Vážení spoluobčané,
většina z nás má jistě v živé paměti sobotní dopoledne 1. března
2008, kdy se k nám přihnal orkán pod jménem Emma a napáchal
ve městě mnoho materiálních škod. Během několika minut
silného krupobití a větru došlo k vyvrácení několika stromů,
které poškodily auta zaparkovaná u nich. Stromy též spadly
na železniční trať Nová Role-Stará Role. Dále bylo náporem
větru uvolněno mnoho střešních krytin a následné protékaní
vody do bytů. Osobně jsem viděl letět zvon na recyklovaný
odpad (Plasty) u potravin paní Hubkové a několik zvonů změnilo
stanoviště o několik desítek metrů. To jsou v krátkosti popsány
události několika minut. Co mne velice příjemně překvapilo,
byla lidská solidarita a akceschopnost občanů. Ihned jsem
dostal informaci, že jsou stromy vyvrácené přes železniční trať
a zamezují průjezdu vlakům. Nasedl jsem do auta a tuto informaci

jsem předal osobně paní výpravčí na železniční stanici v Nové
Roli. Během půl hodiny již byla trať zprůjezdněna. Mezi tím jsem
provedl kontrolu v Jimlíkově a Mezirolí. V Jimlíkově jsem neobjevil
žádné viditelné škody, ale v Mezirolí byla odfouknutá celá střešní
krytina z rodinného domku a spadla na komunikaci zamezující
průjezdu obcí. Ještě téhož dopoledne byly následky orkánu Emma
odstraněny hasiči z Nové Role i Mezirolí. Nesmím zapomenout
Vás informovat o tom, že v městském lese bylo vyvráceno několik
vzrostlých stromů v objemu cca 60-80 m3.
Na závěr mého krátkého úvodníku bych chtěl touto cestou
poděkovat občanům, kteří se aktivně podíleli na oznámení
vzniklých škod a hlavně poděkování členům SDH Nová Role
a Mezirolí za jejich činnost při odstraňování následků orkánu
Emma.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Vítáme děti do života
Aleš Hendrich
Marek Pištěk
Alexandr Beneš

Emma v Nové Roli
Takové škody napáchala vichřice Emma
v Nové Roli.

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození Vašeho dítěte.
Milé děti, přejeme vám hodně zdraví
a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Blahopřejeme
Všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
březnu.
Významné životní výročí oslaví tito
občané:
Anna Rödlová
Jiřina Kubátová
Antonín Botka
Václav Ženevský
Ilse Handšuhová
Jaroslava Rybáčková
Jiřina Stará
Jaroslava Rakouská
Přejeme hodně zdraví !

Vítání občánků dne 11. 3. 2008

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Pozvánka na stavění
májky
Stavění májky se v letošním roce
uskuteční dne 30. 4. 2008 (středa).
Od 18 do 19 hodin vystoupí Červení
panteři. Májka bude postavena v 19
hodin.

Dřevo
Dne 26. dubna 2008 od 9:00
se sejdou všichni ti, kteří chtějí pomoci
při vytěžení stromu a palivového
dřeva na stavění májky. Sraz před
autobazarem pana Lavičky.

Vzpomínka
Dne 4. 4. 2008 uplyne již 5 smutných let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán,
dědeček a pradědeček pan O l d ř i ch S a k a ř. Stále vzpomínají manželka Lenka, děti, vnoučata
pravnoučata a ostatní občané, kteří ho znali.

Zpráva o činnosti správního odboru (SO) MěÚ Nová Role za rok 2007
Správní odbor v roce 2007 činilo 5 pracovníků. V závěru roku ukončil své působení na MěÚ Vlastislav Slíž, který byl zaměstnán
po dobou čerpání mateřské dovolené pí. Hegenbartovou.
Tímto mu přeji mnoho pracovních úspěchů v jeho novém zaměstnání.
• SO vede agendu komisí: bytové, kulturní, sociální a zdravotní, pro občanské záležitosti a zvláštní komise pro projednávání
přestupků. Komise projednala 52 přestupků a 12 přestupků z r. 2006.
• Správnímu odboru bylo předáno k vyřízení 848 písemností.
• V roce 2007 se konalo 22 sňatků, bylo zapsáno 15 úmrtí. Jedná se o matriční obvod, do kterého spadají obce Nová Role,
Božičany a Děpoltovice.
• Dvěma pracovnicemi bylo provedeno celkem 2253 ověření z toho 1407 ověření podpisů a 846 listin.
• Bylo vydáno 36 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu. K 31. 12. 2007 je evidováno 147 občanů s adresou ohlašovny.
• Žádostí o vydání občanského průkazu bylo přijato 627.
• V roce 2007 to bylo s blahopřáním a dárkovým balíčkem navštíveno 76 jubilantů.
• SO organizačně připravoval tyto celoměstské kulturní programy: Velikonoční veselice, stavění a kácení májky, Novorolská
Walcha, Letní slavnosti, Michalská pouť, slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Předvánoční setkání se seniory.
• Bylo podáno 186 žádostí o výpis z Rejstříku trestů.
Lenka Žigovičová
vedoucí správního odboru

