NO

VÁ ROLE

Novorolský zpravodaj
listovka Městského úřadu v Nové Roli (zdarma)

Z jednání rady města
Mimořádně v úterý – dne 13. ledna 2004
se sešla na svém 25. zasedání.
V kontrole usnesení konstatovala rada
města, že po rozpadu naší velké TJ nebyly dosud uzavřeny nájemní smlouvy
na pozemky na nichž jsou umístěna jednotlivá sportoviště.
Bylo uloženo tajemníkovi městského
úřadu svolat zástupce TJ, FK a TK k dořešení jejich stanovisek k návrhům nájemních smluv.
Starostovi města bylo uloženo svolat
jednání s místními podnikateli, kteří provozují svoji živnost v prostorách
pronajatých městem a jednat s nimi
o nutnosti zvýšení nájemného nebo odkoupení těchto nebytových prostor. Skutečností je, že stávající nájemné je na
stejné výši jako před deseti lety a zdaleka nepokrývá náklady na běžnou údržbu objektů.
Rada města projednala 14 žádostí občanů na pronájem nebo prodej pozemků na území města a obcí ve správním
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celku Nové Role. Uložila odboru životního prostředí a výstavby na pronájmy
a prodeje zveřejnit v souladu se zákonem
záměry a vše připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva města. Zároveň bylo
uloženo jednateli Norobytu zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor po
bývalé opravně obuvi.

nění placeného parkovacího místa. Konstatovala, že placená parkovací místa
nebudou přidělována, pouze držitelé
ZTP a ZTP/P mají možnost získat na
území města neplacené vyhrazené parkování. Uložila starostovi zajistit zpracování projektové dokumentace na zlepšení dopravní situace ve městě.

Při projednávání personálních záležitostí uložila rada města předsedům komisí
rady a výborům zastupitelstva zpracovat
návrhy odměn pro své členy pokud nejsou členy zastupitelstva.

V různém vzala rada města na vědomí:
• zprávu o provozu služebního vozu za
rok 2003
• zprávu tajemníka k potřebě zkvalitnit
software vybavení na MěÚ
• nabídku Kulturního a společenského
střediska Chodov, s.r.o. na zajišťování
TV programu pro kabelovou televizi
Dále rada města souhlasila s návrhem
na vyhlášení památného stromu v Nové
Roli a to lípy u hřbitova.

Vzala na vědomí, že vedoucí finančního
a plánovacího odboru městského úřadu
podala výpověď z pracovního poměru
a rada města uložila tajemníkovi vyhlásit výběrové řízení na toto místo.
Při projednávání zápisu z jednání dozorčí rady Norobytu, s.r.o., rada města uložila jednateli zajistit odpojení neplatičů
nájmu či služeb spojených s užíváním
bytu od kabelové televize.
Rada města vzala na vědomí jednu připomínku a dvě žádosti občanů k vyčle-

Celý zápis z jednání 25. schůze rady města je možné si přečíst na internetových
stránkách města nebo u zastupitelů.
Ladislav Cinegr
místostarosta města
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V Y H L Á Š K A
Obecně závazná vyhláška č.6/2003 o místních
poplatcích
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 15. prosince roku 2003 mimo jiné
projednalo a schválilo vyhlášku o místních poplatcích.
Jedná se o poplatky ze psů, za užívání
veřejného prostranství a za povolení
vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.
K novele této vyhlášky město přistoupilo z důvodu vydání novely zákona ČR
o místních poplatcích, která byla publikována ve Sbírce zákonů v roce 2003
pod číslem 229.

V souladu s tímto zákonem zastupitelstvo města v obecně závazné vyhlášce
č. 6 schválilo, že základní sazba poplatku za prvního psa činí ročně 200,– Kč.
Částku 100,– Kč za každého psa zaplatí držitel psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem nebo poživatel sirotčího důchodu. Zvýšenou sazbu poplatku
budou podle této vyhlášky platit všichni
držitelé psů v panelových domech a domech v Nádražní ulici čp. 280, 288 a 291
a v ulici U Plynárny. Zvýšená sazba poplatku činí 800,– Kč za prvního psa (za
druhého a každého dalšího téhož držitele 1.000,– Kč) a 200,– Kč za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, a nebo poživatel
sirotčího důchodu.

