Vážení spoluobèané mìsta Nová Role, Mezirolí a Jimlíkova.
Je to neuvìøitelné, ale je to tak, není to tak dlouho, kdy jsme
pøemýšleli nad otázkou, co koupit svým známým a nejbližším
pod vánoèní stromeèek. Rok uplynul jako voda a opìt nastal
ten pøedvánoèní shon, pøíprava na bilancování ke konci roku
a plánování do nového roku.
K tomuto Vám pøeji:

Šśastné a veselé Vánoce, dále mnoho osobních
a pracovních úspìchù, ale hlavnì pevného zdraví
a štìstí v roce 2008.

starosta města Nové Role

Vánoční světlo
Minulý rok v Nové Roli hned na samém začátku Štědrovečerní mše vypadl v kostele elektrický proud. Co dělat? Zpěváci
neviděli na své party a já na liturgické texty a připravené zamyšlení. A co přítomní lidé? Tma je přece symbolem všeho
temného, děsivých i zlých sil.
Nabízely se dvě možnosti. Mši buď zrušit, anebo improvizovat při svíčkách. Rozhodli jsme se pro druhé řešení s vědomím,
že svíček není dost na to, aby prosvítily celý kostelní prostor.
Přiznávám, že pro mne měla tato novorolská štědrovečerní mše zvláštní atmosféru. Světlo svíček, byť sporé, působilo
uklidňujícím dojmem. Nebylo to světlo umělé, ale nějakým způsobem živé. Bylo světlem, které nabízelo intimitu i soukromí
uprostřed lidmi zaplněného kostela.
Jedno z vánočních liturgických čtení je úryvkem z knihy proroka Izaiáše. Izaiáš žil v době, kdy Asyřané dobyli Galileu
a část obyvatel odvedli do vyhnanství (732 př. Kr.). V této hluboké temnotě lidského utrpení, bojů a smrti, strachu
a ztráty domova ohlašoval prorok světlo: „Lid, který chodil ve tmě, vidí velké světlo, obyvatelům temné země
vzchází světlo.“ (Iz 9,1) S prorokovým slovem tak vstupovalo do temnot lidských životů světlo naděje. Světlo
naděje pro ty, kteří se prorokovu slovu otevřeli. A se světlem naděje přicházela ruku v ruce i radost a chuť žít.
V tomto smyslu světlo pro své životy potřebujeme do dnešních dnů. „Chodit ve tmě“ znamená bloudit. Světlo
naproti tomu dovoluje odhalovat skutečný stav a smysl věcí i života samotného.
Jedno italské přísloví praví, že řeknete-li někomu: „Mám tě rád“, tak je to stejné, jako když nahlas vyslovíte:
„Žiješ věčně“. V těchto slovech je skryto hluboké moudro. Křesťanské Vánoce znamenají daleko více než
pouhou vzpomínku na historické narození Ježíše. Ostatně přesné datum a hodinu, kdy
se Ježíš narodil, ani nedokážeme určit. Vánoce jsou a chtějí být příchodem světla
do našeho světa. A to pro každého, kdo se mu otevře. Vánoce jsou rovněž Slovem,
které se stalo tělem. A poselství tohoto Slova je jednoduché: „Mám tě rád.“
Kéž právě toto světlo smí být světlem našich letošních Vánoc a rozsvítit
nejenom novorolský kostel při letošní Štědrovečerní mši a vánoční smrčky
v našich domovech, ale nechť dovolí i našim srdcím rozpoznat pravý význam
právě přicházejícího Slova.
V tomto duchu přeji všem čtenářům Novorolského zpravodaje, ale také všem
občanům Nové Role, požehnané svátky vánoční.
Vladimír Müller, farář

Z jednání RMě

Blahopřejeme

V Nové Roli, díky péči SVJ, dochází
v posledních letech k lavinovitému
zateplování, výměnám vchodových dveří
a dalším opravám zejména na panelových
domech. Zároveň s těmito opravami mizí
staré tabulky s názvy ulic i tabulky s čísly
popisnými a orientačními. Některá SVJ
bez ohledu na původní barevné rozlišení
těchto tabulek objednávají svoje tabulky
v barevném provedení podle svého
uvážení.
Tento stav se stal terčem kritiky
ze strany řidičů rychlé záchranné pomoci
i policie.
Proto Rada města v souladu
se zákonem číslo 128/2000Sb a vyhláškou
Ministerstva vnitra číslo 326/2000 Sb.
schválila „Pravidla o způsobu použití
a umístění čísel a názvů k označení budov,
ulic a jiných veřejných prostranství,
o způsobu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel“
s účinností od 1.11.2007.
Celé znění těchto schválených
„Pravidel..“ je k dispozici na internetových
stránkách města a nebo v písemné formě
na podatelně MěÚ.
Nadále platí pravidlo, že k označování
budov se užívají čísla popisná a evidenční.
Čísla orientační se od účinnosti těchto
pravidel ve městě Nová Role nepřidělují.
Tabulky s číslem popisným mají
rozměr 200x150mm – bílý rámeček
(10mm od okraje tabulky), modré pole
a bílé arabské číslice min. výšky 75mm.
Výjimku při určení formy označení čísly
popisnými uděluje správní odbor MěÚ.
Tabulky s číslem evidenčním vyjadřují
příslušnost stavby určené k individuální
rekreaci nebo stavby garáže, která není
součástí stavby s číslem popisným,
ke správnímu území obce. Mají rozměr
200x150mm – bílý rámeček, zelené pole
a bílé arabské číslice min. výšky 75mm.
Tabulky s označením ulice mají rozměr
300x600mm - bílý rámeček, červené
pole a bílá písmena výšky 100mm.
Tolik
stručně
ke
schváleným
„Pravidlům..“, která pro jejich rozsah nelze
v NZ publikovat celá. Jak jsem již uvedl
– celé znění najdete na internetových
stránkách města – www.novarole.cz ,
nebo v písemné formě na podatelně
MěÚ.

všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
prosinci .
Významné životní výročí oslaví tito
občané:
Antonie Svitáková
Hedvika Strouhalová
Antonín Sedláček
Jiřík Vrabec
Ladislava Zejmonová
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Upozornění
k výměnám
občanských průkazů.
Občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů končí platnost podle doby
vydání i když mají vyznačenou platnost
neomezenou nebo prodlouženou bez
omezení.
Občané jsou povinni vyměnit si:
* OP vydané do konce roku 1998
nejpozději 31.12.2007.
* OP vydané do konce roku 2000
nejpozději 31.12.2008
Vzhledem k tomu že doba zhotovení
je 30 dní, je nutné podat žádost včas.
Doklad, který obdržíte po odevzdání
neplatného občanského průkazu, totiž
není roven osobnímu dokladu a vystavujete
se nebezpečí, že nevyřídíte své záležitosti
v bance ani na poště. Osobním dokladem
totožnosti je pouze platný občanský
průkaz nebo cestovní pas.
POZOR: pro občany narozené před
1.1.1936 platí výjimka a občanské průkazy
s platností „bez omezení“ zůstávají nadále
platné.
Výměna OP probíhá bezplatně,

po předložení stávající průkazu ,vyplnění
žádosti a přiložení jedné fotografie
ze současnosti. Kancelář č. 11- MěÚ.
Po a st. 8:00- 17:00. Ztrátu a odcizení
je možné 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.
K žádosti o první občanský průkaz
se musí doložit
státní občanství
dítěte. Pokud dítě nemá vlastní platný
cestovní doklad ČR, je nutné požádat
o vydání Osvědčení o státním občanství.
K žádosti,kterou podává jeden z rodičů
se předloží rodný list dítěte a rodné listy
rodičů.
Připomínám, že žádosti o nové cestovní
doklady se podávají na Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská ul. 21, po. a st.
8:00 – 17:00, v pá. pouze dopoledne.
Od věku 5 let se pořizují fotografie
přímo při podání žádosti tzv. biometrické
snímky. K žádostem pro děti do 5 let
je nutné přiložit fotografii.
Dětem do 15 let je potřebné k vydání
prvního cestovního dokladu, požádat
prostřednictvím MěÚ, Krajský úřad
Karlovarského kraje o vydání Osvědčení
o státním občanství ČR za správní
poplatek 100,-Kč.
POZOR: Dnem 1. března 2008 nabude
účinnosti zákon č. 106/2007(zákon
o cestovních dokladech, který umožňuje
zapisovat občany mladší 10 let
do cestovního dokladu rodiče.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Chcete hodného čerta,
anděla a Mikuláše?
Kontakt: 723 214 846
(vhodné pro malé děti)

Cinegr Ladislav
místrostarosta města

Upozornění
Žádáme občany, aby při zjištěné
poruše ve vysílání KTV tuto skutečnost
nahlásili na telefon 353 176 311 nebo
353 176 316.
Závada bude ihned řešena.
Správní odbor MěÚ N. Role

Poslední vítání nových občánků města Nová Role v roce 2007 proběhlo 6. listopadu

Dům dětí a mládeže
Nová Role

Poděkování
Vážený pane starosto, slečno Žigovičová
a paní Lachmanová, srdečně vám všem
děkujeme za vzpomínku na naše výročí
svatby, 60 let. Díky vám je to pro nás
nezapomenutelná vzpomínka. Mnohokrát
děkujeme, přejeme mnoho zdraví, klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku
Boží ochranu.
vděční J. a B. Neumannovi

Upozornění
Od 7. ledna 2008 začínáme ordinovat
všechny dny v týdnu na nové adrese:
Karlovy Vary
Bezručova 8 (3. patro)
(zelená
budova
vedle
„Dětské
polikliniky“)
Všichni, kteří jsou zaregistrovaní v naší
ordinaci, zůstávají i nadále našimi pacienty,
pokud se sami nerozhodnou jinak.
Možnost objednávání do 14. prosince
na tel. č. 607 543 922, 353 851 747,
Ordinace přerušena od 17. prosince 2007
do 4. ledna 2008. V době nepřítomnosti
poskytne 1. pomoc MUDr. Pitelová a LSPP
v areálu nemocnice K.Vary.
MUDr. Möstlová

pořádá:
* v neděli 2. prosince 2007:
MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Od 17.15 v sále KD
PROGRAM: vystoupení zájmových
kroužků DDM Nová Role
Dále je připravena MIKULÁŠSKÁ
DISKOTÉKA
Pro všechny děti je připravena malá
sladká odměna.
* ve čtvrtek 6. prosinec 2007:
od 16.00 do 18.00 hod.
DEN
OTEVŘENÝCH
DVĚŘÍ
V
ZÁJMOVÉM
KROUŽKU
AUTOMODELÁŘI
Zveme všechny chlapce, děvčata, rodiče
i prarodiče přij´dte si prohlédnout
naši autodráhu a modely aut, seznámit
se s činností v zájmovém kroužku
automodeláři.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
* ve dnech 24. 2. - 1. 3. 2008:
Zimní prázdninový tábor NOVÉ
MĚSTO
Cena pobytu: 1 800,- Kč
– v ceně je zahrnuto: ubytování, strava
(4x + pitný režim), pojištění, odměny
za soutěže, doprava.
Lyžaři: lyžařský vlek 600,- Kč
Počet míst je omezen, proto je nutné
přihlásit se v DDM (telefon 851172).
Zimní tábor je organizován pro lyžaře.
(snowboard).

Ubytování je v hotelu „MM“, který
se nachází v Novém Městě poblíž
Jáchymova. Hned vedle hotelu
je sjezdovka vhodná pro lyžování
i bobování.

Informační SMS
služba Nová Role
Již téměř dva roky funguje v našem městě
služba zasílání informačních a krizových
SMS zpráv na mobilní telefony. Do dnešní
doby této služby využilo již několik set
občanů Nové Role i městských částí
Mezirolí a Jimlíkov.
Využijte ji proto i vy, kdo ještě nemáte
službu objednánu, připomínáme, že služba
je ZDARMA.
Odběr informačních SMS si můžete
objednat formou SMS na čísle:
+420 720 001 886
(Zákazníci operátora O2 mohou použít
číslo 1991886).
Zaslaná SMS musí obsahovat jméno
odběratele služby a telefonní číslo, pokud
přihlašujete jiné číslo, než ze kterého
je zpráva odeslána, jinak není možno
telefonní číslo do databáze zařadit.
Dále pak lze odběr sms info objednat
telefonicky na čísle: 353 176 311
Případně e-mailem na adrese:
lenkazigovicova@novarole.cz
Vlastislav Slíž
referent správního odboru

ZVEME VÁS NA

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
7 7. prosince 2007 od 16 do 21 hodin v Kulturním domě
7 o hudbu se postará Karlovarské DUO-HO-PE
7 jistě potěší vystoupení dětí z DDM, MŠ a pěveckého sboru
Chorea Nova
7 občerstvení zajištěno

!!! Těšíme se na vaši návštěvu !!!

