6. a 7. října 2007 Schützenheim
Pro novorolské spoluobčany je na neděli 7. října 2007 zajištěna doprava autobusem zdarma do místa konání.
Odjezd je v 11,45 hodin od Kulturního domu v Nové Roli. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 5. října 2007 na podatelně MěÚ.

Rekonstrukce školy - poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na I. etapě rekonstrukce školy v Nové Roli.
Všichni jsme netrpělivě očekávali 31. srpen, den kolaudace obou
pavilonů. Jak se tento termín blížil, bylo jasné, že nastanou problémy
vše stihnout. Přesto se díky nezměrnému úsilí zaměstnanců školy,
kuchařkami počínaje, přes uklízečky,účetní, sekretářku a pedagogy
konče, podařilo připravit prostory na příchod žáků. Prvňáčky spolu
s rodiči ve vyzdobených třídách slavnostně přivítaly třídní učitelky
spolu s ředitelem školy a starostou města. Avšak vyšší ročníky čekaly
netradičně prázdné učebny, což však nijak neubralo na jejich radosti
ze shledání po prázdninách a novinek, které přinesla přestavba.
Školní rok jsme tedy začali v pondělí 3. září jako na jiných školách.
Další naše činnost byla však netypická. Museli jsme nastěhovat
veškeré zařízení, pomůcky a nábytek z tělocvičny zpět do místností
ve škole. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout a pochválit žáky,
zvláště druhého stupně. Bez jejich pomoci bychom to v tak krátkém

čase nezvládli. Výuka na celé škole mohla být zahájena již sedm dní
po kolaudaci, v době, kdy zde ještě pracovali zaměstnanci firem.
Dovolte mi vyslovit upřímné poděkování našim žákům, neboť si
ho opravdu zaslouží. Mám radost, že projevili velkou snahu pomoci
a mohou být právem pyšní, že se osobně podíleli na historických
změnách v novorolské škole. Myslím, že jsme školní rok nastartovali
úspěšně, a věřím, že ho dotáhneme k ještě úspěšnějšímu konci. Přeji
žákům radost z učení, rodičům radost z dětí a zaměstnancům školy
radost z náročné práce. Doufám, že se nám v nových prostorách
bude dobře dařit, že v brzké době budou odstraněny vzniklé závady
a že se podaří získat finance na dokončení celého projektu obnovy
Základní školy Nová Role.
Ještě jednou díky všem!
Bc. Radek Veselý
ředitel ZŠ
PS: Na říjen plánujeme Den otevřených dveří, na který Vás srdečně
zveme!

Vítáme nové občany
našeho města
Natálie Nagyová
Petra Ourodová
Tereza Smolíková
Adam Strejc
Tomáš Horečný
Anna Švehláková
Antonín Anderle
Tereza Hradecká
Nela Novotná
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození Vašich dětí. Dětem přejeme
hodně zdraví a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Blahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
říjnu. Významné životní výročí oslaví
tito občané:
Vlasta Gebouská
Veronika Pavlovičová
Antonie Poláková
Gertruda Mikulková
Jaroslav Vaverka
Marta Kočmídová
Erna Tehlárová
Terezie Kubíková
Věra Čalounová
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Nedávno se v plné svěžesti dožil
osmdesáti pěti let pan Václav Šašek.
Blahopřejeme

Za první pololetí 2007 bylo do
naší evidence obyvatel zapsáno 19
narozených dětí, 58 nových obyvatel,
46 občanů se odhlásilo a 26 občanů
zemřelo.
K 10. 08. 2007 mělo město Nová
Role celkem 4012 obyvatel.
Z toho je 588 dětí do 15 let. Dětí do
6 let je 245.
Obyvatel 60letých a starších je 910.
Ve věku 80 – 100 let je 104 obyvatel .
Nejstarší obyvatelé jsou dva ve věku
91, jeden 93 a 100 let.
Průměrný věk obyvatel Nové Role
je 40,64. Průměrný věk mužů je 39,27
a žen 41,96 roku.

Upozornění k výměnám
občanských průkazů.
Do konce letošního roku 2007 je
nutné podat žádosti o nové občanské
průkazy v těch případech kdy
občanský průkaz je vydán do konce
roku 1998 i když má vyznačenou
platnost neomezenou. (Mimo občanů
narozených před 1.1.1936)
Další občanské průkazy (dále je
OP) vydané bez strojově čitelné zóny
do roku 2003 jsou platné pouze do
konce roku 2008. Výměna OP probíhá
bezplatně, po předložení stávajícího
průkazu, vyplnění žádosti a přiložení
jedné fotografie. Kancelář č. 11 - MěÚ.
Po a st 800 - 1700 hodin. Ztrátu a odcizení
je možno nahlásit kdykoliv v průběhu
pracovní doby MěÚ.
Při podání žádosti o nový OP
z důvodu ztráty, poničení,odcizení,
nebo zapsání nepovinných údajů mimo
řádnou výměnu OP se hradí správní
poplatek 100,- Kč.
Připomínám, že žádosti o nové cestovní
doklady se podávají na Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská ul. 21 po a st.
V pá pouze dopoledne. Od věku 5 let
se pořizují přímo zde tzv. biometrické
snímky. K žádostem pro děti do 5 let je
nutné přiložit fotografii.
Dětem do 15 let je nutné k vydání
prvního cestovního dokladu, požádat
prostřednictvím MěÚ, o vydání
Osvědčení o státním občanství ČR.
Při podávání žádosti předložíte OP
jednoho z rodičů, rodný list dítěte
a rodné listy rodičů. Správní poplatek
činí 100,- Kč. Osvědčení o státním
občanství ČR se vyžaduje také k vydání
prvního OP. V tomto případě se vydává
zdarma. Doklady k předložení jsou
stejné.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Informace za matriční
obvod a evidenci
obyvatel Nová Role.
Dosud bylo uzavřeno 15 manželství.
Z toho 11x v obřadní síni Městského
úřadu Nová Role, 3x v budově Obecního
úřadu Božičany a 1x u rodinného domu
v Mezirolí. Proběhla dvě vítání nových
občánků.