Vyhláška č. 6/2003 zároveň vymezuje
okruh osob, které jsou osvobozeny od
placení poplatku. Zásadním zlomem
proti původní vyhlášce je ta skutečnost,
že zatímco dříve měl povinnosti platit
poplatek vlastník psa, byla nyní tato povinnost převedena na držitele psa. Další
novinkou je, že vlastníci domů, nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni na výzvu oznámit
správci poplatku písemně všechny psy
v domě chované a uvést jejich držitele.
Držitel psa je povinen oznámit správci
poplatku, kterým je MěÚ, do 15-ti dnů
vznik poplatkové povinnosti.
Podrobnosti, vlastně celou vyhlášku č. 6/
2003 o místních poplatcích, mají občané možnost si přečíst na internetových
stránkách města nebo zakoupit na podatelně MěÚ Nová Role.

V Ý R O Č Í

40 let města Nová Role

Vážení čtenáři,

V dubnu 1964 byla obec Nová Role
prohlášena městem. Za uplynulých
čtyřicet let se řada našich spoluobčanů zasloužila o rozvoj města a jeho prezentaci v republice i ve světě.
Máme mezi sebou řadu významných
sportovců až po mistry světa. Bydlelo
nebo zde stále bydlí řada významných
vědeckých pracovníků, činitelů na úseku kultury, zdravotnictví, hudebníků,
školských pracovníků a pod.

Redakční rada Novorolského zpravodaje byla zapojena do příprav na letošní
oslavu a vydání brožury k 40. výročí
města Nová Role.
Věříme, že mnozí z Vás, kteří jste se
kdysi do Nové Role natrvalo přistěhovali, vychovali zde svoje děti, odvedli kus pořádné práce a vnímáte toto
město jako svůj domov, že máte na co
vzpomínat. Chcete-li se se svými vzpomínkami a životními zkušenostmi veřejně svěřit, napište nám. Vaše příspěvky dle možnosti postupně uveřejníme.
Příspěvky, prosím, odevzdejte na MěÚ
do konce února t.r..

Rada města si myslí, že práce těchto
lidí by u příležitosti výročí měla být
připomenuta.
Aby nebylo na nikoho zapomenuto, obracíme se na Vás, spoluobčany. Napište, zavolejte a dejte vědět, koho ocenit.
Na Vaše náměty čeká do konce února
2004 vedoucí správního odboru MěÚ
Nová Role slečna Žigovičová (tel. číslo
353 176 316) nebo místostarosta města
pan Cinegr (tel. číslo 724 180 148).

Redakční rada
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I N F O R M U J E

Pohyb obyvatelstva v roce 2003 v Nové Role
Každoročně v tomto období uvádíme údaje o počtu obyvatel v Nové
Roli, Mezirolí a Jimlíkově.
V roce 2003 se narodilo celkem 39 dětí, z toho 25 chlapců a 14 děvčat
( v roce 2002 se narodilo 32 dětí ).
Trvale se přihlásilo do Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova celkem 76 občanů, z toho 43 mužů a 33žen ( v roce 2002 to bylo 79 občanů )
Zemřelo 28 občanů, z toho 18 mužů a 10 žen ( v roce 2002 zemřelo
35 občanů )
Odhlásilo se trvale 112 občanů, z toho 48 mužů a 64 žen ( v roce 2001
se odhlásilo 87 občanů )
narození přihlášky

úmrtí
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počet obyvatel
odhlášky k 31.12.2003

Jimlíkov

3

1

–

4

91

Mezirolí

3

12

4

8

322

Nová Role

33

63

24

100

3 633

39
76
28
112
4 046
Od roku 1995 se počet obyvatel v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově nepatrně zvyšoval, od roku 2002 se počet snižuje (za rok 2002 o 11 občanů,
za rok 2003 se snížil o 25 občanů).

Od měsíce března 2002 pracuje evidence obyvatel
MěÚ v Nové Roli s novým počítačem. Byla provedena
kontrola údajů s evidencí obyvatel v Karlových Varech,
která navazuje na centrální evidenci obyvatel v Praze.
K 1.1.2004 je celkový počet obyvatel Nové Role,
Jimlíkova a Mezirolí 4 046, z toho je 1 998 mužů
a 2 048 žen. Průměrný věk obyvatel je 39,22, průměrný věk mužů je 37,92, u žen 40,48.