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 22.
Kompetence a organizační zajištění odpadového hospodářství města Nová Role
Tento článek začnu určitým shrnutím základních pravomocí a organizačního zajištění odpadového hospodářství města, jak jsme
již částečně probrali pojednáním o konkrétních úkolech v předešlých dvou dílech v této rubrice novorolského zpravodaje. Kdo
a čím je tedy ve struktuře města pověřen:
- Zastupitelstvo města vydává příslušné obecně závazné vyhlášky a schvaluje rozpočet města (tímto stanovuje základní rámec
systému a financování odpadového hospodářství).
- Rada města projednává plán odpadového hospodářství (dále jen POH) a zajišťuje další úkoly k jeho plnění, nevyhradí-li
si tyto kompetence samo zastupitelstvo města. Dále rada města vykonává působnost valné hromady Technické služby Nová
Role, s.r.o., a v podstatě je tak hlavním řídícím orgánem této obchodní společnosti z pozice jejího 100% vlastníka. Kontrolu
společnosti pak vykonává zejména prostřednictvím zřízené dozorčí rady společnosti. Na úseku samostatné působnosti dále
rada města kontroluje plnění úkolů městským úřadem a jejími komisemi (např. komise životního prostředí a výstavby).
- Technická služba Nová Role, s.r.o., je provozovatelem skládky komunálních odpadů města a hlavním smluvním partnerem
k zajišťování systému odpadového hospodářství ve městě. Jednatel společnosti plní v současnosti též funkci odpadového
hospodáře pro město Nová Role a zajišťuje mimo jiné vedení evidence odpadů, jednak z provozu skládky města a dále
ve spolupráci s městským úřadem celkovou evidenci odpadů města jako původce odpadů.
- Správní odbor Městského úřadu Nová Role zajišťuje správu místního poplatku za odpad dle příslušné obecně závazné
vyhlášky a Ekonomický odbor následně zajišťuje vymáhání pohledávek u problémových neplatičů uvedeného poplatku.
- Odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Nová Role (dále jen OŽPV) je kromě plnění některých úkolů
v samostatné působnosti města (např. výše zmíněná evidence odpadů města jako původce) zejména pak hlavním orgánem
státní správy pro zajišťování zákonem vymezené kontroly využití a odstraňování odpadů. Z tohoto titulu je městský úřad
oprávněn mj. ukládat pokuty až do výše 300 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která
využívá systému zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí, nebo která
nemá zajištěno využití či odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Dále městský úřad může uložit pokutu
až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí
vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem, a dále též odloží-li elektrozařízení mimo místa k tomu určená
nebo mimo místa jejich zpětného odběru.
Bohužel při výkonu zmíněné státní správy OŽPV máme na MěÚ trvale problémy s odborným zajištěním. Příslušný zaměstnanec
města zařazený do MěÚ je v současnosti přihlášen ke vzdělávání, které je zakončené zkouškou ze zvláštní odborné způsobilosti
na tomto úseku tak, abychom i tento úsek činnosti MěÚ byli schopni v budoucnu zajistit kvalitněji. Navíc stejný zaměstnanec
vykonává rozsáhlou agendu např. při převodech pozemků a tak i jeho kapacita pro výkon státní správy, kterou navíc stát dostatečně
finančně nepokrývá, je velmi malá. To je ale daleko širší problematika, pro kterou dnes v tomto článku prostor není.
Za účelem odstranění zjištěných nedostatků a dalšího zkvalitnění systému odpadového hospodářství města a k naplňování
základních zásad a cílů POH Karlovarského kraje byla orgány města (zastupitelstvo města, rada města, OŽPV) projednána tato
zásadní opatření:
- OŽPV zadáno dopracování projektové dokumentace na navýšení kapacity skládky komunálního odpadu tak, aby mohlo být
vydáno příslušní povolení dle stavebního zákona pro navyšování skládky.
- Technické službě Nová Role, s. r. o., uloženo zajistit odstranění zjištěných nedostatků provozu skládky z provedených
kontrol České inspekce životního prostředí, zejména zajistit řádné a efektivní hutnění skládky, a v souvislosti s přijatými
opatřeními zajistit změnu integrovaného povolení provozu skládky komunálních odpadů města.
- Tajemníkovi MěÚ uloženo ve spolupráci s jednatelem Technické služby Nová Role, s.r.o., zajistit vypracování návrhu
na uzavření řádné smlouvy o pronájmu pozemků skládky mezi jejich vlastníkem – město Nová Role a provozovatelem
skládky – Technická služab Nová Role, s.r.o., s platností od 1.1.2008 (nájemné je navrženo ve výši 500.000,- Kč za rok).
V souvislosti s tím provozovatel skládky zpracovává novou kalkulaci cen za 1 t uloženého odpadu pro rok 2008 a finanční
požadavek pro nutné investice na skládce.
- Technická služba Nová Role, s. r. o., zajistí způsob nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – jeho zužitkování
(tráva, větve, apod.) tak, aby nedocházelo k míchání tohoto odpadu se směsným komunálním odpadem. Dále se prověřuje
možnost dalšího posílení kontejnerů pro tříděný odpad na území města a vhodnost struktury těchto kontejnerů.
Zároveň byl učiněn první zásadní a nanejvýš správný krok k regionální spolupráci za účelem vytvoření integrovaného systému
nakládání s odpady v Karlovarském kraji, a to předložením návrhu smlouvy o vytvoření svazku obcí s názvem EKOODPADY.
Ledy se pohnuly a v současnosti města Cheb, Chodov, Ostrov, Skalná, Sokolov a také naše město Nová Role projednávají ve svých
zastupitelstvech vytvoření uvedeného svazku obcí. Lhůta pro přijetí smlouvy je do 15.12.2007, přičemž i po této lhůtě bude svazek
obcí otevřený k přijímání dalších obcí dle schválených stanov svazku. Tak doufejme, že tento svazek obcí začne od roku 2008
řádně fungovat po nezbytné administrativní proceduře jeho založení a vzniku jako právnické osoby.
Bc.Vladimír Dicá, tajemník MěÚ Nová Role

Vánoce na škole

Turistický průvodce 3.A

Na 1. stupni naší základní školy už
se od listopadu chystáme na „školní“
Vánoce. A co se u nás bude dít?