Jubilea
Vzhledem k několika dotazům
uvádím, že jubilea obyvatel Nové Role
se sledují ve věku 75, 80, 85 let a dále
pak každoročně. Těmto občanům jsou
předávány gratulace a dárkové balíčky
od města prostřednictvím představitelů

města a členek komise pro občanské
záležitosti. Jména a příjmení jubilantů
jsou uváděna vždy na příslušný měsíc
v Novorolském zpravodaji.
Na Vaše přání lze ve zpravodaji
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Poděkování
Děkuji všem smutečním hostům,
kteří se zúčastnili pohřbu mé zesnulé
ženy Evy Kučerové, konaném dne 31.
srpna 2007 v kostele Sv. Michaela
v Nové Roli.
Jménem rodiny
Jan Kučera

Akce komise pro
seniory v říjnu 2007
Čtvrtek 11. října 2007
Návštěva Síně historie města
Chodova. (Beseda a video) Prohlídka
Galerie U Vavřince. (Výstava tradičních
řemeslných výrobků a vánočních ozdob
z oblasti Krušnohoří) Sraz účastníků
akce je na autobusovém nádraží.
Odjezd v 1250.
Čtvrtek 18. října 2007
Relaxační pobyt v Solné jeskyni
v Nejdku. Rezervace místa a přihlášky
u paní Fedorové na MěÚ. Účast.
poplatek 50 Kč. Sraz na aut. nádraží
v 815.
Středa 24. října 2007
Klubovna Domu s pečovatelskou
službou. Beseda seniorů s vedoucí
lékárny Erb v Nové Roli na téma: My
a léky. Zahájení besedy v 1630.
Komise pro práci se seniory

Oznámení
Zastupitelstvo města a MUDr. Pitelová se dohodli na POKRAČOVÁNÍ
činnosti zubní ordinace do doby zajištění zástupce.
MUDr. Pitelová

Karlovarský porcelán, a. s., závod Nová Role
zve občany Nové Role a okolí na

prohlídku nové pece pro výpal porcelánu
v sobotu 27. října 2007
Začátek prohlídek v 830, poslední skupina v 1100. Sraz
zájemců na hlavní vrátnici závodu. Prohlídky se budou konat
v půlhodinových intervalech pouze za doprovodu pověřeného
pracovníka závodu.

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Vančurova 83,
360 17 Karlovy Vary

První jednička s hvězdičkou pro pány
r ybáře z Božíčan
Dne 10. 9. 2007 byla, po náročné rekonstrukci, za přítomnosti
ing. Řezníčka, člena rady Karlovarského kraje, p. Heřmana,
starosty a p. Cinegra, místostarosty města Nová Role, p. Veselého,
ředitele základní školy a pozvaných hostů, p. Argmana,
generálního ředitele Karlovarského porcelánu a. s., ing. Hory,
starosty města Chodov, p. Gebauera, starosty obce Božičany
a p. Tichého a ing. Kratochvíla, vedoucích představitelů firmy
TIMA spol. s r. o. Karlovy Vary, zhotovitele stavby, slavnostně
otevřena základní škola v Nové Roli.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat rybářům z Českého
rybářského svazu, místní organizace Božičany, za umožnění
exkurze do jejich organizace. Po telefonické dohodě se většina
tříd z naší školy zajela podívat v průběhu měsíců květen - červen
2007 do božičanské rybářské stanice, kde byl očekáván výlov
kaprů. K velkému překvapení nás všech byl pro naše děti
uspořádán bohatý program, o který se samostatně postarali
páni rybáři, Ing. J. Šimek a J. Brabenec.
Po přivítání jsme poseděli u táboráku a hádali názvy ryb podle
obrázků. Vyzkoušeli jsme si manipulaci s pruty a zkusili také
lovit kapry. Páni rybáři se dětem věnovali přímo pedagogicky.
Odměňovali žáky samolepkami a na závěr dostaly děti sladkosti.
Paní učitelky a žáci byli z praktické výuky nadšení a udělují
panům Ing. Šimkovi a J. Brabencovi jedničku s hvězdičkou.

Za přítomnosti primátorky města Karlovy Vary, paní
JUDr. Veroniky Vlkové, byla slavnostně otevřena naučná stezka,
která kopíruje stávající cyklotrasu z Nové do Stará Role. Slavnostní
otevření proběhlo 13. 09. 2007 v areálu ekologické farmy Kozodoj.
Stezka je osazena 18. informačními tabulemi.

Učitelky ze Základní školy, mateřské školy a praktické školy,
Karlovy Vary - Stará Role

Zpříjemněním 2. školního dne se malým školákům stal kozel,
který se k nám zatoulal ze starorolské farmy Kozodoj. Zvíře bylo
odchyceno pracovníky úřadu a předáno v pořádku majiteli.

