenbrunn. Tato dohoda
je velice důležitá při žádostech o dotaci z programu rozvoje
lidských zdrojů nebo jiných dotačních titulů. Této kvalitní
akce se účastnili i členové jezdeckého klubu Pegas Děpoltovice
a JK Stará Role. Vypravili jsme také autobus do Rittersgrünu,
který plně obsadili naši občané. Jak jsem se později dozvěděl,
většina byla nadšena. Musím se přiznat, že mi dělá dobře, když
lidé pomalu a jistě ztrácejí předsudky, strach, obavy z historie
a chtějí se setkávat, hovořit spolu i bavit se dohromady. Jsem
rád, že se zanedlouho zruší kontroly na hranicích a tím pádem
budeme plnohodnotnými členy Evropské unie.
Mám toho na srdci více, ale to ponechávám na další měsíce.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
které se uskuteční dne 2. prosince 2007 před budovou městského
úřadu. Součástí akce budou prodejní stánky s vánočními předměty
a svařeným vínem. Od 1600 hod. vystoupí Červení panteři, které
v 1630 hod. vystřídají Roháči. Od 1700 hod. zazpívají děti z mateřské
školy v Nové Roli a rozsvícení vánočního stromu bude zakončeno
malým ohňostrojem. Poté proběhne v sále kulturního domu v Nové
Roli Mikulášská besídka.

Dům dětí a mládeže v Nové Roli pořádá v neděli 11. listopadu 2007

PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA NA BÍLÉM KONI
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
sraz všech účastníků v 1700 hod. před budovou DDM.
Zakončení u DDM vystoupením žáků ZUŠ Nová Role,
Martinským pohoštěním a ohňostrojem

Těšíme se na vaši účast – lampióny s sebou !!!!
Žádáme všechny maminky a babičky o pomoc při organizaci – pečení Martinského pohoštění
(přijďte se domluvit do DDM, tel. 353 851 172)

Blahopřejeme

Vítání občánků

všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
listopadu.
Významné životní výročí oslaví tito
občané:

25. září 2007 se uskutečnilo vítání
občánků. Ve třech skupinách bylo
starostou města p. Václavem Heřmanem
přivítáno celkem 20 nových občánků
města Nová Role.Tolik dětí se narodilo
v průběhu května a letních měsíců. Za
účasti místostarostky obce Božičany
p. Jany Nemčičové byly uvítány také
čtyři božičanské děti.
Děkujeme dětem z naší mateřské

Božena Petrlíková
Anežka Dubová
František Šašek
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

školy, které přednesly básničky a písně.
Vítání občánků zajišťují členky
komise pro občanské záležitosti RMě:
p. Jitka Pokorná, Jasněna Pšeničková,
Helena
Schrammeová,
Libuše
Kaiserová a hudební doprovod sl. Dana
Pappová nebo Pavlína Bauerová.
Další vítáni proběhne dne
6. listopadu 2007
Elfrieda Lachmanová
matrikářka

Vítáme nové občany
našeho města
Milan Kňourek
Tereza Nádeníčková
Jan Rác
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození Vašeho dítěte.
Dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Z jednání Rady
a Zastupitelstva města
Zdravotní středisko
Několika jednáními RMě a následně
ZMě se táhla otázka koupě zdravotního
střediska v Rolavské ulici.
První jednání RMě, které se touto
otázkou zabývalo, proběhlo 28. května
letošního roku. Paní MUDr. Pitelová
přítomné členy RMě seznámila se
svým záměrem prodeje zdravotního
střediska nejpozději do konce roku 2007.
Při tomto jednání bylo domluveno,
že MUDr. Pitelová nabídne lékařům
v objektu i ostatním ve městě objekt ke
koupi. Zároveň sdělila, že má dva zájemce
o koupi objektu, ale žádný z nich nemá
v záměru provozovat zdravotní služby.
Další jednání RMě k této problematice
bylo 12. června za účasti MUDr. Pitelové,
MUDr. Hartmanové a MUDr. Vajsejtla.
Přítomní lékaři prohlásili, že nemají
zájem na koupi zdravotního střediska
a je pro ně nejpřijatelnější stávající stav,
tj. pronájem ordinací v objektu jiného
vlastníka. Projednávána byla i možnost
sestěhování obou zdravotních středisek
(v Tovární ulici a Rolavské), protože ve
zdr. středisku v Rolavské ulici je řada
prostor nevyužitých – neobsazených.
15. zasedání RMě dne 26. června
svolal starosta města jako rozšířené
o všechny zastupitele města a vedle lékařů
z Rolavské ulice se jednání zúčastnila
i MUDr. Majkusová. Lékaři potvrdili,
že nemají zájem na koupi zdr. střediska

a v případě, že středisko koupí někdo,
kdo nebude mít zájem o provozování
ordinací, tak z Nové Role odejdou.
MUDr. Vajsejtl přítomné seznámil se
stávající situací a nedostatkem lékařů
v celém karlovarském kraji. Z řad
zastupitelů byly předkládány návrhy na
využití stávajících nebytových prostor
města pro zřízení nového zdravotnického
zařízení, kde by poskytovali služby všichni
stávající lékaři města. Jako nejvýhodnější
bylo navrhováno využít k tomuto účelu
prostory DDM, knihovny nebo kina.
Realizace každého tohoto záměru je
časově i finančně náročnější, než nákup
střediska v Rolavské ulici. Závěrem tohoto
jednání bylo domluveno, že jednání budou
pokračovat po prázdninách. V období
prázdnin nechal MěÚ zpracovat návrh
na využití prázdných prostor ve zdr.
středisku v Rolavské ulici se záměrem
přestěhovat sem MUDr. Majkusovou.
Náklady na úpravu prostor dle studie by
činily cca 1,5 milionu Kč.
Pan starosta svolal další jednání všech
zastupitelů za účasti lékařů z města na den
10.září. Na svolaném jednání lékaři ze zdr.
střediska v Tovární ulici konstatovali, že
mají své ordinace zainvestované a funkční
a v podstatě jsou spokojeni se stávajícím
stavem. Paní MUDr. Pitelová potvrdila,že
vedle Města má další dva zájemce o koupi
zdr. střediska a nemá tudíž důvod snížit
Městu cenu objektu pod cenu znaleckého
posudku, který nemovitost ocenil na
5 195 000,-Kč. Zároveň MUDr. Pitelová
předložila starostovi města účetní

uzávěrku zdravotního střediska za léta
2005 a 2006, kdy příjmy z pronájmu
ordinací a bytu jsou totožné a výší výdajů
na úhradu energií, běžný úklid a údržbu
nemovitosti. Roční zisk z provozu
střediska byl v těchto letech nulový.
Starosta města uzavřel jednání s tím, že
konečné rozhodnutí padne na jednání
ZMě dne 24. září 2007.
7.
jednání Zastupitelstva města
schválilo odkoupení budovy č.237 v Nové
Roli (zdravotní středisko) spolu se st. p.č.
307 o výměře 356 m2 od dosavadního
vlastníka MUDr. Emilie Pitelové, bytem
v Nové Roli, Svobodova čp.182. Kupní
cena byla sjednána ve výši 5 195 000,Kč. Kupní smlouva bude uzavřena do
31.12.2007 se splatností kupní ceny
ve stejném termínu. Kupní cena bude
uhrazena čerpáním prostředků z „Fondu
obnovy přivaděče Vřesová“ formou
bezúročné půjčky z tohoto fondu.
Konkrétní splátky půjčky do uvedeného
fondu budou projednány v rámci
schvalování rozpočtu města na rok 2008
s výhledem do roku 2010. Toto usnesení
bylo schváleno všemi přítomnými
zastupiteli.
Provoz skládky komunálního odpadu
města
18. zasedání RMě dne 20.8.2007
mimo jiné projednalo provoz skládky
komunálního odpadu. Zájem členů RMě
o provoz skládky vzrostl na základě
kontroly České inspekce životního
prostředí koncem roku 2006, kdy byla

Technické službě, s.r.o. uložena pokuta ve
výši 200 000,-Kč za zjištěné nedostatky.
Za účasti pana Ježka, Adamovice,
ing. Kapouna a paní Pachmanové bylo
konstatováno, že:
- původní projekt v době výstavby
skládky uvažoval s ukládáním odpadů
do roku 2019
- Plán odpadového hospodářství
z roku 2005 zpracovaný odpadovým
hospodářem, panem Ježkem? Hovoří
o možnosti ukládání odpadů do roku
2012
- skutečnost ověřená na místě členy
komise ČI ŽP a potvrzená odborníkem v odpadovém hospodářství
RNDr. Gebovským vypadá tak, že
během dvou let, pokud neprovedeme
nějaká opatření můžeme skládku
zavřít
K těm opatřením, která bude nutno,
pokud chceme skládku provozovat,
patří výstavba kompostárny a její strojní
vybavení. Tuto povinnost nám ukládá již
Integrované opatření vydané v březnu
2005 Krajským úřadem v Karlových

Varech. Realizace této akce na které
dosud nebyla Technickou službou, s.r.o.
proinvestována ani koruna, je ohodnocena na 3,5 – 4 miliony korun.
Integrované opatření ukládá TS,
s.r.o. čtyřikrát do roka hutnit skládku
kompaktorem. Z podkladů TS, s.r.o.
bylo zjištěno, že za celou dobu provozu
skládky zde byl kompaktor pouze
dvakrát. A právě nedostatečné hutnění
odpadů způsobilo, že kapacita skládky je
na hranici životnosti.
Přitom provoz skládky odpadků
byl každoročně ziskový a celá částka
každoročně zůstávala v pokladně TS,
s.r.o.. V roce 2006 to například bylo
764 000,- Kč čistého zisku.
Další z možností prodloužení
životnosti skládky je navýšení ochranných
valů a prodloužení – navaření folie, což je
odhadováno cca. na 4 miliony korun.
V současné době neexistuje v České
republice fond a nebo dotace na
úpravy či rozšiřování malých skládek.
Celorepublikový trendem je výstavba
velkých komplexních celků zaměřených
na maximální recyklaci všech odpadů.