3.A si vyrazila
na vycházku po Roli.
Naše paní učitelka
rozdala nám úkoly.

Roli jsme si vyfotili,
informace sehnali,
průvodce jsme vytvořili,
zkušenosti získali.

18.
prosince
v
16
hodin
se na chodbách školy rozezní vánoční
koledy a zavoní to cukrovím. Bude tu
totiž probíhat vánoční jarmark. Zveme
všechny rodiče a přátele školy – přijďte
se podívat, co dokáží vaše děti. Bude
pro vás připraveno malé občerstvení,
stánky s výrobky žáků a ve třídách
vánoční program.
My, žáci, se moc těšíme na 21.
prosince, kdy proběhne vánoční
„kaprování“.
Starší žáci (3. – 5. třídy) už připravují
vánoční vyrábění, hry, soutěže a zpívání
pro své mladší kamarády, kteří budou
všemi třídami procházet a plnit jejich
vánoční úkoly. Více se tak poznáme,
skamarádíme a určitě nás čeká i spousta
zábavy. A jak se nám vše podařilo vám
dáme určitě vědět příště.
Šťastné a veselé Vánoce přejí žáci
a paní učitelky z 1. stupně

Turistický průvodce po Nové Roli vytvořený naší třídou je k nahlédnutí na stránkách
www.skola.novarole.cz.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro základní vzdělávání
Vážení rodiče - školská reforma už je tady
S příchodem nového školního roku 2007/08 se i na naší
škole v 1. a 6. ročníku začalo vyučovat podle nového školního
vzdělávacího programu. Učitelé i žáci (a to i v dalších ročnících)
se učí novým metodám a formám práce. A v čem reforma
spočívá? Nebojte se, žáci se i nadále budou ve škole učit. Změny
spočívají v tom, že vaše děti budou více vtaženy do výuky, díky
novým metodám práce budou mít větší radost z učení, naučí
se poznávat svět v souvislostech a učivo využít ve svém budoucím
životě. Žáci se naučí pracovat s různými zdroji informací, naučí
se jednat samostatně a zodpovědně rozhodovat, zvládnou
aktivně vstupovat do výuky a dění ve škole i obci. Výsledky
své práce budou prezentovat nejen ve škole, ale i na stránkách
Novorolského zpravodaje. Školská reforma počítá i s větší
spoluprácí rodičů žáků se školou, což už se také v některých
Ukázky z projektových dnů:
Projekt PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA:

třídách slibně rozjíždí.
Neděláme si naděje, že vše bude probíhat hladce, bude to běh
na dlouhou trať. Teprve čas ukáže, jak jsme si poradili a zda jsou
myšlenky reformy reálné.
Za učitele ZŠ koordinátorka ŠVP
Miluše Dušková

ROLE UČITEL
Á
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NOV
Á ROLE ŽÁKA
Projekt PODZIM:

Rekonstrukce základní školy v Nové Roli
Název akce:
Investor:
Zhotovitel:
Termín realizace:
Rozpočtové náklady:
Skutečné náklady:

Nová Role, Školní ulice – základní škola – stavební úpravy objektu I. etapa
Město Nová Role
TIMA, spol. s r. o. Karlovy Vary ( nejnižší cenová nabídka ve výběrovém řízení )
25. 6. 2007 – 10. 9. 2007
15.000.000,- Kč
15.188.000,- Kč

Rekonstrukce školy byla provedena na základě požadavku Krajské hygienické stanice – nevyhovující sociální zařízení
v pavilonech „A“ a „B“ a v spojovacím krčku.
Prováděný rozsah prácí:
-

vybudování nových sociálních zařízení, včetně instalace a rozvodu teplé vody
realizace nových šaten
zřízení požárních únikových cest v pavilonech dle požadavku hasičů
realizace nových rozvodů silnoproudu, slaboproudu a zdravotní techniky ( kanalizace, studená a teplá voda )
osazení nových osvětlovacích těles, vyhovujících hygienickým předpisům
vymalování prostor školy
zpřístupnění školy pro imobilní žáky a občany
modernizace počítačové sítě

VYHODNOCENÍ AKCE
Na základě řádného výběrového řízení byla pro realizaci stavebních prací vybrána firma TIMA s.r.o., Karlovy Vary,
která předložila nejnižší cenovou nabídku. Dle mých zkušeností z předchozí stavební praxe nebyla pro mne firma TIMA
stoprocentním garantem realizace takto rozsáhlé akce v daném termínu a v řádné kvalitě. Moje obavy se však nenaplnily
a firma TIMA si, dle mého názoru, poradila s tímto problémem poměrně velmi dobře.
Pozitiva:
- za velmi nízkou cenu byla stavba provedena ve velmi slušné kvalitě
- byl dodržen termín realizace stavby a u pavilonů „A“ a „B“ termín zkrácen tak, aby školní rok začal v řádném termínu, tedy
3. 9. 2007
- byl dodržen rozpočtový limit stavby ve výši 15 mil. Kč. Za 188 tis. Kč nad rozpočet byla zrealizována celá funkční
počítačová síť, kterou projekt takto komplexně neřešil
- při kolaudačním řízení nebyly zjištěny žádné závady, bránící užívání školy
- stavba byla realizována bez prováděcího projektu – úspora cca 500 tis. Kč
- pochvala od pracovnice KHS za kvalitu provedení rekonstrukce všech sociálních zařízení ( v Karlovarském kraji prý nemá
obdoby )
Negativa:
- po dokončení stavby byla krátká doba na úklid a proto 1. týden vyučování proběhl v provizorních podmínkách (vyjma žáků
1. tříd )
- odstraňování závad a nedodělků komplikovalo v měsíci září vyučování
- do projektové dokumentace nebyl zapracován požadavek z vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory
- po dobu vyučování je nutno zajistit trvalé podtlakové větrání záchodů žáků. Bude realizováno v rámci druhé etapy (
je možno požádat o tříletý odklad )
- v průběhu stavebních prací pracovníci zhotovitele poškodili některé součásti vybavení školy ( nábytek a zařízení ), které
již nebylo možné uskladnit mimo stavbu a došlo i ke krádežím. V současném době probíhá mezi ředitelem školy a zástupce
zhotovitele jednání o výši a způsobu úhrady vzniklé škody
- z důvodů pevně dané výše rozpočtu nebyly provedeny některé práce, které bylo dobré zrealizovat ( nátěr topení, výměna
PVC ve všech prostorách školy, oprava madel apod. )
- na základě malého výběru ( jen dva druhy ), daných prostor pro šatny a projektové dokumentace byly dodány šatní skříňky,
které svou velikostí zřejmě nebudou plně vyhovovat pro úschovu bot a zimního oblečení, hlavně žáků vyšších tříd. Dle
předložených referencí s fotodokumentací však byly již dříve dodány do mnoha jiných základních škol
- realizace stavby bez prováděcího projektu, kdy bylo nutné operativně řešit nedostatky v projektu hlavně se slaboproudými
a silnoproudými rozvody a se vzduchotechnikou. Některé nutné stavební práce nebyly projektem, včetně výkazu výměr,
řešeny vůbec
- problémy s odstraňováním drobných závad a nedodělků hlavně silno a slaboproudu.
Ing. Miroslav Kapoun
investiční referent Města Nová Role