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 20.
Odpadové hospodářství města Nová Role
Základní právní rámec odpadového hospodářství města
Odpadové hospodářství v poslední době nabývá v rámci právního řádu České republiky obrovským způsobem na významu. Se
vstupem do Evropské unie tento trend ještě více posílil, neboť v oblasti životního prostředí jsou na členské státy EU společnými
institucemi unie kladeny náročné požadavky s cílem zajištění zdravého životního prostředí. Tento rozhodně správný směr není
ale zadarmo a tak se všichni stáváme účastníky procesu, kdy zdravý vzduch, čistá voda, nekontaminovaná půda a pořádek ve
městech, v podnicích a každé domácnosti si vybírá svou stále větší ekonomickou daň. Je nasnadě, že právě tento problém velmi
hýbe s obecními rozpočty a připravuje správě obcí mnohé starosti. Že se to nevyhýbá ani Nové Roli, již určitě občané našeho
města dlouhou dobu pozorují – stálé diskuse nad systémem vybírání poplatků od občanů vztahujících se k zajišťování odpadového
hospodářství města, v současnosti otevřená a živá problematika likvidace odpadů na skládce města Nová Role či náročná údržba
pořádku, komunikací a zeleně ve městě příliš často narušovaná nezodpovědným chováním mnohých jedinců (vyvrácené odpadkové
koše a rozmlácené lavičky, zaneřáděné chodníky po nočních pitkách či zastávky autobusového nádraží s lavičkami zpravidla
obsazeními lidmi v „žalostném stavu“ rozhodně nečekajícími na autobus, atd.).
Proto jsem se rozhodl, že několik příštích dílů této rubriky Novorolského zpravodaje budu věnovat právě uvedenému aktuálnímu
tématu, které se týká všech – jak samosprávy ve smyslu vedení obce a výkonu přenesené státní správy na obci zajišťovaném městským
úřadem a ostatními orgány obce, tak každého občana, organizace, domácnosti či rekreačních míst a ostatních vlastníků staveb
a pozemků ve městě působících. Dnes bych začal s popisem základního právního rámce v obecné rovině a v následujících dílech
bychom se věnovali jednotlivým konkrétním záležitostem v rámci odpadového hospodářství města.
Základem je opět ústavní pořádek ČR, kdy v Listině základních práv a svobod se v článku 35 říká, že každý má právo na příznivé
životní prostředí a na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Dále se konstatuje, že při výkonu
svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky
nad míru stanovenou zákonem. Sama Ústava ČR pak ve svém čl. 7 konstatuje „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů
a ochranu přírodního bohatství“. Kompetence orgánů obce v této souvislosti pak v základu vyplývají z čl. 79 odst. 3 Ústavy, dle
kterého orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy (tzv. nařízení), jsou-li k tomu
zákonem zmocněny, a z čl. 104 odst. 3, který svěřuje pravomoc zastupitelstvům územních samosprávných celků vydávat obecně
závazné vyhlášky – blíže pak upravuje § 10 zákona o obcích. A právě z těchto základů již vyplývají konkrétní právní předpisy
a ostatní navazující akty vztahující se přímo k odpadovému hospodářství.
Nejdůležitějším speciálním právním předpisem v této oblasti je pro nás pak Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pojem odpad
je tímto zákonem vymezen jako každá movitá věc, které se osoba (míněno jak fyzická tak právnická osoba) zbavuje nebo má
úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů specifikovaných v příloze zákona v různých skupinách
– v podstatě jde o jakékoliv výrobky a vedlejší zůstatky z výroby či i znečištěné materiály a suroviny a jejich zůstatky z výroby
a opět jakékoliv výroby tedy i domácí individuální např. i z kutilství. Z pohledu obecní samosprávy je pak důležité vymezení pojmu
komunální odpad, kterým je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je pak blíže vymezen vyhláškou MŽP ČR
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. A kdo je původcem odpadů podle zákona o dopadech ?
- právnické osoby, při jejichž činnostech vznikají odpady
- fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž podnikatelských činnostech vznikají odpady
- obec pro komunální odpady z činnosti fyzických osob v ostatních případech – obec se takto stává původcem komunálních
odpadů v okamžiku odložením odpadu na místě k tomu určeném. Obec se tímto současně stává ze zákona vlastníkem těchto
odpadů bez ohledu na jejich skutečnou hodnotu
Oprávněnou osobou, na rozdíl od původce odpadů, je každá osoba, která je oprávněna podle zákona o odpadech nebo podle
zvláštních předpisů (živnostenský zákon, obchodní zákoník, aj.) nakládat s odpady. Pro potřeby města Nová Role je touto oprávněnou
osobou zejména Technická služba Nová Role, s.r.o., zřízená městem Nová Role mimo jiné přímo za účelem zajišťování systému
sběru, svozu, třídění, skládkování a likvidace komunálního odpadu a některých dalších druhů odpadu vznikajícího na území města.
Pro město však dílčím způsobem tuto činnost zajišťují i jiné oprávněné osoby, jako je například v současnosti svoz tříděného odpadu
firmou „Resur“ či likvidace nebezpečného odpadu jinými odbornými firmami. Tím se dostáváme též k pojmům shromažďování,
skládkování a skládka odpadů, kterými se dle zákona rozumí krátkodobé soustředění odpadu v místě jejich vzniku, poté jejich
přechodné skládkování v zařízeních k tomu určených a nakonec u nevytříděných odpadů jejich trvalá likvidace uložením na skládce
(do země nebo na zemi). No a protože naše obec vlastní skládku odpadů s ukládáním komunálního odpadu je provozovatel této
skládky (Technická služba Nová Role, s.r.o., jako oprávněná osoba) povinen mít určeného odpadového hospodáře, kterým byl
v současnosti určen jednatel uvedené společnosti pan Alois Adamovic.
Závěrem se ještě zmíním, že obecně závazným vyhláškám včetně OZV týkajících se odpadového hospodářství města (systém sběru,
třídění, … + místní poplatek) jsem se již věnoval v 10. a 11. díle této mé rubriky v Novorolském zpravodaji vydaném v prosinci roku
2006 a lednu roku 2007, a proto se touto problematikou nebudu v nynějším tématu podrobněji zabývat. Příště budeme pokračovat
informacemi o tzv. „Plánu odpadového hospodářství města“.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