Údaje z matriční agendy:
V matričním obvodu Nová Role, do kterého patří kromě
Nové Role, Jimlíkova a Mezirolí i obec Božičany a obec
Děpoltovice s částí Nivy, bylo v roce 2003 uzavřeno celkem 12 manželství. Ve srovnání s rokem 2002 klesl počet uzavřených manželství v našem matričním obvodu
o 4. Zatím nejnižší počet uzavřených manželství po roce 1950 v našem matričním obvodu byl v roce 1996, kdy
bylo uzavřeno pouze 9 sňatků. Přímo v matričním obvodu zemřelo 11 občanů, z toho 6 v Nové Roli, 4 v Božičanech a l v Děpoltovicích.
Nejstarší občankou Nové Role je paní Antonie Svitáková,
nejstarším občanem v Jimlíkově je pan Rudolf Hynek
a v Mezirolí je nejstarším občanem pan Karel Stuchlík.
Jasněna Pšeničková
matrikářka

únor 2004

–4–

B A C H A

Téma: „CO DÁL ?“

Š K O L A

Už dávný filozof pravil: „Uč se, jako by
se hnal za někým, koho nemůžeš dohonit, jako by to byl někdo, koho by ses bál
ztratit“. Tuto větu musí každý pocítit na
vlastní kůži, aby pochopil její význam.
Na základních školách tuto větu žáci,
ne nechápou, ale neuvědomují si její význam. Až v posledním článku jedné etapy života, až tehdy si ji povšimneme a až
tehdy se podle ní řídíme.

to, co se budu učit, uplatním ve společnosti plné rozporů a ekonomického poklesu. Každý máme své velké plány, ale
ne každému se splní. Už teď si uvědomuji, že to záleží na mnoha faktorech, jako
je ekonomická situace naší rodiny, štěstí,
ale i mé snahy se vše co budu potřebovat naučit. Chtěla bych, aby se mé plány
splnily, ale myslím, že ty plány se budou
ještě hodně měnit. Nikdo neví, co bude
zítra, natož za rok.

9. A

M. Hossnerová, 9.A

Cesta k dospělosti

Plány

Životní pouť je předlouhá a připravuje
nám spoustu starostí a strastí. Jednou
ze starostí je volba školy, na kterou půjdeme po ukončení povinné školní docházky. A ať už je to škola střední nebo
učiliště, zásadně ovlivní naše životy. Je
to důležité rozhodnutí, které náleží nejen našim rodičům, ale především nám.
Stářím přibývají starosti, se neříká nadarmo. Ale když se jim postavíme čelem,
nemusíme mít strach ze své volby. Protože v hloubi srdce víme, že jsme volili
správně.

Pamatuji si, že jako malá holčička jsem
chtěla být princeznou nebo herečkou.
S přibývajícím věkem jsem své názory
často měnila. Teď je mi už 15 let a vstupuji pomalu do světa dospělých lidí. Musím se rozhodnout o svém budoucím zaměstnání. Mým velkým přáním je, abych
učila v mateřské škole.

J.Bubal, 9.A

Zná někdo
svou budoucnost?
Dříve, když někdo chtěl znát svou budoucnost, zašel za věštkyní, navštívil
čaroděje, nebo šel do chrámu žádat bohy,
aby mu vyjevili, co má dělat a jak bude
pokračovat jeho život.Ale dnes, v moderní době, na koho se obrátit? Kdo nám vyjeví budoucnost? Myslím, že nikdo nezná
a nikdo neví co bude. To by lidé na celé
planetě spoustu věcí neudělali, jelikož
by věděli, jak to dopadne. Byli by potom
blázni, kdyby se pustili do věcí, které by
byly určeny, že dopadnou neúspěšně. Je
důležité mít cíl a jít za ním, ale stejně
tak musíme být sebekritičtí a vědět na
co máme a na co ne. Celé řady okolností zasahují do naší volby. Máme v hlavě
zmatek, ale jak z toho ven? Zmítáme se
mezi dětstvím a skorodospělostí. Naši
rodiče by pro nás chtěli jen to nejlepší.
Snaží se nám radit příběhy ze skutečného reálného světa kolem nás. Ale spousta z nás nechce nic slyšet a až později
nám dojede,jak cenné informace to pro
nás byly. Volby budoucnosti, tedy mého
budoucího povolání není snadná. Dnešní společnost trochu pozapomněla na
nás. Co my chceme, co nás baví a jestli
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Malé děti mám velmi ráda. Ale jetu jeden velký problém. Nemá dobré známky
na to abych mohla tuto práci vykonávat.
Tatínek mě chtěl dát na hotelovou školu,
ani na tu nemám dobré známky. A maminka chce, abych šla alespoň na kuchařku. Já s ní souhlasím. Půjdu se asi
učit do Karlových Varů do školy v Ondřejské. Jestli mě ta škola bude bavit a budu se snažit, tak si udělám nástavbu. bylo by skvělé mít alespoň maturitu. Mohla
bych potom být provozní v nějakém hotelu nebo restauraci. Představuji si, že by
měl být můj plat okolo 15.000 Kč. Budu
proto dělat hodně, abych to dokázala.
Doufám,že mi moje plány vyjdou.
Kovaczová, 9.A