Jarní úklid 2008

Město Nová Role, se sídlem MěÚ v Chodovské čp. 236, 362 25
Nová Role

Harmonogram rozmístění kontejnerů v Nové Roli, Mezirolí
a Jimlíkově.
1. etapa 11.4. – 13. 4. 2008
ul. Svobodova
ul. Husova
ul. 1 Máje
Jimlíkov - náves
Nová Role stará obec

2x
2x
1x
1x
1x

2. etapa 18.4 – 20. 4. 2008
ul. Tovární
ul. Školní
ul. Nádražní
ul. Rolavská
Sídliště pod Nádražim
Mezirolí – u bytovky
Mezirolí - náves

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

REFERENT – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘEVODY
NEMOVITOSTÍ, referent odboru životního prostředí
a výstavby městského úřadu.
Kvalifikační předpoklady, požadavky a další bližší podmínky
pro obsazení místa jsou uveřejněny na elektronických stránkách
města www.novarole.cz a dále na úřední desce Městského úřadu
Nová Role.
Přihlášky přijímáme doručené na podatelnu městského úřadu,
případně též elektronickou poštou na adresu:
tajemnik@novarole.cz
nebo
epodatelna@novarole.cz
a to nejpozději do 22. dubna 2008 16:00 hod.

Rozvoz a správu zajišťuje
Technická služba Nová Role s.r.o.

Výzva pro neziskové
organizace ve městě
Město Nová Role schválilo
v Zastupitelstvu města dne 24. 9. 2007
pod bodem usnesení č. 7/06 Zásady
pro přidělování dotací z rozpočtu
města Nová Role. Tyto zásady jsou
k dispozici na internetových stránkách
města nebo přímo na úřadu města
– u vedoucí ekonomického odboru
a byly zároveň otištěny v listopadovém
vydání Novorolského zpravodaje.

Zásady platí od ledna 2008
a je potřeba, aby neziskové organizace,
které si podaly žádost o dotaci
z rozpočtu města v loňském roce, svá
podání ještě doplnily o seznam členské
základny, pokud žádají o dotaci
na celoroční činnost anebo aby dodaly
prezentaci konkrétního projektu,
na který žádají finanční příspěvek.
Současně upozorňuji, že je potřeba
žádost podávat na předepsaném
tiskopise, který je k dispozici opět
na webových stránkách města v rubrice

Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ

Formuláře, vzory ke stažení nebo
je možno si jeho zaslání vyžádat
elektronicky na adrese katerinacerna@
novarole.cz.
Dovoluji si touto cestou i apelovat
na organizace, které obdržely dotaci
z rozpočtu města za rok 2007
a doposud neodevzdaly její vyúčtování,
aby tak obratem učinily. Vyúčtování
se odevzdává vždy do 31. ledna.
Kateřina Černá
vedoucí ekonomického odboru

Nové metody dle ŠVP

Pravěk ve 4. A

V 6. třídě se snažíme žáky naučit metodám kritického myšlení,
které jsou podstatou nového školního vzdělávacího programu.
V hodinách zeměpisu se například učili vytvořit myšlenkovou mapu
na téma PRALESY, metodou řízeného čtení získali nové informace
a své poznatky shrnuli výběrem vhodných klíčových slov. Taková
forma práce vyžaduje od žáků samostatnost, vzájemnou spolupráci
a komunikaci, což není pro všechny snadné. První „vlaštovky“
se však už objevují.

Naše třída se na jeden den proměnila v pravěk. Vyprávěli jsme
si o způsobu života v pravěku a shlédli zajímavé ukázky na CD ROMU. Poté jsme se rozdělili na skupiny a pomocí posunkové řeči
a pantomimou jsme se snažili předvést různé situace, které se mohly
v pravěku přihodit. Na závěr jsme nakreslili obrázky a vymodelovali
předměty, které se tohoto období pravěku týkaly.
žáci 4.A

Kniha - přítel člověka
Březen – měsíc knihy si připomenula
i naše třída 3. A. Na jeden den jsme
si ze třídy udělali čítárnu a vyzkoušeli
jsme si různé metody čtení – čtení
s předvídáním, skládání rozstříhaných
příběhů, řízené čtení i čtení na rychlost.
Potom jsme si ve skupinkách vytvořili
knižní stánky a navzájem jsme
se seznamovali s oblíbenými knihami.
Nechyběly ani soutěže a dokonce ani
sladká encyklopedie pro mlsné jazýčky
od paní Švehlákové. Den s knihami byl
prostě báječný.
žáci 3.A

Stopy po škole
Poslední den před jarními prázdninami - v pátek 22. 2. 2008
- prověřili své znalosti žáci tříd 2. A a 2. B ve vědomostní soutěži
„Stopy po škole“.

2.B

Na chodbách školy byly zavěšeny stopy s úkoly, které žáci
ve skupinkách plnili. Stopy děti zavedly až do tělocvičny, kde
proběhlo slavnostní vyhodnocení a předání odměn vítězům. Celé
dopoledne bylo ukončeno diskotékou v maskách, které si děti
vyrobily.