Akce komise pro seniory
v listopadu 2007
Čtvrtek 15. listopadu 2007
Podzimní promítání diapozitivů a beseda. Koná se v městské
knihovně od 16 hodin.
Čtvrtek 22. listopadu 2007
Podzimní setkání seniorů s představiteli města a písničkami.

Rada města rozhodla aby komplexní
materiál k problematice skládky
komunálního odpadu v Nové Roli
byl projednám na nejbližším jednání
Zastupitelstva města.
Prodej pozemků z majetku města
Zastupitelstvo města na svém
7. zasedání dne 24. září 2007 schválilo
na podkladě žádostí občanů a organizací
prodej pozemkových a stavebních
parcel v katastrálním území Nová Role
a Mezirolí v celkové ceně 4 070 446,Kč. Zatím co v k.ú. Mezirolí se jednalo
o pozemky k výstavbě nových rodinných
domků (celkem za 2 844 500,-Kč) v Nové
Roli se jednalo pouze o jeden pozemek
pro RD. Ostatní prodávané pozemky
byly již v nájmu od města pod stávajícími
garážemi občanů nebo jako zahrádky.
Hodnota pozemků prodaných v k.ú.
Nová Role (vesměs za staré ceny) se
vyšplhala na 1 225 946 Kč.
Ladislav Cinegr
místostarosta

K poslechu i tanci zahraje malá hudba Pavla Nového. Koná se
v klubu kulturního domu od 16 – 19 hodin.
Středa 28. listopadu 2007
Beseda se seniory Domu s pečovatelskou službou. Koná se
v klubovně DPS od 15 hodin.
Komise pro práci se seniory

Stručně
Zářijová beseda konaná v DPS byla zajímavá a dobře navštívená.
Vedoucí odd. Policie ČR pan J. Teplý na ní naše seniory upozornil na
různé negativní jevy v našem městě a způsoby podvodného jednání,
kterého se dopouštějí, zvláště proti starším lidem, často cizí osoby.
Přítomným se dostalo i několik užitečných rad a doporučení k ochraně
osobních zájmů.
Celodenní vlakový výlet do železničního muzea v Lužné u Rakovníka se
setkal se zájmem jen několika skutečných zájemců, které ale nezklamal.
Autobusový výlet za památkami Karlovarska byl zprvu provázen
nevlídným počasím, které při návštěvě královské mincovny a městského
muzea v Jáchymově nijak moc nevadilo. Odborný výklad průvodkyně
paní Tomkové z Karlovarského muzea podal velkou šíři informací
o slavných i tragických obdobích města, o jeho bohatství i úpadku
a novém vzestupu. V horách na Rýžovně mezi Božím Darem a Horní
Blatnou jsme na malé Svatováclavské slavnosti zažili skutečně drsné krušnohorské počasí. Byli jsme rádi, když jsme brzy našli možnost ochrany
a občerstvení v příjemném prostředí restaurace hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné. Velkým zážitkem byla pro nás přítomnost v klášterním
kostele Zvěstování Panny Marie na slavnostním otevření celého rekonstruovaného komplexu barokních památek, zámeckého parku a areálu
býv. piaristického kláštera v Ostrově nad Ohří.
Odpolední vyjasnění nás pak provázelo při procházce krásně upraveným starým Ostrovem a při prohlídce další významné stavby Karlovarska
– Radošovského krytého mostu přes řeku Ohři.
Tento výlet nám ukázal výsledky obrovské několikaleté práce mnoha představitelů měst a obcí, památkářů, odborníků a řemeslníků, kdy ze
zanedbaných historických staveb a někdy i téměř ruin opět povstaly hodnoty připomínající bohatou kulturní historii našeho regionu.
Jaroslav Červený

60 let společného
života
Svatební fotografie ze dne 11.
října 1947 Boženy a Josefa
Neumanových. Oba patřili mezi
první nové občany Nové Role po
2. světové válce. Poznali se v Nové
Roli,vzali se, a 60 let zde spolu žijí
spokojeným manželským životem.
Za město a MěÚ k významnému
jubileu – diamantové svatbě
blahopřáli: starosta p. Václav
Heřman, vedoucí správního odboru
sl. Lenka Žigovičová a matrikářka
Elfrieda Lachmanová.

Oznámení
V termínu od 22. 10. 2007 do 20. 12. 2007 bude z důvodu opravy povrchu uzavřena část silnice III/20910 (stará
Nejdecká), která vede z Božičan do Nejdku a to v úseku Božičany – odbočka do Nové Role, Bouchalka (k rybářům).
Objízdná trasa pouze pro osobní automobily povede přes Bouchalku a následně Novou Roli.
Děkujeme za pochopení

INTERREG III A
Jednou z možností získání dotací z EU byla do
letošního roku Iniciativa Společenství Interreg IIIA,
která byla v České republice realizována prostřednictvím
pěti samostatných programů podle územního členění.
Jednalo se o program česko – polský, česko – slovenský,
česko – rakouský, česko – bavorský a česko – saský. Poloha
našeho města nás předurčovala k možnosti čerpat peníze
z programu česko – saského.
V roce 2006 naše město zpracovalo projekt na Letní
slavnosti a v roce 2007 byly zpracovány dva projekty Myslivecké a Letní slavnosti.
Projekty realizované v Interregu IIIA byly tzv. malé
projekty se zaměřením na příhraniční spolupráci, jejichž

Zajímavostí je, že celá slavnost byla situována do míst, kde se
celý rok pálí dřevěné uhlí. Hromady dřeva připravené k pálení
posloužily jako stěna proti foukajícímu větru

rozpočet v uznatelných položkách nesmí překročit
částku 7 000,- Euro, přičemž 80% hradí EU a 20% hradí
pořadatel.
Podmínkou každého projektu byla účast české a saské
strany s tím, že stejná akce bude organizována na každé
straně státní hranice. Partnerem našeho města byla ve
všech třech případech obec Rittersgrün se kterou jsme
měli od roku 2002 partnerskou smlouvu o spolupráci. Od
1.1.2007 však obec Rittersgrün byla přičleněna do většího
celku k obci Breitenbrun a bylo proto po dohodě obou stran
schváleno uzavřít smlouvu novou. Její znění projednalo
ZMě Nová Role na svém 7. zasedání 24. září 2007.
Slavností na saské straně která byla zrcadlem mysliveckých
slavností byla akce organizovaná mysliveckým spolkem
Aue- Schwarzenberg dne 30. června 2007, která proběhla
v obci Sosa nedaleko Breitenbrunu.

Na slavnostech vystoupili myslivečtí trubači v čele s Hans –
Jochenem Illingem, kteří troubili i na slavnostech v Nové Roli

Proti akcí Letních slavností pořádaných s jezdeckým oddílem Pegas byl dvacátý ročník
Rittersgrünského honu na lišku dne 6. - 7. října 2007

Hlavním organizátorem XX. ročníku byl tradičně nestor této
akce Bernd Hentschel

Slavnostní zahájení celé akce provedl zemský rada Karl Matko
/ u mikrofonu/

Dohodu o spolupráci podepsal starosta Nové Role pan Václav
Heřman a starosta Breitenbrunu pan Ralf Fischer

Největší zásluhu na dosavadní spolupráci mezi Novou Rolí
a Rittrsgrünem ma bývalý starosta Rittersgrünu pan Frank Siegel
/ na snímku uprostřed/

O autobus návštěvníků slavností z Nové Role bylo dobře
postaráno

Krásnou podívanou byl mimo jiné, hon na lišku pomocí smečky
psů bíglů, tradičně používaných při parforsních honech

Letošním rokem fond Interreg IIIA končí. V letech 2008
– 2013 bude možné peníze EU čerpat z programu „Cíl 3“.
Předpokladem pro získání dotačních titulů pro přeshraniční
projekt je splnění následujících kriterií:
- na společném projektu se podílí z každé země alespoň
jeden partner
- jeden z projektových partnerů převezme jako tzv. leadpartn vedoucí roli a tím i odpovědnost za realizaci
společného přeshraničního projektu
- partneři splní minimálně dva z těchto požadavků:
- společná příprava, resp. plánování projektu