KNIHOVNA NOVÁ ROLE
TÝDEN KNIHOVEN

1.10.2007 – 7.10.2007
Jako všechny knihovny v ČR se naše knihovna zapojila do
této celostátní akce a pro naše čtenáře připravila zajímavý
program:

Loučení s prázdninami
Letos již po dvanácté jsme se rozloučili s prázdninami. Po
raním deštivém přivítání byla připravena sportovní stezka.
Starší děti soutěžily sami, mladší s pomocí rodičů. Znalost
pohádek Františka Hrubína prověřila čtenářská stezka
„Dvakrát sedm pohádek“, větší děti zápolily s otázkami
inspirovanými knihami Eduarda Štorcha.
V pravé poledne byla zahájena výstava „Jak žijí mláďata“,
na kterou přijeli myslivci se svými psi. Myslivci nám své psy
představili a předvedli, co jejich psí svěřenci umí. Věřte, bylo
toho dost. Pejsky vystřídala kapela DSM, která nás provázela
celým odpolednem.
Pro dospělé byla připravena soutěž inspirovaná pořadem
„5 proti 5“. Děti se vyřádily na prázdninové pouti. Závěr
celého dne patřil volbě „Miss chovatel“. Děti přišly se svými
zvířecími kamarády, o kterých nám pověděly, co věděly.
Zazpívaly písničku a složily obrázek s motivem zvířátek.
Vítězové této soutěže, stejně jako ostatní, si odnesli hezké
ceny.
Závěrem bych chtěla poděkovat sponzorům a všem, kdo
nám pomohli. Prázdniny skončily, škola začala a my se
těšíme, že se s vámi sejdeme u nás v knihovně.
Marcela Toužimská

KNIHOVNICKÁ BAŠTA
Co nabízíme pro naše čtenáře a návštěvníky knihovny?
* čtenářská amnestie pro hříšníky (při vracení knih po
upomínkách odpustíme hříšníkům poplatky)
* každý padesátý návštěvník získá knihu nebo film na
DVD
* na každého desátého návštěvníka čeká sladkost nebo
záložka do knihy
* každý nově registrovaný čtenář nemusí zaplatit poplatky
do konce roku
* dětský návštěvník dostane sladkou odměnu
DOPOLEDNÍ MENU
* soutěž pro děti ZNÁŠ SPISOVATELE A JEJICH DÍLA
pro ZŠ
* ADOLF DUDEK – beseda se spisovatelem a ilustrátorem
(datum bude upřesněno) – pro MŠ a ZŠ
HLAVNÍ NABÍDKA
* Cesta do pohádky– středa 3.10. ve 1400 pro děti od 6
do 15 let
* MOJE OBLÍBENÁ KNIHA – výtvarná soutěž – návrh
obálky knihy
* MAGDA PREISING – výstava obrazů
MINUTKY
* literární soutěže pro děti ve výpůjčních dnech
* literární křížovky pro dospělé
VEČERNÍ MENU
* 5.10.2007 CESTA KOLEM SVĚTA ZA 15 hodin
nocování a práce v knihovně na prezentaci světadílů

Upozornění občanům:
p o d a te l n a MěÚ j e p ře m í s těn a do p ř í ze m í ve d l e p o š t y
m í s to bý va l é p r o d e j ny Mel i s s a .