2.A

Zápis do mateřské školy v Mezirolí
Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis do mateřské školy
v Mezirolí na školní rok 2008/2009.
Zápis se uskuteční v úterý 15. dubna 2008 od 9,00 do 16,00
v kanceláři mateřské školy.
Zástupce dítěte při zápisu:
1. Vyplní přihlášku do mateřské školy
(přihlášku je možno vyzvednout předem v mateřské
škole)
2. Předloží občanský průkaz matky dítěte pro ověření
trvalého pobytu dítěte
Ředitelka mateřské školy posoudí přihlášky dle kritérií pro
přijímání dětí do mateřské školy v Mezirolí a do 30 dnů vydá
rozhodnutí.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MEZIROLÍ
Ředitelka mateřské školy v Mezirolí stanovila následující
kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci
dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
1. Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí

Termíny uzavření MŠ
v roce 2008
MŠ NOVÁ ROLE, MEZIROLÍ 67
v době školních prázdnin
od 30. 6. do 3. 8. 2008
v době vánočních prázdnin
od 24. 12. 2008 do 4. 1. 2009
MŠ NOVÁ ROLE, ROLAVSKÁ 234
v době školních prázdnin
od 21. 7. do 15. 8. 2008
v době vánočních prázdnin
od 29. 12. 2008 do 2. 1. 2009

Pozvánka
na očkování
psů a koček
na vzteklinu
Ve čtvrtek dne
1. 5. 2008 v Mezirolí
(Knihovna) v 9.30
–
10.00
hodin
v Nové Roli –Tovární
ulice 10.30 – 11.30
hodin v Jimlíkově
(u hospody) ve 12.00
hodin.

2. Dosažení věku dítěte 6ti let v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku (dle zákona 561/2004 sb.,
§ 34, odst. 4) + děti s odkladem školní docházky
3. Děti zaměstnaných zákonných zástupců
4. Délka docházky dítěte do mateřské školy (přednost mají děti
s celodenní docházkou před dětmi, které jsou přihlášené
na 4 hodiny denně)
5. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Stanovení délky pobytu dítěte v mateřské škole:
1) děti na které matky nepobírají mateřský příspěvek
délka pobytu neomezena
2) děti na které matky pobírají mateřský příspěvek
mladší 3 let – docházka omezena na 5 dní v měsíci
(počet dětí mladších 3 let ve třídě nesmí přesáhnout státem
stanovenou kapacitu)
3-4 roky – docházka omezena na 4 hodiny denně
Den zápisu do MŠ je současně dnem otevřených dveří,
můžete navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout
si prostory mateřské školy a seznámit se možnostmi,
které mateřská škola nabízí při výchově a vzdělávání dětí
v předškolním věku.
Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ

Internetové stránky
Nové Role

Upozornění

Upozorňujeme všechny
občany,
že
poplatek
za odpad za 1. pololetí
měl být uhrazen do 31. 3.
2008. Vyzýváme občany,
kteří poplatek nezaplatili,
aby tak bezodkladně
učinili v měsíci dubnu.

Město Nová Role hledá
správce webových stránek
města Nová Role.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 353 176 315,
353 176 316, nebo osobně
u tajemníka MěÚ Nová Role,
kancelář č. 10.

Poplatky:
100,- Kč vakcinace proti vzteklině
300,- Kč kombinovaná vakcinace
40,- Kč tableta na odčervení
Ordinace Nová Role – od 1. 5.
Po 17:00 – 17:30 hod.
Út 13:30 – 14:00 hod.
Čt 9:00 – 9:30 hod.
Nová služba
777 166 120.