- společná realizace projektu
- společný personál projektu
- společné financování projektu
Nadřazeným cílem poskytování podpory je trvalý
rozvoj česko-saského území pomocí vytváření a realizace
hospodářských, sociálních a ekologických přeshraničních
aktivit pomocí společných strategií.
Cinegr Ladislav
místrostarosta města

Zásady pro přidělování dotací z rozpočtu města Nová Role
Schváleno v Zastupitelstvu Města Nová Role dne 24. 9. 2007 pod bodem usnesení č. 7/06, usnesení schváleno 14 hlasy
I. Sportovní a zájmová činnost dětí a mládeže v organizacích s ohledem na:
skladbu členské základny – za podmínek:
- pravidelná činnost zajišťující alespoň 1x týdně účast dětí a mládeže-doložit jmenný seznam s uvedením druhu zájmové činnosti a její
četnost
- řádná registrace organizace
- řádně doložená členská základna členů ve věku do 18 let (včetně) nebo studujících členů ve věku 18-26 let - doložit jmenný seznam
s datem narození a místem trvalého pobytu
Z poskytnuté dotace lze hradit:
- sportovní pomůcky (dresy, míče a jiné sportovní pomůcky dle druhu vykonávané sportovní činnosti), nutno doložit seznam
nakoupených sportovních pomůcek
- všeobecný materiál, poštovné, vstupné na hrady, zámky, výstavy apod.
- rozhodčí a startovné, ubytování
- cestovní příkazy, náklady na přepravu autobusem nebo vlakem (musí být zřejmé, kdy a kde se cesta konala a kdo se jí zúčastnil)
- vlastní autobus pouze na akce mládeže– náklady PHM dle deníku jízd , plat řidiče
- školení trenérů mládeže – jmenovitě
- náklady spojené s činností organizace (el. el., plyn, voda, teplo, uhlí, palivové dřevo, PHM do elektrocentrály, sekačky na trávu
a dalších strojů sloužících k úpravě sportovišť)
- úhrada nájemného za užívané budovy a prostory včetně nájemného za tělocvičny a sportovní haly
- náklady spojené s údržbou a obnovou zařízení užívaných organizací (údržba a obnova staveb, budov a zařízení v majetku organizace,
v trvalém užívání, ve výpůjčce nebo v dlouhodobém pronájmu)
- plat správce (jen na základě smlouvy nebo nehody bez zákonných odvodů)
- materiál pro konání daného sportu (např. písek na volejbal, vápno na lajnování aj.)
- pojištění budov a pozemků
- drobný hmotný majetek
- pohoštění a občerstvení do max. výše 10% z nákladů celé akce
II. Reprezentaci města v oblasti sportu a zájmové činnosti v ČR i v zahraničí
- reprezentace města je posuzována s přihlédnutím k dosaženým výsledkům a k zájmu Města Nová Role na jeho prezentaci na dané
akci
III. Dotace pro vrcholové sportovce
- vrcholoví sportovci jsou posuzováni z hlediska opakovaně dosahovaných umístění na Mistrovství ČR, ME, MS, Českého poháru
a dalších a to jak v kategorii jednotlivců, tak i družstev ve všech věkových kategoriích
IV. Dotace pro kulturní a obdobné zájmové organizace
- dotaci lze poskytnout na konkrétní akce dle předložené žádosti s projektem s ohledem na společenský význam připravované
iniciativy pro město
Z poskytnuté dotace nelze hradit:
1) daně a poplatky z účtů
2) občerstvení, pohoštění přesahující částku Kč 10% z nákladů na akci, alkoholické nápoje
3) pokuty, penále a sankce
4) leasingové splátky
5) výdaje, které nelze účetně doložit
Termíny pro podání žádosti o poskytnutí dotace:
- pro oddíl I. – do 31. 12. na následující kalendářní rok
- pro oddíl II. – průběžně
- pro oddíl III. – do 31. 12. na následující rok realizace projektu
- pro oddíl IV. – průběžně
Vyúčtování poskytnuté dotace:
- pro všechny skupiny shodně do 31. 1. za rok předcházející
O výši dotace bude rozhodovat v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Rada města v částce do Kč 50 tis., v hodnotě nad Kč 50
tis. pak Zastupitelstvo města.
Pravidla jsou schválena pro rozpočtové období od roku 2008.
V Nové Roli dne 24. září 2007

Jezdíme s úsměvem
18. září 2007 se naše třída 4.A
zúčastnila velmi hezké dopravní akce
,,Jezdíme s úsměvem“. Spolu s dopravní
policií ČR jsme kontrolovali řidiče,
kteří projížděli naším městem. Řidiči,

Václav Heřman – starosta, Ladislav Cinegr – místostarosta

kteří dodržovali pravidla silničního
provozu od nás za odměnu dostali
obrázek s usmívajícím se autíčkem.
Akce se také zúčastnil i náš úspěšný
automobilový závodník Tomáš Enge.
Žáci 4. A

Základní škola v Nové Roli
V rámci společného partnerství Základní školy v Nové Roli, ZŠ v Toužimi a Goetheschule Breitenbrunn a Rittersgrün jsme se dne
4. října zúčastnili sportovního utkání, které se konalo v Toužimi. Chlapci hráli fotbal a dívky přehazovanou.
Družstvo chlapců ve složení Ch. Štofa, O . Brodil. O. Krbec, Z. Borský, T. Klocker a M. Spenanov skončilo na čestném 3. místě,
protože proti družstvu toužimských hráčů neměli téměř žádnou šanci, neboť toto družstvo bylo sestaveno celé z hráčů, kteří hrají fotbal
profesionálně. Proti družstvu z Německa pak prohráli 4:1.
Družstvo dívek v sestavě K. Heyerová, D. Čonková, K. Kapečková, M. Procházková, T. Fišerová a S. Rákošová pak skončilo na 2. místě,
když porazily německý tým a podlehly toužimskému družstvu.
Naše společné akce budou i dále v tomto školním roce pokračovat, již tento měsíc se k nám do školy přijedou podívat žáci z Goetheschule
v Breitenbrunnu. Navštíví přímo jednotlivé třídy a přijdou se podívat do hodin jak probíhá výuka v jednotlivých předmětech.
Ing. Václav Bechiňský

Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary
Informace o organizaci školního roku 2007-2008
I.Charakteristika školy:
1. Žáci:
Počet žáků:
Počet tříd 1.st.:
Počet tříd 2.st.:
Počet odděl.ŠD:
Průměr žáků na třídu:

294
8+1 s upraveným vzdělávacím programem
7+1 s upraveným vzdělávacím programem
2
18,3

2. Zaměstnanci školy:
Ped.pracovníci:
1.st.:
1.A Bochenková
1.B Ježková
1.C Tenglerová

2.A Tomanová
2.B Vavrochová

3.A Mužíková
3.B Dušková

dívky 142
169 žáků, 84 dívek
125 žáků, 58 dívek

4.A Švecová

5.A Jednorožcová

2.st.:
6.A Černý

7.A Gongorová
7.B Zapletalová

8.A Wohlrab
8.B Bechiňský

ředitel

zástupce
zástupce
vých.poradce

9.A Lillová
9.B Lidinský

6.C Nedvědová
učitelé:
Frouzová
Jirkovská

Hamberger
Neumanová

Veselý

Lidinský
II.st
Dorundová I.st
Kliková

družina:
Provoz. zam.:
administrativní prac.:
účetní:
školník:
úklid:

Stulíková Neumanová
Horníková
Pašková
Mihálová
Rubášová, Zábranská, Nováková, Pečenková, Dolejšová

Školní jídelna:
vedoucí:
ved. kuchařka:
kuchařka:
prac.provozu:

Vališová
Rákošová
Vičíková
Handšuhová

II.Prázdniny:
Zahájení šk.r.:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Vysvědčení:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Vysvědčení:
Hlavní prázdniny:

3.9.2006
25.-26.10.06
22.12.06-2.1.08
31.1.2008
1.2.2008
25.2.- 2.3.08
21.-22.3.08
27.6.2008
30.6.-31.8.08

III.Plán pedagogických rad:
Čtvrtletní PR - I.čtvrtletí:
14.11.2007 informace rodičům od 16,00
Klasifikační PR - I.pololetí:
23.1.2008
Čtvrtletní PR - III.čtvrtletí:
18.4.2008 informace rodičům od 16,00
Klasifikační PR - II.pololetí:
23.6.2008
Závěrečná PR:
18.6.2008

Bc. Radek Veselý, ředitel školy

Zahájení školního
roku v mateřské škole
v Mezirolí.
Školní rok 2007/2008 byl zahájen
v pondělí 3.září 2007. K docházce
bylo přihlášeno 22 dětí (14 chlapců a 8
děvčat).
Mateřská škola má jedno oddělení se

Mateřská škola Nová
Role, Rolavská 234
K 12. 10. 2007 je v mateřské škole
v Nové Roli zapsáno ve třídách „myšek“,
„ježků“, „žabiček“ a „berušek“ 98 dětí,
o které se stará 7 plně kvalifikovaných
pedagogických pracovnic a 6 provozních
pracovníků.
Mateřská škola pracuje s dětmi
podle Školního vzdělávacího programu

smíšenou třídou.
Věkové složení dětí:
7 dětí ve věkovém rozmezí 3-4 roky
10 dětí 4-5 letých
5 předškoláků

kuchařka, školnice a topič. Mateřská
škola v Mezirolí poskytuje zázemí nejen
dětem z Mezirolí a Nové Role, ale vybrali
si ji také rodiče dětí z Karlových Varů,
Děpoltovic, Nejdku, Bečova, Smolných
Pecí a Boučí u Sokolova.