Příměstský letní tábor DDM Nová Role 2007
Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal příměstský letní tábor prvních 14
dní v měsíci červenci. Tohoto tábora se zúčastnilo 25 dětí.
Pro děti jsme připravili pestrý a zajímavý program. Děti se seznamují
s kulturními památkami v regionu, ale i s přírodními krásami a zajímavostmi
v okolí. V letošním roce se nám počasí příliš nevydařilo, ale naše děti
„příměstskáčci“ vydržely a nenechali jsem si počasím pokazit první prázdninové
dny. Navštívili jsme MINI ZOO ve Staré Roli, kde mají mnoho nových zvířátek.
Prohlídli jsme si hrad Loket a historické město, ale museli jsme nejprve zvládnou
náročnou cestu z K. Varů, přes Svatoušské skály až do Lokte.
Již tradicí se stal jeden den ve společnosti členů MO ČRS Božičany.
V jejich areálu jsme prožili krásný den, nejprve jsme soutěžili – házeli na terč
AREMBERG, poznávali jsme ryby, lovili žížaly a samozřejmě chytali rybky.
Někteří z nás měli štěstí. Neodradil nás ani silný déšť, touha ulovit rybu byla
silnější. Nakonec jsme si opekli vuřty a šly zpět do DDM. Celý den se o nás
vzorně staral p. ing. Šimek, p. Brabenec a p. Jindra. Trpělivě vázali nové
návnady a nahazovali pruty. Za to jim patří naše poděkování.
Uspořádali jsme výlet do Mariánských Lázní, kde jsme si poslechli zpívající fontánu, lanovkou se svezli do Muzea miniatur, kde se nám
velmi líbilo. I tento den nás doprovázel déšť, tak nám přišel vhod teplý čaj. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli zámek Kynžvart. Tohoto výletu
se mohly zúčastnit i maminky, sourozenci, babičky…
Jeden den jsme se jeli vykoupat do krytého bazénu v Potůčkách, tam jsme si to pěkně užili, protože bazén jsme měli jen pro sebe.
Další krásný den jsme prožili s myslivci z FARMY KUBERNÁT V DĚPOLTOVICÍCH. Vyšli jsme z Nové Role a kolem kaolinky došli až
do Mezirolí. Milou společnost nám dělali pan Engliš a pan Koch, kteří nám vyprávěli o životě v lese. V Mezirolí na nás čekali další členové,
kteří pro nás připravili „mysliveckou stezku“ - poznávali jsme zvířata a rostliny z lesa. Na konci stezky na nás čekal L. Doležal, který se nám
představil se svým psem, zatroubil nám, jak se zahajuje a ukončuje hon. A nakonec překvapení - L. Doležal se svým psem vysledovali stopu
upytlačeného srnce. Potom jsem si opekli vuřty a děti, které získaly v soutěži nejvíce bodů, byly SLAVNOSTNĚ „PASOVÁNY.“ Byl to
krásný den a ještě jsme si přinesli spoustu hub. A další velký zážitek – myslivci nás odvezli domů v nákladním autě. Pro všechny děti to byla
premiéra. Musíme „PÁNŮM MYSLIVCŮM“ upřímně poděkovat za pěkný den. Navštívili jsme Cheb, kde jsme si prohlédli hrad a krásné
muzeum. Byli jsme na letišti v Karlových Varech, viděli jsme sportovní letadla a vyslechli besedu o stavbě novéno letiště, o požární ochraně
v areálu a o létání v K. Varech. Poslední den jsme jeli na Dianu, prošli si Karlovy Vary. Po cestě jsem se posilnili teplou oplatkou a celý
příměstský tábor jsme zakončili v McDonald‘s, odkud jsme si odnesli dobrý oběd a ještě hračku. Počasí bylo opravdu nepříznivé, ale my jsme
i tak společně prožili pěkné prázdninové dny.
Kolektiv pracovnic DDM Nová Role

Letní tábor Sedlice – Pilský Mlýn
Dům dětí a mládeže uspořádal ve dnech 21. 7. - 3. 8. 2007
letní tábor v Sedlici u Blatné. Tábora se zúčastnilo 44 dětí a 4
vedoucí. Na tábor jsme vyrazili v sobotu po obědě. Příjezd
k Pilskému Mlýnu byl pěkný, sluníčko svítilo a my jsme se těšili
na společně prožité dny. První den jsme se ubytovali, prohlédli
si areál a okolí. Čekala nás první společná večeře, večer a noc
(HURÁ). Druhý den jsme byli rozděleni do čtyř oddílů. Každý
oddíl měl svou vedoucí a také praktikanta. Seznámili jsme se
s táborovým řádem, denním režimem, celotáborovou hrou
a vším ostatním k organizaci celého tábora. Celým pobytem
nás provázela „CELOTÁBOROVKA„ - PLNÁ NÁRUČ RŮŽÍ
PRO PENELOPU. Staly se z nás válečné výpravy a musely jsme
překonávat mnoho překážek, abychom mohly s Odysseem do jeho
rodné ITHAKY. Byli jsme na ostrově, kde žili Kyklopové, v zemi
KIKONŮ, na ostrově AIAIA, kde vládla čarodějnice KIRKÉ.
Plnili jsme různé úkoly - vyráběli jsme si obleky, tvořili amulety,
vyráběli léčivý lektvar z léčivých bylin (chutnal znamenitě).
Soutěžili jsme v házení šipek, foukání míčků apod. Uspořádaly
jsme TÁBOROVÉ OLYMPIJSKÉ HRY, orientační závod lesem,
hráli jsme různé hry a soutěže v lese i v areálu tábora. Větší děti
hrály ve volných chvílích volejbal a stolní tenis, mladší děti si
oblíbily hrát vybíjenou. Uspořádali jsme výlet do Blatné, kde
jsme si prohlédli zámek Blatná, prošli jsme krásnou zámeckou
zahradou a došli až k dančí oboře, kde jsme si mohli daňky
i pohladit. Prohlédli jsme si krásné náměstí a historické budovy
ve městě. Samozřejmě nechyběl rozchod, protože bylo nutné
doplnit „zásoby“ (sladkosti od maminek už došly). Dále jsme
uspořádali celodenní turistický výlet na Radomyšl. Mysleli jsme
si, že se tam i vykoupeme, ale sluníčko s námi nekamarádilo. Ale
my jsme se pěkně prošli a vrátili se do tábora pěkně hladoví. Další
celodenní výlet byl autobusový. Přijel pro nás autobus a my jsme
jeli na RÁBÍ, kde jsme absolvovali prohlídku hradu. Dále jsme