Co dál?
Letošní školní rok je pro mě poslední
na této škole, ale zároveň velice důležitý, protože si vybírám školu se zaměřením pro své budoucí povolání. Chtěla
bych pracovat jako magistra v lékárně,
nebo jako zdravotní laborantka, proto
jsem si vybrala zdravotní školu s tímto zaměřením. Je to čtyřletá odborná
škola zakončená maturitní zkouškou.
Po ukončení maturity, bych ráda pokračovala ve studiu, kde bych dosáhla
titul lékaře. Abych mohla pracovat jako
magistra v lékárně, čekalo by mne další
studium. V případě neúspěchu jsem si
vybrala střední školu veřejnoprávní. Na
této škole se studují různé profese např.:
policie, celní správa apod.. Nejvíce mě
zaujala profese policisty, i po ukončení

této školy bych ráda studovala dál. Ale
nyní se připravuji na přijímací zkoušky
a pevně věřím, že budu úspěšná. To samé přeji i mým spolužákům.
Tereza Vlčková, 9.A

Moje plány do budoucna
Dospěla jsem do věku, kdy se musím
rozhodnout, co bude dál. Základní škola pomalu končí a sní možná i moje dětská bezstarostnost. Je čas se rozhodnout
o mém dalším studiu a směru, kterým
se ubírat. V první třídě mě velmi bavilo malování. Jak jsem postupovala do
dalších ročníků, tato touha se pomalu
vytrácela. Už od osmé třídy přemýšlím,
co dál. A volba povolání je v poslední
době u nás doma nejčastějším tématem. Abych řekla pravdu, ani nevím, co
bych chtěla dělat. Neumím si představit,
pro co se rozhodnout. Rodiče se mi snaží poradit, protože mě znají nejlíp. Byla jsem i u dorostové psycholožky, která
potvrdila výběr střední školy. Doporučila mi ekonomické vzdělání. Mě se ale
nezamlouvá. Neumím si představit celý
život v kanceláři. Všechny moje kamarádky chtějí zkusit nějakou odbornou
školu. Já si ale myslím, že na výběr odbornosti nejsem zralá. Když si představuji jednotlivá zaměstnání, připouštím,
že by mě mohla i bavit, ale na pořád? T
o opravdu nevím. S rodiči i kamarádkami jsem probírala hotelovou školu nebo
zdravotní školu, nejsem si ale jistá, že je
to, to pravé „ořechové“.
Stále o tom já i moji rodiče přemýšlíme.
Nakonec jsme vybrali gymnázium. Nevím,možná je to špatné, možná ne. To
ukáže teprve čas. Nemám o sobě zase tak vysoké mínění,abych mohla říct
již dnes, že se na tu školu dostanu že
mi půjde. Myslím si, že tato škola mě
na čas zbaví rozhodování. Časem k něčemu dospěji sama a po střední škole
snad budu vědět co dál. Naše školství
je v tomto směru nedokonalé. Dospěla
jsem k názoru,že patnáctiletí si ještě nemohou a ani neumí vybrat obor, ve kterém by měli poté pracovat. Kdyby možná
děti, které chtějí studovat, pokračovaly
ve školách typu gymnázií a rozhodovaly se až v osmnácti letech, bylo by to pro
ně výhodnější. Sice by se pro některé
prodloužil vstup do zaměstnání, ale na
druhé straně by bylo méně těch,kteří ve
dvaceti zjistí, že tohle povolání je vlastně nebaví.
Mirka Hnízdilová, 9.A
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B A C H A
Rozhodnutí
Snad každý v deváté třídě se rozhodoval jakou školu by chtěl jít dál studovat.
Jestli na střední školu nebo učiliště. Tak
i já jsem se musela rozhodnout.
Ještě donedávna jsem neměla rozhodnuto, na jakou školu půjdu. V dětství jsem
si přála být zvěrolékařkou kvůli lásce ke
zvířatům. Později mi ale došlo, že bych
nemohla píchnout injekci člověku, natož
zvířeti. Takže to nepřipadalo v úvahu.
Když jsme doma předělávali byt, měla
jsem tu možnost zařídit si pokojík. Tehdy jsem přišla na to, že mě to hrozně baví. Proto jsem si uvědomila, že chci být
návrhářem interiérů. Ale protože takový
obor je jen na vysoké škole, půjdu nejdřív na Stavební průmyslovou školu do
Lokte na obor management ve stavebnictví. Kdyby mi vysoká škola nevyšla,
mohla bych pracovat ve firmě v oddělení styk s veřejností. Myslím si o sobě, že
mám studijní předpoklady, ale i přesto
se obávám přijímacích zkoušek a také
toho, jestli jsem si vybrala dobře. Protože je to rozhodnutí, které mi může dost
zásadním způsobem změnit život.
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O mém budoucím
povolání
Vzhledem k tomu, že jsem již v 9. třídě
a blíží se tedy čas, kdy jsem nucena zvolit školu či zaměření svého budoucího
zaměstnání, stále častěji mě napadají
myšlenky, čím bych chtěla v budoucnu
být a jakému povolání bych se chtěla věnovat. Jsem si zcela jista, že mne čeká
závažné rozhodnutí, které může ovlivnit celou moji budoucnost, a proto musím zvážit mnoho okolností, které s tímto souvisejí.
Především bych měla vzít v úvahu mé
osobní předpoklady, vlastnosti a povahové rysy a ochotu, které jsou s výkonem
povolání nedílně spjaté.
Již odmalička jsem pociťovala vřelou
lásku a něhu k malým dětem, ale ne jenom k nim. Rovněž ráda s láskou a s trpělivostí pečuji o bezbranné, nemocné
a staré lidi, kteří moji pomoc potřebují. Domnívám se, že tato vlastnost mne
neopustila ani teď. A tím jsem své blízké utvrdila v představě, že bych se v budoucnu měla věnovat péči o lidi a i já
jsem stále více o tomto přesvědčena.