Při výuce vycházíme z Rámcového
programu pro předškolní vzdělávání.
O děti se starají dvě výchovné pracovnice,

Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ Mezirolí

„Kudy, kudy cestička“, který byl
zpracován
na základě Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Výchovně vzdělávací práce
s dětmi je realizována prostřednictvím
integrovaných bloků – témat. Ve
školním roce 2007/2008 chceme
kromě již osvědčených témat, (např.
čarodějnická, masopustní, eskymácká,
indiánská cesta…), nabídnout dětem
cestu do vodního království, se zvířátky
do pohádky, téma – „Kamarádi světa -

nejsme všichni stejní“...
V měsíci dubnu zveme v rámci dne
„otevřených dveří“ novorolskou veřejnost
k návštěvě naší mateřské školy.
Bohumila Matuščáková
ředitelka MŠ Nová Role

KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE
LISTOPAD 2007

Viva la musica
Tento rok jsme se již po druhé zúčastnili sborového festivalu Viva la musica ve Žluticích.
Festival má dlouhodobou tradici, koná se vždy čtvrtou sobotu v září a letos to bylo již po osmé.
Je určen pro komorní sbory do třiceti členů se zaměřením na starou chrámovou hudbu. Sbory
zpívají v malebném prostředí gotického kostela sv. Petra a Pavla, který je neocenitelný zejména
pro svou výbornou akustiku. I tento rok zde zazněla především vokální hudba ze 14-18. století.
Festivalu se zúčastnilo celkem sedm sborů: Rosa coeli Žlutice, Orbis pictus Ostrov, Chorea
Nova Nová Role jehož součástí byl i dívčí pěvecký sbor Cichorium, Cantus Kladruby, Smíšený
pěvecký sbor Buštěhrad, Paleta Karlovy Vary, Cubitus Loket. Myslím si, že to pro nás byla
příjemně strávená sobota, přálo nám k tomu i krásné počasí.Celá akce se vydařila zejména
díky Petře Vojtové a jejímu týmu, kteří jistě měli s organizací festivalu hodně práce. Všem
sborům byl zajištěn oběd v místní restauraci a možnost rozezpívání v ZUŠ. A pak už se mohlo
začít. Zpívaly zde rozmanité soubory co do počtu členů a jejich obsazení. Jejich zpěv je pro nás
velkou inspirací a motivací do budoucna. Na závěr přehlídky proběhl společný zpěv kánonu
Vale. Po skončení festivalu byla pro zájemce připravena prohlídka žlutické katakomby. Tento
ročník festivalu se velmi vydařil a my se těšíme na další rok.
Pavlína Bauerová
a sbory Chorea Nova a Cichorium

Sobota 3.11.

HALLOWEEN NEALKO DISCO R
Diskotéka bez alkoholu. Vstup od 15 let!
20:00 - 01:00, vstupné 20 Kč
DJ MAT

Pátek 9.11.
Rockový večer se skupinou CODA R
& Afterparty 21:00 - 03:00
DJ Tomáš Stabenow

Vstupné 80 Kč

Sobota 10.11.
AMUNDSEN party + dárečky

R

22:30 - 04:00, vstupné 30 Kč
DJ MAT
Vstup od 18 let!
DJ Tomáš Stabenow

Pátek 16.11.
Taneční zábava - DOLOVNÁ
K tanci i poslechu hraje BLACK JACK
Začátek ve 20:00, vstupné 100 Kč
Bohatá tombola i šupináči!

Činnost DDM ve školním roce 2007 – 2008

Sobota 17.11.

Dům dětí zahajuje svou činnost v průběhu měsíce září. V letošním roce bude pracovat
21 zájmových kroužků ze všech oblastí – tělovýchova, estetika, společenské vědy, přírodověda
a technika.
Většina ZK začala pracovat v polovině měsíce září. ZK tělovýchovné začínají pracovat až
od měsíce října, neboť ke své činnosti využívají prostory tělocvičny, které jsou v provozu až
nyní. Naše činnost zahrnuje široké spektrum klientů - od těch předškolních až po dospělé.
Pro předškolní děti je připraveno cvičení rodičů s dětmi, je určeno dětem již od dvou do
šesti let. Na tuto aktivitu zveme každé úterý v 15.15 hod. do tělocvičny ZŠ. Cvičení vede
zkušená pracovnice p.Věra Doležalová. Zveme také rodiče a ostatní „dospěláky“ na cvičení
KARATE DANCE – každé pondělí a středu od 19.00 do 20.00 hod. Většinu kroužků se nám
podařilo naplnit celkem bez problémů, děti mají o zájmovou činnost zájem. Rezervy máme
v technických kroužcích. Chlapci mohou navštěvovat kroužek automodelářů – každý pátek
od 16.00 hod. v DDM.
Ve školním roce pracují v DDM 2 stálé pedagogické pracovnice, jedna THP s úvazkem 0,3
a 15 externích pracovníků – vedoucí ZK. Každý měsíc připravujeme programové akce pro
školní družinu a veřejnost.Na tyto akce vás budeme zvát průběžně – plakátky ve městě a ve
škole, prostřednictvím Novorolského zpravodaje a kabelové televize.
Na další spolupráci se těší pracovnice DDM.
Milena Tichá
ředitelka DDM

OLDIES party 21:00 - 03:00 R
Vstup od 18 let! Vstupné 30 Kč

DJ MAT

Čtvrtek 22.11.
SETKÁNÍ SENIORŮ od 16:00 R
Hraje Nový + Bláha OBČERSTVENÍ

Pátek 23.11.
1. NOVOROLSKÉ POSVÍCENÍ
Hraje Gipsy Hary Band
Začátek ve 20:00, vstupné 15 Kč
Veselice, žranice, soutěže a jiná zábava
Jitrnice, jelítka, tlačenka... koláče

Sobota 24.11.
SNOW PARTY

R

22:30 - 04:00, vstupné 50 Kč. 1600 litrů
polystyrenových sněhových kuliček udělá
v klubu pořádnou metelici.
DJ MAT
Vstup od 18 let!
DJ Tomáš Stabenow

R CULTURE CLUB

Michalská pouť v roce 2007
V letošním roce v měsíci září se opět konala Michalská
pouť, jejíž tradice byla obnovena v roce 1993. Tento rok nám
velice přálo počasí, bylo opravdu krásně. Od 9 hodin probíhala
v areálu hasičské zbrojnice hasičská soutěž. V 10 hodin se
v kostele sv. Michaela sloužila slavnostní svatomichalská
mše. Po jejím skončení vyšel historický průvod od kostela,
ulicí Nádražní, Školní, Svobodovou, Husovou a Chodovskou,
aby přivedl občany přímo do centra historického tržiště
u rybníka. Vzhledem k hlavnímu kulturnímu programu,
který byl úzce spjat s vodou, jsme se rozhodli přesunout
celou pouť na prostranství k Novorolskému rybníku a TIC.
Skupina historického šermu Discordia pana Vladimíra
Votavy nám kromě ukázek historických řemesel připravila
malou exkurzi do doby dávno minulé do 16. století a vyprávěla
nám příběh o dobytí Ferary. Nechyběla ani dobrá medovina
a kdo chtěl znát svůj osud mohl vstoupit do věštírny.
Od rána se točily a vyhrávaly kolotoče a bylo jich tolik
jako už dlouho ne. Odpoledne nám zpříjemnila skupina
Swing Party Band a od 20 hodin to pořádně rozbalila
skupina Black Jack. V 21 hodin rozzářil večerní oblohu nad
rybníkem krásný ohňostroj.
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří se na
dobrém průběhu letošní Michalské poutě podíleli, především
členům školské a kulturní komise RMě a jejímu předsedovi
Ing. Šimkovi.
Lenka Žigovičová
vedoucí správního odboru