viděli divadelní představení o včelařství, mohli jsme ochutnal
různé druhy „MEDOLÁDY“. Na hradním nádvoří jsme rýžovali
zlato a vyráběli si svíčky. Moc se nám tam všem líbilo. Potom
nás autobus odvezl do Horažďovic, kde jsme navštívili Aquapark.
Tady jsme se pořádně „vyřádili“ - klouzačky, vířivky, tobogán.
Potom jsme si ještě prohlédli město, nakoupili dobroty a hurá
zpátky do tábora. Navštívili jsme místní kino. Pořádali jsme
diskotéky. V areálu byl ještě letní tábor z Chomutova, většinou byly
diskotéky hromadné. Jednou jsme pozvali my děti z Chomutova,
jindy naopak. Uspořádali jsme taneční večer a musím říct, že
nám naše holky a hlavně kluci „vytřeli zrak“. Připravili si pro nás
krásné společné vystoupení. Úspěch sklízeli i u našich sousedů
z Chomutova. Trávíme společně spoustu prázdninových dní.
Většinou s námi jezdí děti pravidelně, což nás velmi těší. Věřím,
že to tak i zůstane. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří přispěli k tomu, že náš tábor byl SUPER jako vždy. Paní J.
Handšuhové, p. I. Sakařové, p. H. Tvaroužkové, ale také naším
praktikantům - „CHÁRISOVI“, PÁTĚ A SABČE.
Těšíme se na další společné akce.
K. Tichá

Dům dětí a mládeže Nová Role
pořádá ve dnech 17.10. – 19.10.2007
PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU ODĚVŮ,
OBUVI A SPORTOVNÍCH POTŘEB
středa 17. 10. 2007 od 1000 do 1800 hod. – příjem věcí
čtvrtek 18. 10. 2007 od 1000 do 1800 hod. – prodej
pátek 19. 10. 2007 od 1000 do 1430 hod. – prodej
od 1430 do 1700 hod. – výdej neprodaných věcí a peněz
PŘIJÍMÁME VĚCI POUZE ČISTÉ
A V DOBRÉM STAVU!

ZUŠ NOVÁ ROLE
příjme nové členy do pěveckých sborů
Dětský pěvecký sbor „Človíček“:
• pro děti od 1. do 4. třídy
• zpěv lidových písní, populárních písní, písní s dětskou
tématikou, spojené s tancem, dramatikou, pohybovými
hrami vystupování na různých koncertech
Ve čtvrtek v ZUŠ od 1450
Dívčí pěvecký sbor „Cichorium“:
• pro dívky od 5. třídy až po studentky do 26 let
• široký repertoár: chrámová hudba, spirituály, lidové
písně, populární písně, hudba známých skladatelů
• pravidelně vystupujeme: sborový festival Vivat Musica ve
Žluticích, adventní koncerty v kostele Sv. Michaela
v N. Roli, ples ZUŠ v Nové Roli a na dalších koncertech
V pátek v ZUŠ od 1700
Smíšený pěvecký sbor „Chorea Nova“:
• pro dospělé
• zpěv širokého repertoáru: chrámová hudba, spirituály,
úpravy lidových písní, populární písně, hudba známých
skladatelů
• pravidelně vystupujeme: sborový festival Vivat Musica ve
Žluticích, adventní koncerty v kostele Sv. Michaela
v N. Roli, ples ZUŠ v Nové Roli a na dalších koncertech
Ve středu v ZUŠ od 1900

Ulice Svobodova a přilehlá parkoviště u domů čp:187, 186, 185,
184, 183, 182, 118, 180, 179, 105, 97, 95
Ulice U Plynárny a přilehlá parkoviště u domů.
Termín blokového čištění: Pátek datum: 5.10.2007
Ulice Husova a přilehlá parkoviště u domů čp: 95, 97, 105, 62,
61, 59, 51, 50, 48, 47, 44, 7, 210, 209, 208, 76, 71, 70
2. ETAPA plán na 2 týden.
Termín blokového čištění: Pondělí datum: 8.10.2007
Ulice Tovární a přilehlá parkoviště u domů čp: 38, 37, 32, 29,
19, 238
Autobusové nádraží a přilehlá parkoviště u domů čp:276, 239
Termín blokového čištění: Středa datum: 10.10.2007
Ulice Na Pěší zóně a přilehlá parkoviště u domů čp:125
Ulice Bezejmenná a přilehlá parkoviště u domů čp: 57, 55
Termín blokového čištění: Pátek datum: 12.10.2007
Ulice Rolavská a přilehlá parkoviště u domů čp:216, 215, 214,
213, 212, 211
3. ETAPA plán na 3 týden.
Termín blokového čištění: Pondělí datum: 15.10.2007
Ulice Nádražní a přilehlá parkoviště u domů čp:103, 176, 177,
178, 255, 164, 172, 100, 228, 220, 217, 229, 230, 263, 254, 120,
279, 278, 80, 89, 24,
Termín blokového čištění: Středa datum: 17.10.2007
Ulice Nádražní a přilehlá parkoviště u domů čp:280, 288, 291
Ulice K Lávce a přilehlá parkoviště u domů čp:281-295
Termín blokového čištění: Pátek datum: 19.10.2007
Sídliště pod Nádražím a přilehlá parkoviště.
4. ETAPA plán na 4 týden.
Termín blokového čištění: Pondělí datum: 22.10.2007
Ulice Školní a přilehlá parkoviště u domů čp: 224, 225, 226,
227, 231, 63, 65, 67
Ulice Jiráskova a přilehlá parkoviště u domů čp: 142, 141, 140,
139, 133, 131, 134, 13, 130, 129, 1/3, 2/3, 258, 260, 261, 108,
102, 118, 107
Termín blokového čištění: Středa datum: 24.10.2007
Ulice Chodovská a přilehlá parkoviště u domů čp: 200, 223