V nedávné době jsem se zúčastnila akce konané v Karlových Varech, kde bylo
možné se seznámit se zaměřením nejrůznějších středních škol a učebních
oborů v Karlovarském kraji. Nejvíce
mne zaujala prezentace Střední zdravotní školy v Karlových Varech. Zdej
sem se dozvěděla, že tato Střední škola
pořádá další týden Den otevřených dveří
a rozhodla jsem se ji navštívit.
Po návštěvě Střední zdravotní školy
v Karlových Varech jsem přesvědčená, že již vím, co chci v budoucnu dělat.
Chtěla bych se stát zdravotní sestřičkou. Okouzlily mne nejen třídy vybavené např. jako nemocniční lůžko, porodní sál, ale také situace připomínající
záchranu lidského života.
Vím, že povolání zdravotní sestřičky je
náročné a že jej musím vykonávat nejen rukama, ale především srdcem, ale
myslím si, že splňuji všechny předpoklady být zdravotní sestřičkou. Všichni
moji blízcí, rodiče, bratr a přátelé mne
v tomto rozhodnutí podporují a stejně
tak jako já věří, že se mi splní můj sen
od dětství.
Hanka Vynikalová, 9. A

P. Nováková, 9. A

T Ř Í K R Á L O V Á
Tři králové
v minulosti a nyní
Tříkrálová koleda je jedním ze starobylých obyčejů, který byl v minulosti velmi
rozšířen i v našich zemích. Navazuje na
cestu biblických mágů, kteří se přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi.
Ze zápisů, které se podařilo vyhledat ve
starých kronikách, můžeme vyčíst: „tato koleda byla vždy nezbytnou součástí
svátků Tří králů a její výnos v penězích
i v naturáliích představoval pro mnohé
příjem, který znamenal příspěvek na jejich živobytí.“
Původně, bylo to 16. století, v tento den
chodily děti dům od domu, dostávaly dary a na památku původních tří králů od
Východu, kteří spěchali do Betléma, nosily sebou hvězdu. V ten den se také hrávaly nejrůznější hry o Jezulátku a o přinesených darech od pastýřů a králů.
Herci bývali převážně chudí školáci či
žáci jezuitských kolejí, kteří pak od obecenstva byli odměňování nejrůznějšími
dary. Studenti také chodívali dům od
domu s koledou. Ovšem totéž činívali,