-

víkendová

pohotovost

na

telefonu

Psa a průkazku s sebou!
MVDr. Daniel Bořek

OZNÁMENÍ ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Nová Role,Rolavská 234
Zápis do mateřské školy v Nové Roli, Rolavská 234 se koná ve středu dne 16.dubna 2008 od 13.00 do 15.30 v budově MŠ – ve třídě
„Ježků“ a v ředitelně.
Zápis se týká všech dětí, které chtějí rodiče umístit do MŠ v průběhu celého školního roku – tj. od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009.
Do mateřské školy se přednostně přijímají děti z obvodu Nové Role - v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
děti zaměstnaných rodičů ve věku od 3 let, (ve výjimečných případech i děti od 2 a půl let - zaměstnaných matek), děti na „celodenní
docházku“.
V případě volné kapacity MŠ mohou matky, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a chtějí zapsat své dítě do MŠ, využít
těchto možností:
A/ jsou-li na mateřské dovolené s mladším dítětem, starší dítě může MŠ navštěvovat celý měsíc neomezeně
B/ pobírají-li na dítě státní rodičovský příspěvek, mohou toto dítě umístit do MŠ na celý měsíc na 4 hodiny denně (např. od 8.00
do 12.00)
C/ jsou-li na mateřské dovolené s dítětem mladším 3 let – na 5 dní v měsíci
Co mateřská škola nabízí vašim dětem ?
• adaptační program pro nově nastupující děti – „S mámou, s tátou v mateřské škole“
• odbornou výchovnou a vzdělávací péči / Školní vzdělávací program „Kudy, kudy
cestička“ – realizovaný na třídách pod názvy - „putování se zvířátky“- s beruškou, žabkou, ježkem, myškou
• příjemné estetické prostředí
• zájmové kroužky – hudební, tělovýchovný, pracovně-výtvarný, jazykový (logopedie)
• individuální a skupinovou práci s dětmi s odkladem školní docházky
• spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a se Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech
• pravidelná divadelních představení a návštěvy kouzelníka v MŠ
• návštěvy knihovny, ZOO, exkurze
• besídky, karnevaly, dny otevřených dveří…
• spolupráce se ZŠ a ZUŠ
K zápisu s sebou přineste občanský průkaz (matky), rodný list dítěte, číslo vašeho účtu v bankovním ústavu – (z důvodu bezhotovostní
platby stravného a školného) a číslo telefonického spojení na vás.
U dětí (rodičů) s cizím státním občanstvím doložte doklady o přechodném či trvalém pobytu.
Na Vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců MŠ
ředitelka MŠ: Bohumila Matuščáková

Středisko Javor Nová Role
Pořádá v městské knihovně ve dnech

od 25. dubna

do 9. května 2008

výstavu ze své činnosti k 40. výročí
vzniku střediska Javor v Nové Roli.
Tímto srdečně Zveme všechny občany.
Otevřeno bude vždy ve výpůjčních hodinách městské
knihovny.

PO: 10:00 - 12:00
ÚT: 10:00 - 12:00
ČT: 10:00 - 12:00

13:00 - 18:30
13:00 - 18:30
13:00 - 18:30

Dům dětí a mládeže Nová Role
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
pořádá ve dnech 9.

- 11. dubna 2008

JARNÍ BUR ZU ODĚVŮ, OBUVI
A SPORTOV NÍCH POTŘEB
Středa
Čtvrtek
Pátek

9 .4. od 10.00 do 18.00
10.4. od 10.00 do 18.00
11.4. od 10.00 do 14.30
od 14.30 do 17.00

příjem věcí
prodej
prodej
výdej věcí a peněz

PŘIJÍMÁME POUZE VĚCI ČISTÉ A V DOBRÉM STAVU !!!!

Pozvánka
na Besedu s promítáním o Německu
a Rakousku, která se uskuteční dne
17. dubna v 16 hodin v Základní
knihovně Nová Role.

Moje oblíbená kniha – knižní obálka
Koncem roku 2007 knihovna vyhlásila pro děti ZŠ výtvarnou soutěž s tématem
Moje oblíbená kniha – knižní obálka. Ze 169 knižních obálek byla instalována výstava,
která končila na konci února. Návštěvníci výstavy a poté i odborná porota vybrali 11
obrázků od dětí 1. – 5. třídy a 10 obrázků od dětí 6. – 9. třídy a tyto oceněné práce byly
odměněny. Ceny byly dětem 1. – 5. třídy předány ve škole a děti 6. -9. třídy si mohou
odměny vyzvednout v knihovně.
OCENĚNÉ PRÁCE:
1. – 5. třída
Kristýna Tichá
Klára Sakařová
Tomáš Miller
Matěj Seidl
Dominika Skokanová
Valerie Kadlecová
Barbora Blašínová
Vanessa Štěpánková
Marie Kadeřávková
Tereza Zápotocká
Denisa Donovalová

2.B
3.A
3.A
2.A
2.A
2.B
2.B
2.A
3.A
3.A
3.A

6. – 9. třída
Linda Ulmanová
Filip Dub
Petra Vorlíčková
Barbora Korandová
Zuzana Weissová
Michaela Zdeneková
Tereza Fišerová
Klára Stěhulová
Kateřina Kapečková
Denisa Ulmanová

7.B
6.A
6.A
7.B
9.A
6.A
8.A
7.B
8.B
6.A

Vítězům blahopřejeme a jejich práce budou zaslány do výtvarné soutěže, kterou
vyhlásil regionální výbor Klubu dětských knihoven při SKIP ( Svaz knihovníků)
Karlovarského kraje. A budou součástí putovní výstavy regionu.
Nemčičová Ladislava

Nepořádek a černé skládky nejsou dobrou vizitkou
zahrádkářské osady.