Knihovna Nová Role
Knihovna upozorňuje své čtenáře, že bude půjčovní doba o vánočních prázdninách
omezena:

KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE
PROSINEC 2007

PO
ÚT
ČT
PO

24. 12. 2007
25. 12. 2007
27. 12. 2007
31. 12. 2007

- zavřeno
- zavřeno
10.00 – 12.00 13.00 – 18.30
10.00 – 12.00 odpoledne zavřeno

Sobota 1.12.
NEALKO DISCO R
Diskotéka bez alkoholu. Vstup od 15 let!
20:00 - 01:00, vstupné 20 Kč
DJ MAT

Neděle 2.12.

ZUŠ vás zve na adventní a vánoční koncerty

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

„Hudbou k adventu a Vánocům“

Pátek 7.12.

Od 18:00

SETKÁNÍ SE SENIORY
Akce, které se konají v sále ZUŠ:
4. 12.
- „Swingujeme s Mikulášem“ - 17:00 hod
18. 12. - Vánoční koncert žáků ZUŠ - 17.00 hod

16:00 - 21:00, hraje DUO HO PE
OBČERSTVENÍ

Koncerty v kostele
9. 12.
16. 12.
23. 12.

22:30 - 04:00, vstupné 30 Kč

Sobota 8.12.

AMUNDSEN PARTY R

sv. Michaela:
- I. Adventní koncert - „Hudba dávných věků“ - 16 hod
- II.Adventní koncert - „Spirituály a gospely“ - 16 hod
- Vánoční koncert „Zpíváme rádi koledy“ - 16 hod

Sobota 15.12.
HITMIX SPECIÁL

R

22:30 - 04:00,vstupné 30 Kč

DJ T. Stabenow
DJ MAT
DJ T. Stabenow
DJ MAT

Úterý 25.12.

Účinkují:
žáci a učitelé ZUŠ
Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova
Ženský komorní sbor Cichorium

VÁNOČNÍ DISCO PARTY R
DJ MAT
22:30 - 04:00, vstupné 30 Kč DJ T. Stabenow

Sobota 29.12.
CLUB TOP 30

R

22:30 - 04:00, vstupné 30 Kč

Hosté:
Smíšený pěvecký bor Orbis pictus Ostrov
Smíšený pěvecký sbor Paleta Karlovy Vary
M. Hamberger - sól. zpěv
M. Frnka - sól. klasická kytara

Alkohol a mladiství
(nejen v Nové Roli)
Konzumace alkoholu nezletilými je problém, který se netýká
pouze Nové Role a České Republiky, ale mladistvých v celé
tzv. západní civilizované společnosti vůbec. Mládež vždy
tíhne k revoltě, a má tendenci se vzpírat všem nařízením
a doporučením, které vymysleli „staří“, protože ona ví vše
nejlépe. A navíc. Zakázané ovoce nejlépe chutná..
V našem státě je podávání a konzumace alkoholu osobám
mladším 18 let zákonem zakázána. Na dodržování tohoto
zákona dbá policie ČR, která čas od času zkontroluje
podniky kde se mladí lidé scházejí. V minulosti jsme
o těchto kontrolách moc neslyšeli, dnes je můžeme vidět
skoro každý týden v televizi. Tyto kontroly probíhají v celé
České republice, a vždy se najdou mladiství, kteří alkohol
požili. Ponechme stranou jak jsou tyto kontroly účinné
a k jakému povedou efektu, když opatření si alkoholu
je dnes velice snadné a vypití ještě snadnější – třeba přes den
za kulturákem! Kontrola konzumace alkoholu mladistvými
se nevyhnula ani Kulturnímu domu v Nové Roli. Po první
kontrole v červnu tohoto roku, po které jsme zavedli přísnější
opatření na prodej alkoholu nezletilým, následovala kontrola

DJ T. Stabenow
DJ MAT

Pondělí 31.12.

BIG SILVESTR PARTY R DJ T. Stabenow
21:00 - 05:00, vstupné 50 Kč

DJ MAT

R CULTURE CLUB

začátkem října. I když obsluhující nevydali alkohol žádnému
mladistvému, přesto se našli jedinci, kteří tzv. „nadýchali“.
Někteří dokonce se slovy: „Já si mohu říkat co chci!“, označili
obsluhu, že jim prodala jedno pivo! Žádné výstražné tabulky,
zákazy na dveřích, nařízení obsluze kontrolovat zletilost
a další podobná opatření však nezabrání tomu, aby se mladí
neposilnili alkoholem již před vstupem, aby jim kamarád
nekoupil sklenku, či aby si od něj občas nesrknuli...
Tento celospolečenský problém nelze jen tak odsoudit
slovy: „No jo, oni tam v tom kulturáku mladý chlastaj.“
Hodně záleží především na výchově v rodinách a ve škole.
Pro co největší omezení tohoto problému jsme zavedli další
opatření. Vždy jednou měsíčně je nealkoholická diskotéka
pro mladistvé, kde alkohol nedostanou ani plnoletí. Během
měsíce listopadu byl vstup na diskotéku pouze od 18 let.
Od prosince budou jak nezletilí, tak i plnoletí návštěvníci
u vstupu označeni barevnými rozlišovacími nepřenosnými
páskami. Mladiství u baru alkohol nedostanou, návštěvník
bez pásky nebude obsloužen vůbec. Pomohou tato opatření?
Zlepší se situace s opilými mladistvými ve městě? Věříme,
že výše uvedenými opatřeními k tomu přispějeme.
Tomáš Stabenow a Pavel Dohnal
KD Nová Role