S B Í R K A

k velké nelibosti žáků, i jejich vychovatelé – kantoři – a někdy dokonce i kněží.
Dovedete si představit, jak to asi muselo vadit tehdejší vrchnosti. Proto v roce 1585 vyšlo nařízení, ve kterém se: …
zapovídá všem farářům pověrné a bludařské toulání se o svátku Tří králů po
domech a přikazuje se, aby se dohodli
se svými věrnými farníky, jaké dávky
budou dávati v tento den.“
Od 17. století chodil již jen učitel (bez
svých žáků) dům od domu a psa křídou
na dveře písmena K-M-B, což jsou počáteční písmena králů Kašpara, Melichara
a Baltazara. Původně však jsou písmena odvozena od Christus mansionem benedicat – Kriste požehnej dům. Za tuto
službu dostával učitel od hospodářů finanční odměnu.
Tento zvyk značení příbytků se brzy rozšířil a po vesnicíh opět začaly koledovat
děti. Přestrojily se do obleků, na hlavu
si nasadily papírovou královskou korunu
a se slovy známých koledních písní vyrazily do terénu. O tom, že se jejich koledování líbilo, svědčí i to, že Mikoláš Aleš
podle nich tyto zvyky nakreslil.

Ale jak šel čas, staré zvykyk upadly v zapomnění a nyní se je snažíme opět vynést na světlo. Pořádání tříkrálových
sbírek pro potřebné přišlo k nám ke konci minulého století z Rakouska a v našich
zemích letos již počtvrté je sbírka celostátně organizována.
Buďte i vy milosrdní a přispějte
do sbírky – pomozte lidem v nouzi.
Konto České katolické charity 369369369369/0800, variabilní symbol 777 u České spořitelny Praha 1.
Veškeré dary je možno daňově odepsat
– potvrzení vystaví Česká katolická charita, Vladislavova 12. Praha 1.
Bližší informace www.charita.cz,
www.trikralovasbirka.cz, nebo
Farní charita Karlovy Vary – Stará
Role, Svobodova 743.
Dr. Miloslav Nesyba
V době uzávěrky Novorolského zpravodaje již známe výsledek sbírky v Nové
Roli – celkem bylo vybráno 9.224,20 Kč.
Všem, kteří nebyli lhostejní a přispěli,
děkujeme.
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T R I B U N A
Připomínka
Městská rada spolu se zastupitelstvem
rozhodla zrušit placená parkovací místa
v Nové Roli. Parkovací místa budou přidělována pouze občanům s průkazkou
ZPT, ZTP/P a to v případě, že nevlastní
v blízkosti bydliště garáž.
Nic proti tomu, občané zdravotně tělesně postižení by měli mít možnost
bezproblémově zaparkovat svůj řádně
označený vůz v blízkosti svého bydliště. Stačilo by v určitém množství vzhledem k poměru parkovacích míst osadit
parkoviště a ulice dopravní značkou určenou k parkování pro ZTP, aby i tito lidé, kteří přijedou na návštěvu k příbuzným apod. měli možnost odstavit svůj
vůz dle potřeby což je někdy velký problém. Touto dopravní značkou by mohlo být označeno alespoň jedno parkovací
místo v obchodní zóně nebo v blízkosti
úřadu města.
Nevím proč chce rada a zastupitelstvo
trestat občany, kteří přistupují k ochraně svého majetku (vozidla) s rozvahou

a zaplatí si parkovací místo, aby měli
svůj vůz tzv. „na očích“. Tato placená
parkovací místa jsou i v okolí – Chodov,
Karlovy Vary. Nelze argumentovat tím,
že by došlo k neúměrnému nárůstu počtu placených parkovacích míst. Jako
příklad mohu uvést ulici 1. Máje, kde
jsou placená tři místa z nichž byl nárůst
jedno místo za čtyři roky. Kdyby byl takový zájem z řad občanů o tato placená místa, jistě by byl nárůst mnohem
vyšší. Rozhodně by bylo ku prospěchu
kdyby se místa na parkovištích oddělila značením – čarou pro jednotlivá parkovací místa, což by zvýšilo počet míst
pro dva i více vozů v závislosti na ploše
parkoviště.
Nevím co se má tímto rozhodnutím vyřešit, ale jsem přesvědčen, že to nevyřeší problém parkování ve městě, nebo
tím chce rada „zrovnoprávnit“ občany
tak, aby měli všichni stejné podmínky
pro parkování? V tom případě je třeba
položit si otázku jestli by ČSAD nemělo zrušit také placené místenky do auto-

busů s tím, že kdo dřív přijde a bude mít
ostřejší lokty, tak ten pojede a ostatní ne.
Zanedbatelný není také finanční přínos
jímž občané, kteří tato místa platí přispívají do rozpočtu města řádově desítkami tisíc korun ročně a to v době kdy
je zapotřebí každé koruny investované
do rozvoje města. Tímto článkem vyjadřuji svůj osobní názor a podotýkám,
že jsem plátcem pronajatého místa na
parkovišti.
Marcel Eichacker
Nová Role
Usnesení RMě Nová Role – 25. zasedání, které se konalo 13. 1. 2004: 25/08
Vyhrazování parkovacích míst od
1.1.2004
1) RMě bere na vědomí
předloženou připomínku a dvě žádosti
občanů ve věci skončení vyhrazování
parkovacích míst ve městě k 31.12.2003
a konstatovala, že nadále platí usnesení
RMě z 10.2.2003