Jaro na zahrádkách
Tak tu máme konečně jaro. Čas
úklidu a nového růstu. Na zahrádkách
začíná plno práce. Je třeba zbavit
se všeho nepotřebného, přerostlého,
neužitečného. Dobrý zahrádkář ale ví,
že rostlinný odpad se dá kompostovat,
ostatní nepotřebný materiál se odkládá
do kontejnerů, do sběrného dvora,
na městskou skládku. Právě kvůli
tomuto problému byli na sobotu
15. 3. 2008 pozváni na jednání výboru
rybářů zástupci zahrádkářů. A bylo
nepříjemné poslouchat výtky o tom,
že někteří zahrádkáři maří práci

dobrovolných rybářů a kazí společné
životní prostředí. Víme ale, že většina
našich členů k příjemnému životnímu
prostředí nás všech dobrou péčí
o zahrádky přispívá. To, že se najdou
jednotlivci, kteří na dodržování zásad
slušnosti a vyhlášky města nedbají,
bylo potvrzeno. Závěr jednání
zástupců obou zájmových organizací
byl jednoznačný. V době, kdy všichni
majitelé i nájemci nemovitostí mají
kam odpad ukládat, nebudou rybáři
ani zahrádkáři svévolné jednání
jednotlivců již více tolerovat Městský
úřad má ve správním řízení nástroje,
kdy vyvezení odpadu do přírody,

Aerobik

se viníkovi dost prodraží.
ČZS Stará Bouchalka má zájem
s rybáři na trvale dobrých vztazích.
Vždyť jsou to právě oni, kteří
se starají o dostatek vody i pro naše
zahrady. Tím, že svoje pozemky
neoplocují a nezdobí cedulemi Zákaz
vstupu – Private a pod. tím nám dávají
možnost projít se přírodou, pozorovat
život ve vodě ....
Výbor zahrádkářů si váží práce
všech, kteří dbají na ochranu přírody
a tímto jim přeji úspěšný chovatelský
a pěstitelský rok.
Jaroslav Červený,
předseda ZO ČZS St. Bouchalka

Vzpírání
1.kolo II.ligy ČR-skupina „A“

Plzeň - 8. 3. 2008

Velice úspěšné vykročení do soutěže,které umožňuje klidnou
přípravu na další kola.
Oddíl:
1.TJ Bohemians Praha
2.TJ Nová Role
3.Rotas Rotava“B“
4.Lokomotiva Cheb
5.GV Teplice „B“
6.Start Plzeň
7.Slavoj Plzeň

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Agropolu Počerny za sponzorský dar, který
věnoval našemu oddílu ASPV - děvčatům, která každoročně
vystupují na jejich plesu.
Ještě jednou děkujeme.

Sinclairte:
1 407,7293
1 354,6326
1 222,7335
1 197,0970
1 182,9186
1 081,6615
873,4827

Výkony vzpěračů N.Role:
73,6 A.Chvojka 185(80+105
75,0 R.Neudert 202(87+115
75,9 M.Podšer
234(106+128
89,9 P.Molčan
185(85+100
94,9 J.Nagy
252(112+140)
80,9 V.Mastný
231(100+131)

237,651
256,580
295,144
213,619
284,13
281,127

Body:
11
10
9
8
7
6
5

*nepočítá se

Závodníky vedli v soutěži M.Podšer a J.Gondáš.
J+J
ASPV-TJ N. Role

Zpracoval A.Kocur

FK Nová Role
V měsíci lednu 2008 proběhla zimní příprava FK Nová
Role. Po dohodě s jejich trenérem Standou Pavlíčkem jsem
fotbalistům připravila malé zpestření jejich přípravy a odcvičila
s nimi 4 hodiny různého druhu forem cvičení-aerobik, step
aerobik, strečink, P-class, vše s použitím cvičebních pomůcekpower bandů-posilovacích gum, overballů-malých míčů, činek
... Fitbally jim připravila Jitka Rákošová. Kluky musím moc
pochválit, někteří z nich toto cvičení prováděli poprvé, ale
makaly od začátku až do konce!!! Doufám, že jim tato část
přípravy alespoň trochu pomohla k jejich úspěchům!
Držíme palce!
J+J
ASPV-TJ N. Role

Opět dvěstěčeských
na stole
Již v předcházejících číslech
Novorolského zpravodaje jsem vás
informoval o pokutě 200.000,- - Kč
za nedostatky v provozu skládky
komunálního odpadu.
Tyto nedostatky zjistila česká
inspekce
životního
prostředí,
pracoviště Plzeň, když prověřila
provoz naší skládky ve dnech 31.
10. 2006 - 1. 11. 2006. Následně
ve správním řízení obdržela TS,
s.r.o. rozhodnutí o udělené pokutě.
Za zmínku stojí, že uvedené
rozhodnutí obdržel tehdejší jednatel
– ředitel TS, s.r.o. pan Ježek,
který pokutu nechal zaplatit, ale
neinformoval o této skutečnosti
ani Dozorčí radu TS, s..r.o. ani
Město Novou Roli, které je 100%
vlastníkem dané organizace.
Teprve na jednání Rady města dne
28. 5. 2007 vyšla tato skutečnost
najevo a to díky pracovníkům
Krajského úřadu v Karlových
Varech. Na tomto jednání pan Ježek
informoval přítomné členy Rady
města a předsedu Dozorčí rady TS
Ing. Zachariáše, že závady z kontroly
jsou odstraněné.
Pan Ježek ukončil svoje působení
na TS, s.r.o. v měsíci červenci 2007.
Následně přišla Česká inspekce
životního prostředí na dohlídku,
resp. novou kontrolu provozu
skládky.
Prověrka byla zahájena 4. září
2007 a v rozhodnutí o uložení další
200.000,- - Kč pokuty se konstatuje,
že:
• z přehledu druhů odpadů
přijatých v zařízení od 1. 1.