Informace ke stanovení (rozšíření)
chráněného ložiskového území
Jimlíkov a stanovení dobývacího
prostoru Nová Role I. s následnou
těžbou výhradního ložiska Jimlíkov
- sever.
V poslední době jste měli možnost zaznamenat
ve veřejnoprávních mediích různé názory, které se týkají
existence a těžby nerostných surovin a to zejména surového
keramického kaolinu který se převážně nachází v našich
katastrálních územích, konkrétně v k.ú.Jimlíkov a k.ú.Nová
Role. Přes skutečnost, že se jednalo o věci ze zákona zveřejněné
a veřejně projednávané souvisí vedené diskuze s ne vždy úplně
dostatečnou informovaností občanů,a proto si dovolím vás
ve zkratce seznámit s průběhem projednávání a současným
stavem souvisejících řízení:
1) Změna CHLÚ Jimlíkov:
Chráněné ložiskové území (dále jen CHLÚ) v k.ú.Jimlíkov
bylo vyhlášeno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu
v Sokolově již v roce 1989 pod č.j.1373/460.2/89.Na žádost
Sedleckého kaolinu a.s.Božičany, odůvodněnou zjištěním,
že stávající CHLÚ neumožňuje optimální vydobytí zásob,
zahájilo Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP)
v loňském roce řízení na změnu hranic stávajícího chráněného
ložiskového území Jimlíkov. Při projednávání na 3.jednání
zastupitelstva města Nová Role (ZMě) dne 29.1.07, bylo vydáno
nesouhlasné stanovisko z důvodu kolize severní hranice CHLÚ
s navrhovanou trasou obchvatu města Nová Role a cyklostezky
N.Role - Jimlíkov. Sedlecký kaolin a.s.Božičany respektoval
požadavky z 3.ZMě a upravil (zmenšil) rozlohu CHLÚ. Tento
upravený návrh byl projednán jednak na 7.jednání rady města
dne 26. 2.07 s doporučením pro vydání souhlasu ZMě a následně
na 4.zasedání ZMě dne 26.3.07. Na základě provedeného řízení
bude ze strany Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu
státní správy Ústí nad Labem vydáno rozhodnutí o rozšíření
upraveného CHLÚ .
2) Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba
výhradního ložiska Jimlíkov – Sever
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a IPPC (dále jen MŽP) v Praze zahájil dne
24.4.2007 veřejným vyhlášením zjišťovací řízení – posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.,
v platném znění k záměru zařazenému v kategorii I.
Zveřejněný záměr MŽP: Kapacita (rozsah) záměru: Plocha
navrhovaného dobývacího prostoru (DP) Nová Role
I je 1391285m2. Plocha území předpokládané těžby je pak
I 089 181 m2. Předpokládaná výše roční těžby je 100000 tun,
tj. cca 50000 m3 kaolínu. V navrhovaných těžebnÍch prostorech
v DP Nová Role I je dle kubatury stanoveného maximálního
těžebního prostoru 13 872000 m3 zásob suroviny. Skutečná
výše vytěžených zásob bude nižší, a to řádově i o stovky tisíc
m3.
Charakter záměru: záměrem je stanovení dobývacího prostoru
Nová Role I a následná hornická činnost na výhradním ložisku
Jimlíkov sever. DP Nová Role je navržen v rozsahu menším, než
byl udělen předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí.
Rozsah předchozího souhlasu (154 ha) zahrnoval obývané
samoty náležící k osadě Jimlíkov, s ohledem na tyto objekty byl
návrh DP Nová Role zmenšen (139 ha).

Hornická činnost bude představovat těžbu kaolínu
povrchovým způsobem po lávkách (etážích), bez užití trhacích
prací. Způsob těžby bude shodný se stávajícím způsobem
dotěžování DP Jimlíkov. Vytěžená surovina bude přepravována
nákladními automobily do blízkého závodu v Božičanech, kde
bude upravována. Stanovení DP Nová Role I a otvírkou nového
ložiska dojde k nahrazení zdrojů dotěžovaného sousedního DP
Jimlíkov, množství využívaného kaolínu ve zpracovatelském
závodě v Božičanech tedy zůstane shodné.
Zahájení těžby: r. 2008 – ukončení těžby r. 2109 (předpokládaná
první otvírka – jih 74 let, při druhé otvírce – střed 7 let a třetí
otvírce sever 21 let)
K zahájenému řízení MŽP byl městem Nová Role a osadním
výborem Jimlíkov vypracován návrh podmínek jejichž splnění
bude zajištěno zapracováním do upravené dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí v dalším řízení.Tento návrh byl
projednán na 14. zasedání RMě a 6. zasedání ZMě. Jednalo
se zejména o podmínky, které cituji ve zkráceném znění:
Město Nová Role „.....
a) Ve vazbě na schválený územní plán města Nová
Role ve vymezeném dobývacím prostoru dochází
k nerespektování jak regionálního biokoridoru tak
stávajících místních biokoridorů. Z uvedeného důvodu
tyto navrhujeme doplnit, např. posílením MB 3, jako
náhradu za zrušení propojení regionálního biokoridoru
s místními biokoridory.
b) Zásadně nebude k přepravě skrývané ornice, těžební
suroviny a skrývek používána silnice III/2224 (Mírová
– Jimlíkov – Nová Role).
c) Před zahájením skrývkových prací v prvním i druhém
těžebním prostoru bude vybudován ochranný val včetně
osázení vzrostlé zeleně.
d) Před zahájením těžby v prvním i druhém těžebním prostoru
bude provedeno posouzení akustického ovlivnění trvale
žijících obyvatel v k.ú.Jimlíkov a uživatelů rekreačních
chat v k.ú.Nová Role, na základě kterého budou přijata
odpovídající protihluková opatření.
e) Před zahájením skrývkových prací a v průběhu těžby bude
prováděn nezávislý monitoring Novorolského rybníka,
tak aby bylo možné ověřit případné snížení hladiny vody
v souvislosti s prováděním prací v dobývacím prostoru..
f) S ohledem na zařazení obce Nová Role, pod kterou spadá
zájmové území k.ú .Jimlíkov, do oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší, požadujeme zpracovat návrh opatření
na eliminaci souvisejících rizik .
g) Stávající odval na hraně vnitřní výsypky lomu Jimlíkov,
kde bude nadále deponována produkce písků získaných
při úpravě kaolinu požadujeme zabezpečit tak, aby byl
omezen současný rozptyl písku do okolí v k.ú. Jimlíkov.
h) Ve vymezeném dobývacím prostoru se v současné době
nachází několik místních komunikací, a polních cest, které
zajišťují komunikační propojení mezi obcemi Jimlíkov,
Nová Role a Stará Role. Současně jsou v tomto prostoru
navrženy v souladu s územním plánem města vyhrazené
veřejně prospěšné stavby (polní cesty a cyklistické stezky).
Z uvedeného důvodu požadujeme řešit adekvátní náhradu
za jejich zrušení vybudováním nového samostatného
komunikačního propojení k.ú. Nová Role s k.ú. Jimlíkov,
např. realizací kombinované cyklisticko - pěší stezky.
i) Od krajních obytných objektů v k.ú.Jimlíkov bude
dodrženo ochranné pásmo 50 m k dobývacímu prostoru.
j) Jako dotčený územně samosprávný celek požadujeme
možnost podání doplňujících připomínek v průběhu
probíhajícího řízení...“ .