Knihovnická bašta
V „Týdnu knihoven“, který v letošním roce probíhal od 1.
do 7. října připravila naše knihovna pestrou nabídku. Naši
čtenáři hříšníci a zapomnětlivci využili vyhlášení amnestie
a my jim odpustili dluhy za upomínky. Každý návštěvník
od nás dostal malou pozornost (záložky, bonbony apod.),
každý dvacátý získal knihu,. Nový čtenář byl zaregistrován
do konce roku bez čtenářského poplatku. Pro všechny třída
ZŠ jsme připravili literární soutěž Znáš spisovatele a jejich
díla. V odpoledních hodinách na děti čekaly různé soutěže:
Co nevíte o Večerníčku – soutěžilo 16 dětí – vítěz Lucie
Dušková a Radka Kosová, Knihy Jaroslava Foglara 10 dětí
– vítěz Lucie Dušková a Kristýna Seidlová, O Neználkovi
– 7 dětí – vítěz K.Seidlová, Macourkovy příběhy – 19
dětí – vítěz opět Lucie Dušková a Dominika Skokanová,
Rodina Smolíkovi – 14 dětí – vítěz Kristýna Šichová, Znáte
večerníčky – 11 dětí – vítěz Denisa Rychetská, Křížovky 26
dětí – vítězové – Petra Vorlíčková, Kateřina Škardová.
Hlavní nabídkou pro naše dětské čtenáře byla literární
soutěž v přírodě - Cesta do pohádky Františka Hrubína,
které se zúčastnilo 62 dětí. Na prvních místech v různých
věkových kategoriích se umístila tato děvčata: Eliška
Haláčková, Dominika Skokanová, Eliška Švehláková
a Vendula Volfová.
V současné době probíhá výtvarná soutěž Moje oblíbená
kniha – malování obálky knihy, která byla vyhlášena pro
celou ZŠ. Po dodání výkresů bude instalována výstava a pro
deváté třídy bude udělána ukázková hodina – vernisáž.
Protože se nám všechny akce nevešly do jednoho týdne,

následující týden jsme zahájily výstavu obrazů paní Magdy
Preising a předškolní děti MŠ a 3. a 5. třídu ZŠ jsme pozvaly
na besedu se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem Dudkem.
Nejen v týdnu knihoven, ale po celý rok nabízí naše
knihovna půjčování knih, časopisů a další akce. Pravidelně
každé úterý od 15 hodin probíhají pro děti různé soutěže
a kvízy a od 15. října je v provozu on-line katalog na
internetové adrese

http://knihovna.novarole.cz
Těšíme se na vaši návštěvu u nás v knihovně.
Nemčičová Ladislava

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 21.
Plán odpadového hodpodářství města Nová Role
Jak jsem avizoval, navazuji na článek „Odpadové hospodářství města Nová Role“ z posledního čísla Novorolského zpravodaje.
Čím tedy je Plán odpadového hospodářství města Nová Role (dále budeme v tomto článku používat jen zkratku POH) a proč a jak
vznikl ?
POH byl radou města zadán ke zpracování ze zákonné povinnosti. Na základě zákona č. 185/2001 Sb. „o odpadech a o …“
byla nově uložena všem původcům odpadů, kteří produkují ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1.000 tun
ostatního odpadu, povinnost zpracovat vlastní POH. Zákon uložil nejprve státu samotnému zpracovat do 1 roka od účinnosti
zákona o odpadech (účinný od 1.1.2002) POH ČR. Na to byly povinny v souladu se závaznou částí POH ČR zpracovat POH kraje.
Teprve poté měli tuto povinnost ostatní původci odpadů v souladu se závaznou částí POH kraje a prováděcí vyhláškou č. 383/2001
Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady) zpracovat své vlastní POH. Na naše město se tato povinnost vztahuje proto, že naše
produkce sledovaného odpadu činí několik tisíc tun ročně.
Náš POH byl zpracován v souladu s platnou legislativou v roce 2005, radou města přijat 31.10.2005 a předložen Krajskému
úřadu Karlovarského kraje. Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí KÚKK se do třech měsíců k tomuto plánu nijak
nevyjádřil, platí domněnka obdrženého vyjádření „bez připomínek“, zpracovaný plán je platný a město Nová Role má povinnost
zajišťovat jeho plnění. I proto byla v poslední době přijata radou města opatření zejména vzhledem k projednávaným nedostatků
na provozu skládky města, který pro město trvale zajišťuje Technická služba Nová Role, s.r.o. Do konce roku bude zastupitelstvo
města projednávat ucelenou zprávu vedení města k této problematice, přičemž bude též nezbytnému vyhodnocení podroben POH
města. POH je tedy nově dalším z plánovacích dokumentů, které jsou obce za stanovených podmínek povinny mít zpracovaný
a sledovat jeho plnění. V hierarchii významnosti takových plánovacích zákonných dokumentů města bych jej osobně zařadil
na 3. místo za Územní plán města a rozpočty města s jejich výhledy do dalších let. Vzájemnou finanční a územní provázanost
a závislost všech těchto plánovacích dokumentů města jistě není třeba zvlášť zdůrazňovat.
Jaký je tedy v základu obsah našeho POH ?
Po úvodní charakteristice města, jeho základních geografických a demografických údajů a obecné charakteristice účelu plánu je
stanoven předpoklad jeho platnosti do roku 2010 s tím, že údaje týkající se odpadového hospodářství města jsou projektovány do
roku 2013. Dále je zhodnocena dosavadní produkce odpadů města, kategorizace odpadů a systém nakládání s nimi a předložena
prognóza (projekce) dalšího předpokládaného vývoje až do roku 2013.
Pro nás je ale v současnosti asi nejdůležitější ta část POH, která v souladu se závaznou částí POH Karlovarského kraje stanovuje
zásady pro nakládání s odpady a hlavní cíle a opatření při této činnosti města. Těmito základními zásadami, cíli a opatřeními
jsou:
1. Významně snížit množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky a podporovat vytvoření
sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady (kompostárny, třídění odpadu, apod.). Z POH města
vyplývá přímo úkol města zpracovat projekt nakládání s biologicky rozložitelnými druhy odpadu včetně odzkoušení ve
zkušebním období. Fakticky to znamená zbudovat vlastní kompostárnu na skládce města, kde je naplánována a prověřovat
její provoz. To je asi nejaktuálnější úkol města, který dosud nebyl dle POH splněn. Pokud se tento úkol nepodaří brzy splnit,
bylo by nutné vozit např. posekanou trávu aj. biologicky rozložitelný odpad na jiné řádně provozované kompostárny.
2. Zvyšovat třídění odpadů např. rozšířením počtu sběrných nádob na oddělený sběr využitelného odpadu, jako jsou papír,
sklo a plasty či oddělený sběr nápojových kartónů. V tomto směru město stanovilo potřebný počet stanovišť na sběrné
nádoby a bude na zhodnocení POH, zda je to dostatečné či bude vhodné dále rozšířit počet a druh nádob na třídění
využitelného odpadu. Zde je však velmi důležitým prvkem též každý občan města a ostatní osoby ve městě působící. Bez
jejich disciplinovanosti při třídění odpadů by si město a jeho úřad jenom se samotným POH nevystačilo. Ekonomicky je
pro rozpočet města mnohem příznivější třídění odpadů, než svoz a likvidace směsného komunálního odpadu.
3. Získat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního odpadu. O tom platí obdobně, co je uvedeno
v předešlém bodě 2. Jenom připomenu, že nebezpečný odpad je možno odkládat na vyhrazené místo v areálu Technické
služby Nová Role, s.r.o.
4. Technické i estetické zlepšování stavu stanovišť na odpad. Město trvale zajišťuje např. i v souvislosti s realizací projektů
rozšíření parkovacích míst ve městě.
5. Ostatní zásady, jako např. vytváření podmínek pro ekologické nakládání s autovraky, zpětné odběry olejů či různých obalů
apod.
Pro více zmíněných zásad, cílů a opatření se jeví vhodná a je vyžadována regionální spolupráce k zajištění kvalitativní
i ekonomické efektivnosti nakládání s odpady, zde je však problémem nutnost dohody většího množství samospráv, tedy obcí
a měst a zejména pak způsobu financování takových regionálních provozů. Určitá jednání v tomto směru krajský úřad a zejména
pak větší města již iniciují, ale jejich výsledek lze sotva v současnosti předvídat.
POH pak zhodnocuje též finanční dopady a potřeby rozpočtu města na jeho plnění, způsob organizačního zabezpečení řízení
odpadového hospodářství města a v přílohách jsou příslušné statistické tabulky, mapové a grafické listy. POH pro město zpracovaly
Firmy RNDr.Jaroslav Růžička a GP sdružení pro ekologii z K. Varů. Příště se budeme věnovat organizačnímu zajištění POH
a některým dalším kompetencím města a MěÚ Nová Role.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Voda v krajině
Voda, stejně jako vzduch a sluneční
energie, je základní podmínkou života
na Zemi. Fakt, že z kohoutku poteče
donekonečna čistá voda, bereme
s takovou samozřejmostí, jako že se
Země točí a že ráno vyjde Slunce.
V momentu, kdy vodu ke své potřebě
znečistíme, se pro nás stane odpadem,
a jen málokdo se zamyslí nad tím, kdo
ji vyčistí a co se stane s organismy,
které v ní mají přežít. Naštěstí
nespotřebováváme vodu fyzicky, ale
„pouze“ znečišťujeme koloběh vody
na Zemi. Zatím nám to moc nevadilo,
„vždyť na Zemi je vody dost“, jak
se mylně domníváme. V této chvíli
bychom si měli uvědomit, že vodní
toky mají v přírodě obdobnou funkci,
jako má krevní soustava v našem těle,
a že na jejich ekologickém stavu závisí
nejen „zdraví“ krajiny, v níž žijeme,
ale i zdraví nás samotných.
Co je tedy voda? Voda je
prostředkem, který umožňuje výměnu
hmoty a energie mezi terestrickými
a akvatickými ekosystémy. Voda
představuje životní prostředí pro
nepřeberné množství organismů
a vážou se na ní společenstva