do 31. 8. 2007 je zřejmé, že byl
přijat odpad kat. č. 200201
v množství 193 tun. Tento odpad
není uveden v seznamu odpadů,
které bylo možné v zařízení
odstraňovat
• v zařízení do dní konání
kontroly nebyla provozována
kompostárna
• na lokalitě L 2 se kromě
invertních odpadů nacházely
hromady odpadu kat. č. 200307
Objemný odpad, který dle
integrovaného povolení bylo
možné
odstraňovat
pouze
v sektoru S-003 na lokalitě L 1
• ČIŽP konstatuje, že z průběžné
evidence o odpadech, vedené
provozovatelem
za
období
od 2.11.2006 do dní konání
kontroly, nebylo možné zjistit,
které druhy odpadů a v jakém
množství
byly
uloženy
do jednotlivých částí zařízení
• informační tabule neměla ani
ve dnech následné kontroly
náležitosti
požadované
vyhláškou č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání
s odpady
• vnější obvodový přikop byl
zarostlý vegetací a náletovými
dřevinami
tzn.
že
nebyl
udržován v provozuschopném
stavu, čistý nezanesený, tak, aby
mohl plnit svoji funkci
• účastník
řízení
vůbec
nevedl v provozním deníku
meteorologické údaje, ačkoliv
je to jedna ze závažných
podmínek
integrovaného
povolení
• zařízení
vykazuje
známky
dlouhodobé devastace a špatné
údržby,
včetně
chybějících

desítek metrů oplocení
• zařízení
vykazuje
známky
dlouhodobé devastace a špatné
údržby,
včetně
chybějících
desítek metrů oplocení
• provozování zařízení v rozporu
s
integrovaným
povolením
považuje ČIŽP za ohrožení
životního prostředí
• protiprávní
postup
ČIŽP
nezjistila u účastníka poprvé.
Při
rozhodování
o
výši
uložené sankce ČIŽP přihlédla
– jako k polehčujícím okolnostem –
ke skutečnostem a důkazům, že nové
vedení TS, s.r.o. má zájem zabránit
pokračování deliktního jednání
a řešit zjištěné nedostatky všemi
dostupnými prostředky. Svědčí
o tom i vyjádření a doklady nového
jednatele TS, s.r.o. pana Adamovice
zaslané ČIŽP a skutečnost, že ještě
před zahájením správního řízení
o u.ložení sankce byly zjištěné
nedostatky odstraňovány.
Tolik,
vážení
spoluobčané
z protokolu ČIŽP, který obdržela
TS, .s.r.o. dne 12. 2. 2008 a týž den
i vedení města.
Jde o dalších 200.000,- - Kč
z rozpočtu města – potažmo z kasy
TS, s.r.o., které měly být využity
ve prospěch města a díky liknavosti,
nedůslednosti a špatné pracovní
morálce jednotlivců, mají skončit
jako pokuta v pokladně státní
– resp. jako příjem Státního fondu
životního prostředí České republiky
a rozpočtu Karlovarského kraje.
TS Nová Role,s.r.o. se proti
rozhodnutí ČIŽP v zákonné lhůtě
odvolala.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Vážený pane tajemníku,
po
přečtení
Vaší
odpovědi
na mé výhrady vůči vedení města
Nová Role i vůči vám samotnému
jsem zpočátku nevěděl, zda mám
plakat nebo se tomu mám smát.
Mojí první reakcí bylo sepsání
„reakce na reakci“, kterou jsem
Vám také zaslal a žádal její
uveřejnění. To bylo 10. prosince.
Nestalo se tak, můj článek
v lednovém vydání Novorolského
zpravodaje nevyšel a já, světe zboř se,
došel k závěru, že je to tak dobře.
To vůbec neznamená, že bych
vám dal za pravdu a souhlasil
s vaší argumentací. Znamená
to jediné: nechci, aby moje jméno
díky tomu, že můžete ve zpravodaji
uvádět kdykoliv cokoliv, věčně
spojováno
se
starými
časy
a bolševikem tak, jak jste to předvedl
ve své odpovědi. Kdo mne zná, ten
dobře ví, jaké byly moje postoje
a život za komunistů a já se,
na rozdíl od jiných, dnes „vysoce

postavených“
pánů,
opravdu
nemám za co stydět. Tím bych tuto
část debaty považoval z mé
strany za definitivně ukončenou.
Co však za ukončené nepovažuji
a co ani ukončené dost dobře
být nemůže, to je na rozdíl
od minulosti žhavá novorolská
současnost. A právě ta mne trápí,
stejně jako stovky dalších lidí,
kteří společně se mnou žijí v tomto
městě. Trápí mne způsob vedení
obce, který praktikují oba pánové
podporováni svými stranickými
kolegy
(všimněte
si
prosím,
že jdu opravdu do sebe, poučil
jsem se a nepoužil slovo soudruhy!),
trápí mne systém přerozdělování
peněz
z
městské
pokladny,
trápí mne nepořádek ve městě
a mnoho dalších věcí, které tak
často (a zřejmě nevybíravě) dávám
k lepšímu na zasedání zastupitelstva
i dalších shromážděních. A nedivte
se mi- už jsem toho za svůj
ne právě krátký život zažil
skutečně dost a myslím si,