„Hudba je nejlepší umění. Zahání smutek.“
Kontakt: 776269226 nebo přímo v ZUŠ Nová Role

Technická služba Nová Role s.r.o.
Plán blokového čištění komunikací
Období Říjen/Listopad 2007
1. ETAPA plán na 1 týden.
Termín blokového čištění: Pondělí datum: 1.10.2007
Ulice 1. Máje a přilehlá parkoviště u domů
čp: 191, 192, 193, 194, 195, 196
Ulice Krátká a přilehlá parkoviště u domů
čp: 113, 117, 147
Ulice Svobodova a přilehlá parkoviště u domů
čp: 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 88, 189, 190
Termín blokového čištění: Středa datum: 3.10.2007

TRIBUNA
Komu vadily lavičky pod hřbitovem?
Všude ve městech jsou lavičky umístěny na veřejných místech,
ale že by se někde jinde kradlo tak jako v Nové Roli? Pochybuji!
Kdo dokáže odšroubovat prkna z laviček a demontovat posezení
z chatky na cyklostezce, ten nemá co dělat mezi slušnými
lidmi.
Co dělá naše policie?
Máme vůbec policii? Proč nechrání majetek města? Proč
nedělá pochůzky městem obzvlášť v noci, kdy výtržníci kopou
a povalují popelnice, odpadkové koše? Naše policie vyjede
a objede město autem a ještě by si mohli zapnout majáček, aby
narušitele klidu upozornili, že jedou!
Dočkáme se nějaké nápravy?
obyvatelka města
Kučabová Marie

Poděkování
V neděli dopoledne 5. 8. 2007 nám byly zcizeny věci
z uzavřených sklepních prostor domu. S minimální nadějí
a vlastně pro pořádek jsme situaci nahlásili Obvodnímu
oddělení Policie ČR v Nové Roli.K našemu velmi příjemnému
překvapení jsme byli již v 17 hodin informováni, že zloději
jsou vypátráni a věci zajištěny na oddělení policie.

V nedávné době se rybářům panu Hlavsovi a Štikovi
podařilo ulovit na Novorolském rybníce kapitálního sumce.
Blahopřejeme k úlovku.

Na rychlém vyřešení případu se podíleli především policisté
nadprap. Pohůnek a prap. Kraus.
Děkujeme!
Pitelovi

Dětské hřiště
Nemějte děti, stejně budou zlobit a nesázejte stromy,
stejně nevyrostou. I tak by mohl začít článek p. Cinegra na
téma vybudování dětského hřiště v Nové Roli. Neboť názor,
že stavět hřiště v Nové Roli je zbytečné a jsou to zbytečně
vyhozené peníze, protože naše děti jej stejně zničí, je úplně
stejná demagogie, jako moje první věta.
A už vůbec nesouhlasím s jeho návrhem investovat všechny
peníze do kamerového systému a policie. To samé je jeho
návrh, aby lidé“ informovali“. To jsme se snad ocitli v době
nedávno minulé?! Opravdu si myslíte, že vychovávat děti
s drábem a s kamerou za zády nám pomůže? Nesnažme se
v nich vidět jen vandaly a zločince, ale snažme se udělat něco
pro to, aby se nenudily a měly se kde „vyřádit“.
Ano, Vaše kamery budou snímat děti nečinně bloumající
mezi paneláky. Samozřejmě, se budou nudit, budou lézt po
stromech, lámat větve, ničit zeleň, kopat do odpadkových
košů apod. Ale co mají jiného dělat? Kde je pro ně nějaké
sportovní vyžití? Zde nejde jen o malé děti, těm většinou stačí
jedna skluzavka a pískoviště a jsou pod dohledem maminek.
Ale co větší děti?
Dala jsem si tu práci a prohlédla si stránky na internetu
o dětských hřištích. Nevím, kdo vybíral v Nové Roli osazení
dětského hřiště, ale asi velký rozhled neměl. Nejenom, že
nabídka různých systémů je velmi široká, ale i věkově od
stupňovaná. Navíc tyto prvky nemusí být oploceny a není
nutno umístění laviček pro maminky. Horolezecké stěny,
prolézačky se sítěmi, hrazdy, žebříky, lana apod. Mám vlastní
zkušenost s tímto typem hřišť. Mám 12 letého syna a tato
zařízení spolehlivě dítě zabaví i na několik hodin. Podkladem
je pouze písek a nejsou nutné žádné větší terénní úpravy.
I cenové relace mě překvapily. Cena, kterou uvádí
p. Cinegr, není pouze za hřiště, jehož cenu dle získaných
informací i s oplocením odhaduji cca na 200 tis. Kč. Zbytek
uváděné ceny tvoří terénní úpravy, chodníky, které by město
muselo stejně vybudovat, pokud by nechtělo, aby občané
chodili blátem nebo po rozbitém betonu. Takže netvrd‘te, že
„HŘIŠTĚ“ stálo 1800000,- Kč. A jestli ano, tak je to nejdražší
hřiště ve střední Evropě!

Redakční rada se omlouvá občanům, jejichž příspěvky
se pro velké množství materiálu do tohoto čísla
zpravodaje již nevešly.
Jedná se o příspěvky pana Musila, Ing. Süssnera a Červeného.
Tyto příspěvky budou uveřejněny v příštím čísle.