Osadní výbor Jimlíkov: ……….“
1. Vybudovat dle připravené projektové dokumentace
cyklostezku v souběhu s komunikací III/2224 minimálně
v úseku Jimlíkov - hráz Novorolského rybníka;
2. Dodržet navrženou trasu přepravy těžené, následně
i skládkové suroviny přes DP 1 - lom II. - IV. - panelka
ke kaolince a zákaz průjezdu těžních a expedičních
vozidel přes osadu Jimlíkov;
3. S okamžitou platností zahájit opatření proti neustálé
prašnosti vyvolané skládkou výtěžku v jižní části
Jimlíkova;
4. Časově omezit činnost přepravců a speciálních strojů,
jedná se o nákladní automobily při vykládce (zpravidla
při zavážce těžby), které zadním čelem způsobují značné
bouchání a stroje se zvukovým signálem při couvání.
Činnost těchto strojů omezit na Po - Pá, od 6 – 20
hod;………….“.
Závěr zjišťovacího řízení, který město Nová Role od MŽP
obdrželo dne 4. 7. 2007 konstatoval, že záměr „Stanovení
dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního
ložiska Jimlíkov – Sever“ má významný vliv na životní prostředí,
a proto bude dokumentace dále dopracována především

s důrazem na následující oblasti:
* ochrana přírody, ochrana ovzduší, kumulace vlivů,
rekultivace území
* dále budou v dokumentaci zohledněny a přehledně
vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které byly uvedeny v došlých
vyjádřeních.
Dokumentace upravená dle výše uvedených požadavků bude
opětovně projednána v rámci dalšího řízení o posuzování vlivů
na ŽP, včetně zveřejnění na veřejné desce Města Nová Role
a na internetových stránkách MŽP a města Nová Role.
A na závěr poznámku, která platí obecně ve všech věcech
týkajících se veřejného života občanů ve městě. Využijte možnosti
informovat se, atˇ už prostřednictvím sledování veřejných vývěsek
u MěÚ, případně na stránkách města Nová Role, účastněte
se veřejných zasedání ZMě, anebo prostě přijďte s dotazem
na příslušný odbor Městského úřadu v Nové Roli.
Jana Schmiegerová
vedoucí odboru ŽPV MěÚ N. Role

Odtahování vozidel při blokovém čištění
V průběhu měsíce října docházelo při blokovém čištění ulic ve městě k odtahování vozidel neukázněných řidičů, kteří buď
nerespektovali přenosné dopravní značky, které byly v zákonem stanovených lhůtách v čištěných lokalitách umístěny nebo své
vozidlo neodstranili z jiných důvodů. Tato praxe bude nadále pokračovat i v příštích letech a věříme, že si „hříšníci“ vezmou
ze svých zbytečně vynaložených investic za úhradu odtahu ponaučení a nebudou Technické službě Nová Role, s.r.o. komplikovat
úklid města.
Vlastislav Slíž
referent správního odboru

TRIBUNA
1. Poznámka k článku p. M. Musila
v
listopadovém
Novorolském
zpravodaji „Ad: Dětské hřiště“
Jako tajemník MěÚ Nová Role
považuji za povinnost reagovat
na obvinění města pisatelem článku,
že město Nová Role ignoruje zákon
při povolování výherních hracích
přístrojů ve městě. Pisatel v této
věci zmatečně interpretuje zákon
a dle mého názoru tak mystifikuje
čtenáře
zpravodaje.
Zejména
nelogické je tvrzení, že město
může omezit či zcela zakázat
instalaci
výherních
automatů
(odbornou terminologií se jedná
o „Výherní hrací přístroje“ – dále
jen VHP) v místech, kde zákon
jejich instalaci zakazuje. Platí
totiž, že pokud zákon někde něco
zakazuje, je to prostě zakázané
a jakýkoliv další zákaz města toho
samého je zcela bezvýznamný.
Jsem přesvědčen, že náš úřad
povoluje VHP jenom v místech,
kde tak učinit lze. A co k této věci
přesně říká zákon ? Cituji § 17
odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb.
o loteriích a jiných podobných
hrách, v platném znění takto:
„Provozování výherních hracích
přístrojů nesmí být povoleno
ve školách, školských zařízeních,
v zařízeních sociální a zdravotní
péče, v budovách státních orgánů
a církví, jakož i v sousedství
uvedených budov.“
Sousedství uvedených budov
přitom
zákon
přímo
nijak
nevymezuje, ale dává možnost
obcím stanovit obecně závaznou
vyhláškou
okruh
vzdálenosti
do 100 m od uvedených budov,
ve kterém bude uvedený zákaz
platit. Takový okruh ve městě
Nová Role dosud vymezen nebyl
a v přímém sousedství příslušných
budov žádné VHP povolovány
nebyly. K tomu dodám, že budova
Městského úřadu v Nové Roli není
žádnou z vymezených budov, ale
je budovou města a orgánů města
a zákon takový typ budovy do zákazu
provozu VHP nezahrnuje. O pojmu
v zákoně „sousedství budov“ lze
samozřejmě diskutovat, neboť jde
o neurčitý právní pojem a jeho
výklad při povolování VHP závisí
na správní uvážení orgánu, který
VHP povoluje, resp. na příslušné
obecně závazné vyhlášce města, jeli vydána (vydání takové vyhlášky
je zcela na vůli zastupitelstva
města).