že mohu srovnávat a hodnotit.
A proto od Vás požaduji dvě věci:
kromě uveřejnění tohoto článku
v „Novoroláčku“ (což by vzhledem
k jeho umírněné formě a věcným
argumentům neměl být žádný
problém) bych rád viděl ve zpravodaji
veřejně uvedené informace platů
městské rady, které jste mi již
poskytli. Když je mohu znát já, proč
ne všichni? Jen mne mrzí, že jste mne
neseznámil také s výší Vašeho platu.
Prostě: je důležité zveřejnit, kolik
jste stáli městskou pokladnu,
o které při každé příležitosti
tvrdíte, že je prázdná a nelze z ní
financovat věci prospěšné pro nás
všechny, obyvatele města, kterým
tato pokladna patří. Víte, možná
se tak velmi rychle dopracujeme
k odpovědi, kde jsou rezervy, které
marně hledáte a kde by bylo
nejlepší
začít
s
šetřením.
Předem děkuji za zveřejnění tohoto
textu (v plném znění a bez úprav).
Jaroslav Vaverka, Nová Role

Do práce
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským
krajem.
Tento projekt je zaměřen na klienty Domu na půl cesty
a klientky Domova pro matky s dětmi v tísni při Farní charitě
Karlovy Vary. Projekt je realizován od listopadu 2006 –
do června 2008.
Většina zúčastněných má pouze základní vzdělání a jsou
dlouhodobě nezaměstnaní, zvykají si tak žít ze sociálních
dávek a ztrácejí motivaci hledat si práci. Tuto nepříznivou
situaci mění právě projekt „Do práce“.
Předpokládaný počet všech uchazečů v začátcích projektu
byl 70 osob (z toho 50 klientů Domu u na půl cesty a 20
klientek Domova pro matky s dětmi), do současné doby projekt
„Do práce“ absolvovalo, či jím stále prochází 48 osob.
Projekt „Do práce“ je uceleným komplexem podpůrných
služeb, které zahrnují:
• Jobklubové aktivity (pravidelná společná setkávání nad
tématy trhu práce)
• Pracovní terapie – samostatné v areálu Farní charity,
či skupinové (výroba upomínkových předmětů, malování
na sklo, batika, sezónní výzdoby, a pod…)
• Individuální výuka na PC (základy práce s PC, práce
s internetem)
• Doprovázení (na úřady, do zaměstnání, na pohovor,
po městě…)
• Individuální plánování (klient si sám zadává cíle, jichž
chce dosáhnou a o jejich dosažení pak soustavně
za pomoci sociálního pracovníka usiluje)
• Psychologické poradenství – 1x/14 dní sezení
s psychoterapeutem
V rámci projektu „Do práce“ byly navázány spolupráce
s Armádou spásy, která nabízí práci při obnově botanické
zahrady v Bečově), dále s Mateřským centrem, kam mohou

docházet vypomáhat např. těhotné obyvatelky Domu na půl
cesty či Domu pro matky s dětmi a tím získávat pracovní
návyky. V poslední řadě pak s Věznicí Kynšperk, ve které
tamní pracovníci vytipují vhodné účastníky pro projekt
„Do práce“.
Cílem projektu „Do práce“ je zabránit zvyšování počtu
sociálně exkludovaných osob z řad mladých dospělých
v Karlovarském regionu, tyto osoby integrovat na pracovní
trh.
(sociálně ohroženými jsou např. dlouhodobě nezaměstnaní,
lidé z výkonu trestu odnětí svobody, lidé s nízkou
kvalifikací…)
Absolventi projektu „Do práce“ jsou schopni orientace
v požadavcích úřadu práce a zaměstnavatelů. Dále jsou
schopni samostatně vyhledat možnosti na trhu práce, díky
získaným pracovním návykům v rámci účasti na projektu
se dokáží bezproblémově zapojit do pracovního procesu.
Při výstupu projektu je každý účastník vybaven brožurou
„Hledám si práci….krok za krokem“, která vznikla v rámci
projektu „Do práce“, který je spolufinancovaný Evropskou
unií a Karlovarským krajem.
Pracovníci projektu:
Mgr. Markéta Dvořáková – sociální pracovník projektu
„Do práce“
Mgr. Kamila Lišková – manažerka projektu „Do práce“
Jana Muchová – účetní projektu
Bc. Veronika Pavlů - psychoterapeut

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY,
Okresní ředitelství, Karlovy Vary
Přijme:
do služebního poměru po splnění podmínek
přijímacího řízení policisty

V České spořitelně můžete mít
až 300 000 Kč za pár minut
Každý z nás si dovede představit, že by jeho život byl ještě pestřejší. K uskutečnění takových představ ale většinou potřebujeme dostatek peněz.
S půjčkou od České spořitelny si nyní můžete splnit i větší sny, nebo jen
rychle pořídit to, co zrovna potřebujete. O podrobnostech jsme si povídali
s paní Danuší Svobodovou, manažerkou pobočky v Nové Roli.