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna
tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1200 Kč

Martina Stachová

dále nabízím:

Harmonogram rozmístění kontejnerů
podzimní úklid 2007 v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově.
1. etapa: přistavení v pátek 5. 10. 2007, odvoz v pondělí
7.10.2007 Místo: Svobodova ul., Husova ul. 2ks, 1. Máje ul.,
Mezirolí (náves), Jimlíkov (náves) a Nová Role (stará obec).
2. etapa: přistavení pátek 12. 10. 2007, odvoz v pondělí
14.10.2007 Místo: Tovární ul., Školní ul., Nádražní ul.,
Rolavská ul., sídliště Pod Nádražím a Mezirolí (u bytovky).
Kontejnery jsou určené na uložení objemného odpadu
z domácností.
Jednatel TSNR Alois Adamovic

> 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

Zájmové kroužky DDM Nová Role:
ODDĚLENÍ TĚLOVÝCHOVY:
ZK KARATE:
pro chlapce a dívky od 1. třídy, těl. ZŠ
pondělí, středa od 18.00
ZK FLOORBALL:
pro chlapce od 6. třídy, těl. ZŠ
středa od 14.30
pro chlapce od 1. do 5. třídy, těl. ZŠ
čtvrtek od 15.00
ZK ODBÍJENÁ:
pro chlapce a dívky od 6. třídy, těl. ZŠ
pondělí od 16.00
pátek od 15.00
ZK SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY
pro chlapce a dívky od 6. třídy, těl. ZŠ
středa od 16.00
pátek od 16.30
ZK KARATE DANCE
pro dívky od 1. třídy i pro dospělé
pondělí, středa od 19.00, těl. ZŠ
taneční karate – též pro rodiče
ZK STEP, ORIENTÁNÍ TANEC
pro chlapce a dívky od 1. třídy.
FLAMENCO
bude upřesněno
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
pro chlapce a dívky předškolního věku, těl. ZŠ
ODDĚLENÍ ESTETIKY:
ZK TANEČNÍ
pro chlapce a dívky od 1. třídy.
úterý od 16.30, těl. ZŠ
ZK VÝTVARNÝ
pro chlapce a dívky od 1. třídy.
pondělí od 14.30, DDM
ZK VÝTVARNÝ, SLANÉ TĚSTO – výrobky
pro chlapce a dívky od 1. do 4. třídy
čtvrtek od 15.00 DDM
ZK VÝTVARNÝ, SLANÉ TĚSTO – výrobky
pro chlapce a dívky od 5. třídy
čtvrtek od 16.00, DDM
ZK DIVADELNÍ
pro chlapce a dívky od 3. třídy
pondělí od 17.00, DDM
ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY :
ZK RYBÁŘI
pro chlapce a dívky od 8 let
pondělí od 16.00, DDM
ZK MLADÝ CHOVATEL A PĚSTITEL
pro chlapce a dívky od 1. třídy
středa od 15.00, DDM
ODDĚLENÍ TECHNIKY:
ZK AUTOMODELÁŘI
pro chlapce a dívky od 5. třídy.
pátek od 16.00, sobota od 14.00, DDM
ZK PRAKTICKÁ DÍVKA
pro dívky od 3. třídy
ruční práce, výt. techniky
středa od 13.30 a 15.00, DDM
ZK PRAKTICKÁ DÍVKA II.
pro dívky od 5. třídy
ruční práce, vaření, stolování apod.
úterý 15.00 DDM
ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD:
ZK MLADÝ KNIHOVNÍK
pro chlapce a dívky od 5. třídy
středa od 14.00, knihovna N. Role
ZK NĚMČINA
pro chlapce a dívky od 1. třídy
pondělí od 16.00, DDM
ZK ŠACHY
pro chlapce a dívky od 1. třídy, úterý od 16.00, DDM

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

Jsme WITTE Automotive,
8.8.2007
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klíč k Vašemu pracovnímu uplatnění!
MÁME PRO VÁS

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ

hodinek a budíků

za nejvyšší ceny

VÝKUP ZLATA

Tel.: 602 627 192

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN

Nová Role

Chodovská 84

JANA SÁROVÁ

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

OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

ZLATNICTVÍ

A nyní větší výběr na větším prostoru !

Klíč k životním jistotám
 Stabilita firmy s jistotou
vyplácení mzdy
 Týden dovolené navíc
 Preventivní lékařská péče
 Zaměstnanecké parkoviště
 Zajištěné dopravní spojení
Klíč k pracovnímu postupu
 Odborná školení a jazykové
kurzy
 Otevřený přístup k pracovním
pozicím ve firmě
 Moderní pracovní prostředí
 Rovný přístup a týmová práce

Klíč k WITTE benefitům
 Stravování ve firemní jídelně
s příspěvkem zaměstnavatele
 Příplatky za směnnost
 Vánoční odměny
 Penzijní připojištění
Až 3.000 Kč za rok navíc jako
WITTE benefity v oblasti zdraví,
kultury a sportu.
U nás ve WITTE Automotive se
můžete uplatnit jako:
Â PŘEDÁK
Â MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
Â LISAŘ

KONTAKT:
Jindřiška Lederbuchová, Tel.: +420 359 016 552
E-mail: jindriska.lederbuchova@witte-automotive.cz

www.witte-automotive.cz
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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 2007
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo

V
O
N

Y
K
IN

R
T
A

Y
D
EN

7
0
20

© INDECO CZ

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

TRUHLÁŘST VÍ
JI ŘÍ B U Č KO
Výroba nábytku na míru

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

TRUHLÁŘSTVÍ

Jiří Bučko

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

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

Zaměření, montáž a doprava ZDARMA !!!

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