s nejvyšší biodiverzitou. Voda je ovšem
i přírodním živlem: svou dynamikou
významně přispívá na modelaci
krajiny. Nelze rovněž opomenout
skutečnost, že voda umožnila lidské
společnosti rozvoj do takové podoby,
v jaké ji známe i dnes. Význam vody
je zřetelný již ze skutečnosti, že se
od prvopočátku člověk přednostně
usazoval v blízkosti vodních zdrojů
a postupně je začal cíleně využívat.
Bylo tomu tak i v Porolaví, kde řeka
Rolava byla, je a bezpochyby bude
zásadní pro rozvoj okolních měst
a obcí. První obyvatelé odlesnili okolí
soutoku Rolavy s Ohří. V severní
polovině území se od 14. století
začal rýžovat cín a v okolí Přebuzi
se dodnes nacházejí bažinatá koryta,
kudy kdysi vedla voda z Rolavy do
hornických zařízení. Rolava byla díky
své dravosti využívána jako hnací síla
pro mlýny, pily a hamry, a tak se na
ní postupně začaly objevovat jezy
a náhony. Vzhledem ke stupňujícím
se nárokům člověka na vodu a změně
hospodaření v krajině prodělaly
vodní toky za posledních 200 let
rozsáhlé technické úpravy. Zejména
nivy představují prostor, který je
intenzivně využíván. Většinou jako
orná půda, ale v poslední době nad

ní stále častěji vyhrává nová výstavba
a to i přesto, že jde ve většině případů
o záplavové území. S výstavbou
obvykle souvisí další protipovodňové
úpravy koryt. Urbanizace niv ovšem
představuje nejbolestivější zásah do
přirozených vazeb mezi vlastním
tokem a přilehlou nivou.
Výše popsanému trendu nebylo
ušetřeno ani Porolaví. Nechoďme
daleko. V Nové Roli se Rolava
původně rozvětvovala do čtyř ramen,
z nichž dnes zbylo pouze jediné.
V okolí Nové Role byla odvodněna
řada
zemědělsky
využívaných
lokalit, čímž z krajiny zmizela
zamokřená místa a vlásečnicová síť
drobných vodotečí. Na Nejdeckém
potoce byla v 60. letech vystavěna
vodní nádrž Lesík, aby zásobovala
původní dvě teplárny. Podél toků
často chybí pás doprovodné vegetace
jakožto biokoridoru a stanoviště
semiakvatických druhů. Na řadě
našich řek byly vybudovány přehradní
nádrže a vodní stavy jsou výrazně
ovlivňovány čerpáním vody. Vodní
toky se místy podobají kanálům
a jsou obecně znečištěné, a tak je nám
mnohdy zatěžko se v nich koupat.

Následující fotografie dokumentují kontrast mezi přírodním a upraveným korytem Rolavy:

Rolava nad soutokem se Slatinným potokem má
přírodní charakter, který spočívá v rozmanitosti.
Koryto je nepravidelné, proměnlivě široké
a hluboké, střídají se tůně a peřejnaté úseky.
Balvany v korytě přispívají k rozčlenění proudu.
Úsek nabízí díky své členitosti příznivé podmínky
pro vodní organismy.

Rolava na severním okraji Staré Role nese
zřetelné známky antropogenního ovlivnění. Koryto
má pravidelný tvar a vzhledem k okolní zástavbě
a železnici je zahloubeno, aby se zabránilo rozlivu
velké vody. O to víc vody se ovšem posílá městům
dále po proudu. Vzhledem k zahloubení koryta
klesla hladina podzemní vody a člověk se tak
připravuje o velké množství vody, které by v půdě
mohlo být zadrženo. Ekologické minimum toku
dodává linie stromů v břehu.

Rolava v Nejdku prodělala značné úpravy.
Její koryto připomíná dálnici, po které sice velká
voda rychle odteče, nicméně vzhledem k vysoké
rychlosti může napáchat značné škody dále po
toku. Betonová nábřežní zeď slouží k stabilizaci
břehů, ale znemožňuje existenci příbřežní vegetace
a blokuje jakoukoli výměnu povrchové vody
s podzemní. Jezy jsou zásadní překážkou v migraci
vodních živočichů a významně ovlivňují rychlost
proudění a pohyb splavenin v toku.

Všechny hydrotechnické úpravy
mají shodný jmenovatel: člověk chce
poručit vodě, kudy a jak má téci, a co
nejrychleji ji odvést z krajiny. Přitom ale
zapomíná, že voda je pro jeho existenci
naprosto nezbytná a že by se měl
naopak vynasnažit ji co nejvíce v krajině
zadržet. Toto tvrzení je o to naléhavější,

že s přicházející klimatickou změnou se
ve střední Evropě předpokládá výskyt
klimatických extrémů – sucha i povodní.
Strategie, jak se na obě varianty
připravit, je stejná: zachytit maximální
množství vody v krajině. To ovšem
vyžaduje posun v našich představách
o napřímených a kanalizovaných

korytech k přírodě blízkým tokům. Ale
o tom všem se dočtete ve zpravodaji na
příští měsíc.

Jana Lelut
absolventka PřF UK v Praze
Kontakt: janamost@centrum.cz

Turnaj v petanque v Mezirolí
V sobotu 1. 9. 2007 v Mezirolí u hostince Hubert uspořádal
místní sportovní klub SK Koloťuci turnaj v petanque. Turnaj
byl posledním třetím dílem TRIPLE TOUR MEZIROLÍ. Na
pomyslnou startovní čáru se tentokrát postavilo 18 tříčlenných
týmů. Již tradičně se zúčastnili koulaři z Plzně, Chebu, Karlových
Varů, Nové Role, Pozorky, Ostrova n. /Ohří, Kolové, Lokte n. /O.
a Mezirolí. Týmy byly rozlosovány do čtyř skupin, ve kterých
se utkaly „každý s každým“. Ze skupin pak postupovaly první
dvě družstva do „pavouka“ o 1. - 8. místo. Ostatní trojice měly
možnost si zahrát tři kola „mele“ v doplňkovém turnaji.
První sobota před začátkem školního roku přála nejvíce
hráčům z petanque klubu Agro Cheb ve složení:Černík Martin,
Černík Jaroslav, Kraus Jaroslav, kteří ve finále zdolali trojici
z PPA Pozorka (Ondrák Petr, Michovský Jiří, Volenec František).
Třetí místo vybojovali pro Agro Cheb Veronika Šátrová, Herbert
Kovařík a Rott Václav. Bramborová medaile zůstala opět hráčům
z Chebu (Šafářová Jana, Šafářová Ivana, Šafář Josef). Na dalších
místech se pak v hlavním turnaji umístili:
5. Osika Plzeň (Martin Štěpánek, Miroslav Přibyl, Milan
Špitalský)
6. Letci (Ignác Kalinko - Loket, Dita Šimková - K. Vary, Eva
Burelová Mezirolí)
7. Mamuti (Petr Plucar, Petr Plucar ml., Lenka Plucarová
- Kolová)
8. MIX (Vašíčková Julie, Vašíček Jiří - Kolová, Martin Burle
- Mezirolí)

- CP Vary)
6. Agro Cheb
7. Trio Bravo (Vančurová Romana, Jarůšek Miroslav,
Růžička Zdeněk)
8. Lábr tým (Pavlovič Pavel, Blahna Jiří)
Kromě vyhodnocení sobotního turnaje byli také vyhlášeni
nejúspěšnější účastníci seriálu TRIPLE TOUR Mezirolí. Seriál
se skládal ze tří turnajů (7. 7., 4. 8., 1. 9.). Nejstabilnější formu
prokázali shodným ziskem 42 bodů z 60 možných hráči z Chebu
Černík Martin a Kraus Jaroslav. Dalším v pořadí se ziskem
40 bodů byl Černík Jaroslav. S odstupem 8 bodů se umístila
čtveřice Václav Mráz, Jana Radoušová (oba Plzeň) a Vašíček
Jiří, Vašíčková Julie (oba Kolová). Poděkovat za podporu musím
MěÚ Nová Role, Porcelánce Lesov - ing. Karel Vávra, Hostinci
Hubert - Dolejš Petr. Díky výše jmenovaným jsme mohli
připravit tři turnaje na velmi slušné sportovní i společenské
úrovni s patřičným ohodnocením všech hráčů. Celkem se do
třech turnajů konaných v letošním roce v Mezirolí zapojilo 102
hráčů.
Sportu zdar a koulím zvlášť
Jaroslav Süssner

Do doprovodného turnaje se zapojilo 8 trojic a po třech
odehraných kolech obsadily první dvě místa bez prohry a se
stejným poměrem bodů Osika Plzeň (Václav Mráz, Eva Mrázová,
Jana Radoušová) a CP Vary - Ostrov (Džupin Karel, Džupin
Karel ml., Murčo Miroslav. Na třetí místo díky dvěma výhrám
a lepšímu skóre dosáhli hráči Vyhlídky Jana Bejvlová, Jinřich
Kubeš a Antonín Plucar. Nepopulární čtvrté místo tak zbylo na
místní rodinné trio Süssnerových (Anna, Jaroslav ml., Jaroslav
st.)
Další pořadí:
5. Rafani (Oldřich Motyčka, Miroslav Janík, Vlasta Koutný