C E S T O P I S
Přátelství s indiánským chlapcem
Když jsem poprvé navštívil Spojené státy, mým hlavním a nejpodstatnějším cílem bylo procestovat Národní parky Amerického středozápadu. Tato lokalita nabízí vše podstatné, co může turista očekávat od přírody jako takové kaňony, sopky, hory, skály, jezera, pouště.
V plánu jsem toho měl hodně, ale protože se nedá stihnout mnoho
věcí najednou,rozdělil jsem si jejich návštěvu na etapy.
V plánu jsem samozřejmě měl uvidět krajinu reklam a westernů, která určitě každému z Vás připomene slavné filmy s kovbojskou tématikou. Toto rozlehlé území se jmenuje Monument Valley a nachází se
ve státech Arizona a Utah. Je to území indiánů kmene Navajo, kteří
si vydobyli domovské právo a žijí zde v odkazu svých předků v reservaci zdejší drsné přírody unikátní Kaibabské náhorní plošiny. Obydlí
sice již vyměnili za novější typy staveb, ale ne všichni dávají přednost
civilizačním vymoženostem, stále uznávají stavby ve stylu „hogan“.
Při projížďce touto krajinou jsem se zastavil u jednoho z hoganů a seznámil se s desetiletým indiánským chlapcem, který zde byl na návštěvě u babičky - ta půjčovala koně na výletní prohlídky terénu.
S Mladým orlem (tak se boy jmenoval) jsem se domluvil na zhotovení několika fotografií v jejich prostředí. Slíbil jsem, že příští rok mu
fotky přivezu a jaké bylo jeho překvapení,k dyž rok na to jsem před
jejich hoganem zastavil a fotky jsem mu předal. Jeho babička - Stará vrána - byla z celé situace tak překvapená, že jako dík mi osedlala
koně pintádo a nechala mě v sedle několik dlouhých minut. Bylo to
milé setkání po roce a v následných dvou letech jsem se znova objevil a předal dárky od českých dětí.
Brzy bude z Mladého orla jinoch a pak dospělý muž, snad se mu bude v dospělosti dařit stejně dobře jako v dětských letech a moje fotografie mu tento okamžik připomenou.
fotograf a cestovatel
Hořínek Stanislav
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V Ý B Ě R O V É
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Ř Í Z E N Í

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na jmenování vedoucího úředníka
Město Nová Role, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Nová Role, vyhlašuje v souladu se zák.
č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa jmenováním do funkce:

Vedoucí úředník - vedoucí finančního a plánovacího odboru
Městského úřadu Nová Role
Platová třída dle druhu práce: 10.
Místo výkonu práce: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
1) Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., tzn. mimo jiné též splnění předpokladů dle § 2 zák. č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) s výjimkou osob dle § 20 tohoto zákona, na které se jeho působnost
nevztahuje (jedná se o osoby narozené po 1.12.1971)
2) Další požadavky:
• dosažené úplné středoškolské vzdělání (vysokoškolské vzdělání výhodou)
• praxe ve veřejné správě po dobu 5 let, z toho minimálně 3 roky v oblasti finančního hospodaření a plánování
• znalost práce na PC – min. běžný kancelářský software pro danou oblast
• orientace v právních normách pro uvedený druh práce
• nespornou výhodou bude prokázání ukončeného vzdělávání vedoucích úředníků dle § 27 zák. č. 312/2002 Sb., taktéž prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 téhož zákona na některém z úseku správních činností dle vyhl. č. 512/2002 Sb.,
zejména na těchto úsecích:
• finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum,
• správa daní a poplatků, )
• alespoň základní znalost NJ nebo AJ výhodou

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis

Výčet dokladů dle § 6 odst. 4 zák. č. 312/2002, které uchazeč připojí k přihlášce:
• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Prokázání ostatních kvalifikačních předpokladů a požadavků:
• splnění předpokladů dle § 2 odst. 1) pís. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. (prokazuje se nejpozději před jmenováním do funkce
doložením osvědčení Ministerstva vnitra ČR. Netýká se osob narozených po 1.12.1971 !
• splnění předpokladů dle § 2 odst. 1) pís. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., uchazeč doloží čestným prohlášením připojeným k přihlášce. Netýká se osob narozených po 1.12.1971 !