POŘÁDKOVÉ - DOPRAVNÍ POLICIE
Podmínky k zahájení přijímacího řízení do služebního
poměru:
• věk nad 18 let
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• občanství České republiky
• bezúhonnost
• fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost
k výkonu služby
• bez stranické příslušnosti
Zájemci se mohou hlásit na adrese:
Policie České republiky
Okresní ředitelství – personální oddělení
I.P. Pavlova 26, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 974 366 500, paní Farkasová
e-mail: orkv.nabor@atlas.cz
Web: http://www.mvcr.cz/anonce/zamestnani/
karlvary/index.html

Jsou vaše půjčky skutečně tak rychlé, jak se povídá? Co tolik zjednodušuje
proces jejich vyřízení?
Vzít si půjčku je skutečně stále jednodušší. Stačí přijít do nejbližší pobočky
České spořitelny a mít u sebe jen jeden doklad totožnosti. Žádné jiné
dokumenty nepotřebujete a prostředky získáte během jedné návštěvy.
Jakou částku si lze takto snadno a za pár minut půjčit?
Vycházíme klientům co nejvíce vstříc – chceme, aby se nemuseli omezovat.
P roto jsme nyní zvýšili maximální částku, kterou si lze půjčit bez ručitele,
až na 300 000 korun.
Jaká je výše splátek?
Výši splátek si může každý klient nastavit sám podle svých možností. V České
spořitelně navíc nabízíme zvýhodněné akční splátky pro vybrané výše půjčky.
Například půjčku ve výši 50 000 Kč tak lze nyní získat za 888 Kč měsíčně.
Lze se pojistit proti neschopnosti splácet?
Samozřejmě, klient se může pojistit proti nepředvídatelným událostem.
Pojištění je součástí standardní úvěrové smlouvy, takže jeho vyřízení
neznamená žádné papírování navíc. Klient tak získá příjemnou jistotu,
že v případě úrazu, onemocnění nebo například ztráty zaměstnání mu prostředky na splácení půjčky nebudou chybět.
Kam se mohou zájemci o půjčku obrátit?
Stačí navštívit pobočku v Nové Roli, Chodovská 6, nebo na telefonu
353 951 137. Pro více informací o produktech a službách České spořitelny se
klienti mohou rovněž obrátit na bezplatnou informační linku 800 207 207
nebo navštívit internetové stránky www.csas.cz.
RPSN od 9,51 %.

ITÁLIE - Kalábrie
STRAVOVÁNÍ: vlastní vaření v kuchyňkách apartmánů nebo polopenze za příplatek 1600,- Kč. DOPRAVA: lůžkový klimatizovaný
autobus, odjezd Nová Role, K.Vary, Sokolov, Cheb. Další dle dohody na potvrzení. TERMÍN: 18.7. – 27.7.2008 CENA ZA OSOBU:
5.790,- Kč. KONTAKT: 723 214 846 p. Jitka Rákošová.

ZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

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

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

JANA SÁROVÁ
Chodovská 84
Nová Role

Tel.: 602 627 192
www.zlatnicka-dilna-jana-sarova.cz

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna
tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1200 Kč
dále nabízím:
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu

VÝKUP ZLATA

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ
VÝKUP STŘÍBRA

za nejvyšší ceny

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

> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč
Fa. Pavel Doležel, Školní 735

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

Chodov
Tel.: 602 160 734
CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

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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cz.mail@email.cz
Chodov, Ostrov, Karlovy Vary

Tel.: 602 771 600
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Učebny:

Výuka v nových klimatizovaných vozech.

prodejna „RABIT“.

Vchod ze dvora, druhé patro.

Pro maminky na MD hlídání dětí ZDARMA.

v budově, kde sídlí

Dárkové kupóny + dárek od nás.

pod marketem „LIDL“

700,- Kč/měs., i po skončení kurzu.
Najdete nás 100m

Od prosince 2007 je možné splácet

Výcvik skupiny „B“ - 7250,- Kč,
kompletní cena včetně učebnic,
platba možná i na splátky.

qarto.real@seznam.cz

včetně montáže a DPH 5 %

AKCE - žaluzie na trojdílné panelákové okno 1 260,- Kč

Cena našich oken Vás příjemně překvapí

ZAMĚŘTE SE NA SKUTEČNOU KVALITU

( šíře 180 mm - barva bílá nebo mramor )

Ke každému oknu vnitřní parapet zdarma !

PĚTIKOMOROVÝ PROFIL ZA CENU ČTYŘKOMOROVÉHO

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

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PRODEJ A MONTÁŽ STAVEBNÍCH OTVOROVÝCH PRVKŮ

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

QARTO REÁL

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