TRIBUNA
Ad: Dětské hřiště.
V Novorolském zpravodaji č. 09/2007
popisuje RsDr. Cinegr vybudování
dětského hřiště a těžkosti, které zakoušel
při prosazování jeho budování. Článek
pak je napsán takovým způsobem, až
činí dojem, že to byl pouze on a nikdo
jiný, kdo prosazoval vybudování tohoto
dětského zařízení. Člověk by až uvěřil,
že pan RsDr. Cinegr stál u rýsovacího
prkna a projektoval hřiště, stejně tak, že
se oblékl do montérek a vlastnoručně
toto zařízení vybudoval. V tomto článku
se pan RsDr. Cinegr o mne zcela
nechutně a účelově otřel, kdy mne uvádí
v souvislosti s bojem proti vandalismu,
a to slovy, cituji:
„jedině tak jsme asi schopni zajistit
výchovu mladé generace v Nové Roli,
protože, já“ přece nebudu hasit co mě
nepálí a za oknem a dveřmi mého bytu
mě nic nezajímá (jak píše zastupitel
města pan Musil na jiném místě tohoto
zpravodaje). Co na tom, že jsou to
děti konkrétních rodičů. Vždyť jsou na

pozemcích města, tak ať se město stará.
„Pan RsDr. Cinegr odkazuje čtenáře na
můj článek, který absolutně nemá nic
společného s realizací (odsouhlasení
vybudování hřiště a uvolnění finančních
prostředků) a údržbou dětského
hřiště. Nejprve k dětskému hřišti: je na
pozemku města a za toto hřiště je ze
zákona odpovědné město a nikdo jiný.
Záleží pak na osobách, které hřiště
užívají, aby nebylo devastováno. Pokud
se jedná o děti, pak je starost na straně
jejich rodičů a v případě vandalů policie.
Pan RsDr. Cinegr zde pak sčítá „hrušky“
a „jablka“, když občanům podsouvá
povinnost hlásit poškození hřiště či
jiného majetku. Zde se pan RsDr.
Cinegr může postavit na hlavu, neboť
oznamovací povinnost tr. činů nebo
přestupků neexistuje. Každý občan má
právo, nikoli povinnost učinit oznámení,
podání pro podezření ze spáchání tr.
činu nebo přestupku u příslušného
orgánu (policie, státní zastupitelství,
soud, správní orgány apod.). V trestním
zákoně je sice ustanovení § 168 trestnost
neoznámení tr. činu, zde je pak výčet

tr. činů, kterých se to týká. Vandalství,
poškozování cizí věci, nebo výtržnictví
zde není. Toto ustanovení pak nelze
svévolně rozšiřovat na skutky jiné. Jak
jsem již uvedl, oznámení přestupku nebo
trestného činu může učinit kdokoliv,
ale nemůže být k tomu donucován
nebo dokonce pod pohrůžkami sankcí
nabádán. Ukládání nadměrného odpadu
či jiného odpadu vedle nádob na odpady,
pak není žádným zločinem. Je na městu,
jak se s tímto zlořádem vypořádá, nelze
však tak činit na úkor třetích osob. Pan
RsDr. Cinegr rovněž v článku, za účelem
pravděpodobně získání tzv. „politických
bodíků“, píše: „Do budoucna jsem
pro investování všech peněz města do
osazení kamerového systému po celém
městě a zřízení Městské policie ne
o dvou či třech policajtech, jak je někdy
navrhováno, ale přijmout tolik městských
policajtů, co rozpočet unese. Jedině tak
jsme asi schopni zajistit výchovu mladé
generace v Nové Roli. Ponechávám
každému na posouzení specifický názor
RsDr. Cinegra na výchovu dětí. Tento
názor se jeví jako dosti pokrytecký, kdy

na jedné straně „bojuje“ za dětská hřiště,
ale na straně druhé mu nevadí herny
s výherními automaty v bezprostřední
blízkosti Základní školy!! 8 instalací
kamerového systému v Nové Roli si pan
místostarosta tak trochu“ tahá triko“,
„dělá ze sebe takového malého hrdinu,
který proti všem a jako jediný spravedlivý
je schopen zajistit bezpečnost občanů
v Nové Roli, na kterou se hrnou ze všech
stran tlupy vandalů, výtržníků a zločinců
všeho druhu. Občany ochráním, ať to
chtějí nebo ne, stůj co stůj. „ Nejprve
bych pana místostarostu chtěl opravit
- u Městské policie pracují pouze
strážníci a ne policajti. Když řekl „A“
zřízení městské policie, měl by říci i „B“,
co by nás to stálo z rozpočtu města.
Z ověřených zdrojů mohu uvést tyto
skutečnosti, které ve své „svaté válce“
na ochranu dětského hřiště pan RsDr.
Cinegr „zapomněl“ uvést. Základní
povinná výbava na jednoho strážníka
při založení Městské policie (městský
strážník je zaměstnancem města), výbava
a plat jsou hrazeny z rozpočtu města.
K výstroji a výzbroji uvádím orientačně.
Uvádím ověřené cenové údaje, které
jsou nutné k výstroji jednoho strážníka:
Základní vybavení,uniforma - 15.000 až
20.000,- Kč, Doplnění a obnova uniformy
- 5.000 až 6.000,- Kč ročně, kdy se jedná
o tzv. nárok, Zbraň - 15.000 až 20.000,Kč dle typu zbraně, úhrada na vydání
zbrojního průkazu, pokud jej zájemce
o práci strážníka nevlastní. Základní
školení - 10.000,- až 20.000,- Kč toto
školení je povinné, na základě tohoto

školení a závěrečných zkoušek získává
strážník osvědčení od MV ČR, bez
tohoto nesmí provádět výkon povolání
strážníka. Minimální plat cca 17.000,Kč hrubého + příplatky za svátky, 80, NE
a noční služby. Zde pak není započítáno
další povinné vybavení, a to např. :
opasek,pouzdro na zbraň, slzotvorné
prostředky + pouzdro, služební obušek
+ závěsník, vysílačka, a další. Další
náklady, které je nutno započíst, je pak
zřízení služebny, její vybavení (základová
radiostanice, počítač, nábytek apod. ).
Strážníci pak nebudou asi všude chodit
pěšky, tak se jim koupí nějaké auto.
To však musí být vybaveno a řádně
označeno, jinak ho nelze užívat. Pak
jim místostarosta pořídí radar, nebo
i „botičky“, aby si strážníci vydělali na své
platy. To pak budou občané vyskakovat
radostí, že budou pokutováni za každou
„prkotinu“. Informace zde uvedené jsem
si „nevycucal z palce“, ale jsou obsaženy
v zákoně o obecní policii č. 533/1991
Sb., vyhlášce č. 88/1996 Sb., kterou se
provádí zákon o obecní policii, zákoníku
práce, občanského zákoníku a dalších
zákonech souvisejících.,,Dělat ramena“
v Novorolském zpravodaji že jsem
ten, který Vás všechny ochrání tím, že
zřídím Městskou policii nebo kamerový
systém bez řádného rozboru nákladů,
je jednoduché a populistické. Nazval
bych to „Střílením od boku“. Považuji
za rozumné si nejprve spočítat, co nás
všechny bude tato individuální akce RsDr.
Cinegra stát a až poté informovat na
veřejném jednání zastupitelstva občany

TRIBUNA
Ad. : Svoz nadměrného odpadu II
V Novorolském zpravodaji 08/2007 byl v tzv. „TRIBUNĚ“
zveřejněn můj článek s názvem „AD.: Svoz nadměrného odpadu“.
V tomto článku jsem reagoval zejména a hlavně na článek o svozu
nadměrného odpadu, kde RsDr. Cinegr popisoval, jak budou
účtovány faktury SVJ za svoz nadměrného odpadu, který bude
umístěn u nádob na komunální odpad. Můj článek byl zveřejněn
v nezkrácené verzi, ani nebyl nikterak redakčně upravován, což
mohu hodnotit pouze kladně. Zcela neobvykle je pod mým článkem
vytištěna poznámka redakce, a to ve zvýrazněném provedení.
Obsah této poznámky cituji doslovně: „Poznámka redakce: Autor
článku pan M. Musil je jedním z členů zastupitelstva města, kteří
na jednání dne 4. prosince 2006 schválili, že město nebude od 1.
6. 2007 zajišťovat svoz nadměrného odpadu.“ Vůči této redakční
poznámce se musím ohradit, neboť tato je zcela nepravdivá. Chce
se mi věřit, že k této chybě došlo jen z prosté a nedostatečné
informovanosti, nikoli ze zlého úmyslu mne mezi občany poškodit.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 4. 12. 2006 v bodě
č. 2/05 - obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad,
projednalo tyto body. Pod bodem a) byla vydána a odsouhlasena
obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad č. 5/2006.
Pod bodem c) zastupitelstvo pouze konstatovalo, re od 1. 6. 2007
nebude město zdarma zajišťovat v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově
svoz nadměrného odpadu od popelnicových nádob a kontejnerů.
Zápis ze zastupitelstva ze dne 4. 12. 2006 jakož i vyhlášku č. 5/2006,
si může každý občan vyžádat na úřadě města, popř. vyhledat na
internetových stránkách města Nová Role. Ze samotné vyhlášky,