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky:
Přihlášky mohou zájemci podat nejpozději do 11. února 2004 (včetně) poštou, elektronicky s dodatečným dodáním ostatních
dokladů elektronicky nedoručitelných na základě vyzvání nebo také osobně na podatelnu MěÚ Nová Role, a to nejpozději do
17:00 hod. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, při poštovním doručení je rozhodující datum podání na poštovním úřadu !

Adresa pro doručení přihlášek: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, při elektronickém podání: tajemnik@novarole.cz
Nebude-li mít podaná přihláška příslušné náležitosti nebo nebudou-li k podané přihlášce připojeny výše uvedené doklady ve
stanoveném termínu, tajemník MěÚ vyzve uchazeče, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil.
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I N Z E R C E

a

I N F O R M A C E

Prodejna textilu a

DROGERIE

QUELLE SHOP

Chodovská 235
(u videopůjčovny)

Nová Role,
Chodovská 239,
Vám nabízí :
bytový textil, galanterii,
punčochové zboží
a mnoho dalšího.
Objednávky z katalogu
Quelle (ušetříte poštovné a balné)
Prodejní doba:
Po – Pá / 9 – 12 / 13 -17
Přijďte si vybrat, zve Vás
Jana Sieberová

Novorolský zpravodaj

Totální výprodej
levných oděvů
do 20. 2. 2004.
Cena 5 – 50,– Kč.
Sleva hraček
a suvenýrů.
Otevírací doba:
Po – Pá 14 –18 hod.
Možnost pronájmu
prodejny od 1. 3. 2004.
Informace na tel.
602 178 399

INFORMACE
PRO OBČANY
Obvodní oddělení
Policie České
republiky je
přestěhováno do
nového objektu
v Nové Roli ulice

U Plynárny čp. 309
Telefonní číslo zůstává
původní.

O Z N Á M E N Í
ŠK Caissa Nová Role –
šachy

Program klubu seniorů
v únoru 2004

Centrum zdravotní péče

Vánoční bleskový turnaj

17. 2. (úterý) – městská
knihovna začátek v 16 hodin:

oznamuje změny

IX. ročníku se zúčastnilo 56 hráčů z celého Karlovarského kraje.
Zvítězil Jiří Soukup z KŠ K.Vary
2. Dalibor Procházka KŠ K.Vary
3. Miroslav Wimmer ŠK K.Vary
4. Miroslav Fryč KŠ Tietz K.Vary
5. Jan Smrčka ŠK K.Vary

Naši:
9. Daniel Nový Tietz host N.Role
10. Miroslav Musil Tietz host N.Role
21. Pavel Fric Tietz host N.Role
30. Ladislav Janoušek Caissa N.Role
32. Ladislav Hajšman Tietz host N.Role
37. Jiří Pošvář Caissa N.Role
49. Filip Zavadil Caissa N.Role
52. Jiří Roman Caissa N.Role
56. Vladimír Nesilovský Caissa N.Role
Dne 21. 2. 2004 bude náš oddíl pořádat
turnaj dětí, jenž je součástí Krajského
přeboru mládeže.

Beseda s ved. MK paní H. Nemčičovou
o knižním fondu knihovny, evidenci výpůjček a řadě novinek, které čekají na
všechny čtenáře.
Promítání diapozitivů z cest Vladimíra Korbela po památkách a zajímavých místech v ČR doplněné komentářem autora.

27. 2. (pátek) - Dům kultury –
R klub začátek v 16 hodin:
Další volné setkání seniorů pod názvem „Dobrá dvouhodinka“. Rozhovory, hudba. Možná přijde host.

MUDr.Barbora Majkusová
v ordinaci rehabilitace
Po 6.30 – 15.00
Út 9.00 – 17.30
St 6.30 – 15.00
Čt 6.30 – 17.30
Pá 6.30 – 12.00
Dále nabízíme rozšíření našich služeb:
• klasické a reflexí masáže
• lymfatické masáže
• parafínové zábaly
• léčebný tělocvik
• elektroléčba
• baby masáž
• aromatické masáže
Prováděné služby jsou pod odborným
dohledem diplomovaného fizioterapeuta
Podrobné informace a ceník našich služeb získáte přímo na rehabilitační ambulanci nebo na tel.č.: 353851121, 178.
Na doporučení lékaře jsou výkony hrazeny částečně zdravotní pojišťovnou.
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