Nové Role a požadovat od občanů na
základě předložených a ověřených faktů,
zda vůbec o takovou službu stojí. Já jsem
osobně přesvědčen, že zřízení Městské
policie bezpečnostní situaci v Nové Roli
nevyřeší a náklady na zřízení a provoz se
nikdy nevrátí. Budou to peníze vyhozené
z okna. Podle mého názoru bezpečnostní
situaci dostatečně řeší 00 PČR v Nové
Roli a to zcela profesionálně. Je zde dle
mého názoru pouze problém častějších
pochůzek po městě a to lze v součinnosti
s městem řešit. Město pak samo může
z velké části ovlivnit bezpečnost v obci
zejména tím, že omezí, či zcela zakáže
instalaci výherních automatů zejména
v místech, kde zákon jejich instalaci
zakazuje. Město tento zákon ignoruje
a doposud nebyl vypracován ani návrh
vyhlášky k omezení výherních automatů,
ač je k vydání takové vyhlášky oprávněno.
Pan RsDr. Cinegr, by dle mého názoru,
měl vycházet zjednání RMě nebo ZMě.
Skutečnosti zde projednané pak dávat
„na papír“. Nikoliv svůj názor vydávat
za názor radních nebo zastupitelů.
Pak by nepublikoval hotovou věc jako
hotovou a dohodnutou jako např.
platby faktur SVJ za svoz nadměrných
odpadů, zřízení kamerového systému
nebo zřízení městské policie. Ochrana
veřejného pořádku, zajištěni bezpečnosti
občanů je zcela určitě záslužná věc, nelze
ji však řešit bezhlavě a amatérsky, za
účelem spíše posloužit politicky sobě,
než posloužit věci samotné.
M. Musil, zastupitel města

stejně tak i ze zápisu jednání ZMě ze dne 4. prosince 2006 vyplývá,
že se zde nejednalo, ani se nehlasovalo o té skutečnosti, že by za
svoz nadměrného odpadu měla platit SVJ. A o této skutečnosti
můj článek pojednával zejména. Tvrzení uvedené v článku RsDr.
Cinegra, na který jsem reagoval, (o odvozu nadměrného odpadu,
který bude fakturován SVJ) je pak pouze spekulací pana RsDr.
Cinegra, která nemá oporu ani ve vyhlášce, ani v jiném závazně
právním předpisu. Považuji za nemravné, aby se redakční rada
vyjadřovala nepravdivě, spekulativně, bez znalosti nejen citované
vyhlášky, ale ani zápisu ZMě. Samotná redakční poznámka je
urážlivá, se zřejmým záměrem diskreditace pisatele samotného.
Žádám, aby redakční rada vyslovila nad svým konáním politování
a napsala omluvu pod tento článek a to stejně zvýrazněným
textem.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že článek jsem nepsal jako člen
zastupitelstva, ale jako předseda SVJ. V článku jsem vystupoval
v zájmu SVJ. Článkem samotným jsem neschvaloval a ani nikoho
nenabádal, aby znečišťoval veřejné prostranství. Tuto skutečnost tj.
znečišťování veřejných prostor nelze z mého článku ani odvodit.
Naopak, jako každému občanovi Nové Role mi záleží na čistotě
města. Čistota města by však neměla být řešena na úkor SVJ.
Předseda SV J 245-246 Pod Nádražím Miroslav Musil
Poznámka redakční rady:
Redakční rada, jmenovitě Růžena Škardová, Alžběta Schmiedová,
Ladislava Nemčičová, Jana Handšuhová a Vlastislav Slíž, se distancuje
od poznámky ke článku pana Musila, který byl uveřejněn pod článkem
„AD.: Svoz nadměrného odpadu“ v září 2007. Opatření v tomto znění
nebylo na zasedání k zářiovému číslu redakční radou projednáváno.

Reálný socialismus
v praxi!
Většina občanů jistě četla ve
„Zpravodaji“ ze začátku září článek s.
Cinegra o svozu nadměrného odpadu
a kolik město doplácí a že v městské
pokladně je peněz stále méně. Ve svém
článku píše: 1) není přece možné aby se
u kontejneru objevila celá sedací souprava
a nikdo nic neviděl. 2) není přece
možné aby u kontejneru bylo složeno
vybourané koupelnové jádro a nikdo
nic neslyšel. Je vidět že soudruh Cinegr
je dobře odkojen mateřským mlékem
matičky strany“(tento název mi napsal
sám ve svém dopise) a myslí si, že stále
žije v době reálného socialismu. Máme
ve státě krásnou památku na s. Cinegra
a jeho matičku stranu ato: 17 km dlouhý

jmenný seznam udavačů, donášečů, fízlů
grázlů atd a nyní s Cinegr chce abychom
viděli a slyšeli a pokračovali ve stopách
matičky strany. čili buď budete dělat
fízly, udavače, žalovníky a nebo budete
platit a my budeme sedět v kancelářích
v teple a pohodlí. Pochybuji, že se občané
k tomu propůjčí, vždyť to bude trvat
několik generací než národ znovu získá
charakter, který jste vy a vaše matička
strana 40 let ničili. Bylo by na čase, aby
zvedly zadky a prošli se městem a hlavně
aby jim občané, když je potkají jaké je to
nyní ve městě, řekli na blití. Karle Ježku,
kde jsou tvé časy-ale sám jsi poznal jaké
to je znelíbit se mocipánům. V pokladně
ubývá peněz a divíte se tomu? Vždyť jen
3 lidé – s. Cinegr, Heřman, Dicá nás
občany stojí přes 6 milionů za volební
období a to ještě tajemník Dicá prodá
služební byt aby si přilepšil. Nezdá se

vám občané že tito si z nás občanů udělali
dojnou krávu? To jsou opravdu dobrá
koryta na takovou vesnici. Když každý
nový zaměstnanec úřadu dostane byt
a před odchodem ho prodá, tak nevím jak
dlouho vydrží městské byty! Co se týče
odpadků tak tento problém bude také
brzo vyřešen – naši korytáři nás pomalu
připravují na to, že každý vchod dostane
2 – 3 popelnice a když budou plné tak si
je občané sami odvezou na skládku! A to
budou na úřadě lehy! Co starousedlící
pamatují tak v Nové Roli byl vždy jen
starosta a tajemník a jen za Heřmana
to musí být že si zvolil draze placeného
zástupce a sám si ho vybral, ale jak se
říká: svůj k svému – díky Heřmane díky!
Přede mnou ti už také jeden „děkoval“
Vaverka senior

Poznámka redakce:
Veškeré příspěvky publikované v rubrice TRIBUNA jsou uveřejňovány v necenzurované podobě bez obsahových úprav tak, jak je přispěvatelé
dodali a vyjadřují pouze stanoviska přispěvatelů. Redakční rada Novorolského zpravodaje se v žádném případě neztotožňuje s obsahem uváděných
příspěvků. Redakční rada si v souladu se zápisem ze 21. zasedání rady města Nová Role ze dne 15. 10. 2007 část 21/05 Zprávy z jednání komisí RMě,
bod 2) písmeno b) vyhrazuje počínaje číslem 12/2007 právo neuveřejnit příspěvky, jejichž text bude obsahovat zjevné vulgarismy, pomluvy a lži.

Technická služba Nová Role, s.r.o. přijme do
trvalého pracovního poměru mechanika pro stroje
a zařízení. Předpoklady: řidičský průkaz sk. A, B,
C, svářecí průkaz plamen a el. vítán.
Informace u provozního technika TSM
na tel: 602 449 762

SUPER CENY ŽALUZIÍ

ELEKTRO V. B.

na plastová okna

NERISKUJTE POŠKOZENÍ VAŠICH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ NEBO
POŽÁR VZNIKLÝ VADNOU A STAROU ELEKTROINSTALACÍ!
PROVÁDÍME:
- INSTALACE NOVÝCH ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ V BYTECH
VČETNĚ JIŠTĚNÍ BEZ VĚTŠÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV, DLE
PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
- KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE V RODINNÝCH DOMECH
- MONTÁŽ DOMÁCÍCH TELEFONŮ S ELEKTRICKÝM VRÁTNÝM
V PANELOVÝCH I JINÝCH DOMECH
- VÝMĚNA OSVĚTLENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH
DOMŮ VČETNĚ KABELÁŽE
KONTAKT:
VOLEJTE PROSÍM PO – PÁ 800 – 1700 NA TEL.: 774
E-MAIL: elektro.vb@seznam.cz

166 433

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

Miloslava Podhradská
IČO: 103 78 375 DIČ: CZ5557171994

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VČETNĚ NEBEZPEČNÝCH
nám. Republiky 15
357 31 Horní Slavkov

Martin: 724 544 320

777 569 919
602 415 204
fax: 352 698 307
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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 2008
•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, HARMONY
•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

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 %

qarto.real@seznam.cz
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