V době psaní tohoto článku
nemohu vědět, jak dopadlo
hlasování v zastupitelstvu města
o připravené nové obecně závazné
vyhlášce, která má právě vymezený
okruh stanovit, ale pokud je péče
o bezpečnost v obci zastupitele
pana Miroslava Musila upřímná,
měl by se se vší silou zasadit
o přijetí návrhu nové vyhlášky,
která by v podstatě kromě jedné
restaurace jednoznačně od 1.1.2008
znamenala
nepovolení
VHP
v celém městě (netýká se částí obce
Mezirolí a Jimlíkova). Osobně jsem
pro maximální omezení provozů
VHP, neboť jsem přesvědčen,
že ani roční statisícové čisté příjmy
do rozpočtu města nenahradí
negativní společenské důsledky
propadnutí hráčské vášni. Na druhé
straně platí „komu není rady, tomu
není pomoci“ a kdo chce hrát, ten
si v dnešní společnosti svůj automat
stejně najde.
Na článku pana Musila mě mrzí
zejména to, že vytáhl, dle mého
názoru, zcela nesmyslně do boje
proti městu, proti současnému
vedení města a MěÚ, se kterým
v celém minulém volebním
období 4 let jako radní města
spolupracoval a udával linii řízení
města, přičemž i dnes je součástí
uskupení v zastupitelstvu města,
které nese hlavní odpovědnost
za řízení města. Nemohu se proto
zbavit pocitu, že tzv. „pláče nad
sebou samým“.
2. Poznámka k článku p. Vaverky seniora
- „Reálný socialismus v praxi“
Vzhledem k tomu, že dle
mého názoru naprosto nevkusné
a nekorektní články pana Vaverky
se v Novorolském zpravodaji opakují
dovolím si několik poznámek:
Novorolský
zpravodaj
nejsou
soukromé noviny ani soukromý
bulvár, ale jsou listovkou města,
coby
veřejnoprávního
subjektu,
který zpravodaj vydává za účelem
poskytování korektních informací
o dění ve městě. Články pana Vaverky,
jako byl ten poslední, do takového
tisku prostě nepatří. Nejde o cenzuru,
ale o zajištění kvality a ochranu práv
ostatních proti vulgárním pomluvám
a tedy osobnímu poškozování jiných.
Nemám
naprosto
nic
proti
kritickým článkům na adresu
kohokoliv včetně kritiky mé osoby
při výkonu funkce tajemníka MěÚ.
Neměla by ale z kritických článků být
cítit nenávist a žluč, neboť v takovém
stavu člověka se věcná kritika vytrácí

a místo ní nastupují nekorektní
urážlivé a nepravdivé věty a slova
a to je prostě špatně.
Dovolil bych si taktéž naprosto
odmítnout označovat současný stav
v obci za reálný socialismus. Nemohu
se zbavit dojmu, že jestli tady někdo
stále nostalgicky vzpomíná na dobu
dávno minulou, tak je to pan Vaverka.
A jestli mu dnes chybí titulová slovem
„soudruhu“ tak ať si to slovo doma
v kuchyni opakuje pro sebe jak chce,
ale ve vedení města žádní soudruzi
již přes 18 let nejsou. A pokud snad
pan Vaverka chce ještě dnes někomu
připomínat, že byl v roce 1989
soudruhem, tak ho mohu ujistit,
že v té době jsme se oslovovali slovem
„soudruhu či soudružko“ až na malou
skupinu nekompromisních odvážných
odpůrců tehdejšího režimu, v podstatě
všichni, kdo jsem zde žili. Co jste
dělal vy pane Vaverko, když nám zde
vládla jedna strana? Byl jste snad
politický vězeň nebo jste byl také
součástí společnosti a soudruhoval
jako ostatní ?
Taky bych pana Vaverku a ostatní
občany chtěl ujistit, že nevím nic
o tom, že bych byl před odchodem
ze svého zaměstnání na MěÚ v Nové
Roli, jak pan Vaverka ve svém článku
usuzuje. Možná, že pan Vaverka má
z vyšších míst více informací a už
cca. dva roky ví o tom, že budu ze své
funkce odvolán a vyhozen z práce,
ale já o tom nic nevím a ani po svém
odstěhování se z Nové Role před dvěma
roky sám neplánuji z úřadu odejít.
Svoboda volného pohybu a pobytu
je jedním ze základních lidských
práv, tak by pan Vaverka neměl svými
zavádějícími a neseriózními úsudky
tato práva zpochybňovat a vymýšlet
si „bajky“ o jiných.
Jedním ze základních stavebních
kamenů demokratických právních
států je dnes důraz na respekt
k základním lidským právům
a svobodám. Mnoho lidí nahlas křičí
o lidských právech a svobodách
a plete si tento pojem zcela sobecky
jenom se svými právy vlastními,
se svým vlastním chtíčem, se svým
vlastním osobním zájmem. Skutečná
lidská práva a svobody vyžadují
toleranci a slušnost v jednání
ve společnosti se schopností vnímání
ostatních a jejich problémů a o tom
prostě články pana Vaverky nejsou,
ač se o demokracii a lidských právech
např. na jednáních zastupitelstva
města často vyjadřuje.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Výsledky vzpěračských soutěží

Celkové pořadí II. ligy družstev mužů „skupina A“
v roce 2007:
1. Rotas Rotava - 27 bodů - 4 528,7227 Si
2. TJ Nová Role - 24 bodů - 4 005,8341
3. Bohemians Praha - 23 bodů - 4 190,4557
4. Lokomotiva Cheb - 17 bodů - 3 403,3309
5. Start Plzeň - 16 bodů - 3 341,7644
6. PSK Olymp Praha - 8 bodů - 1 346,9772

Výsledky Novorolských vzpěračů ve II. lize mužů 2007.
3. kolo II. ligy mužů - Plzeň 10. 11. 2007 „skupina A“
Dobrý závěr soutěže. Naše družstvo skončilo v tomto
kole na 3. místě,čímž udrželo výborné 2. místo celkové.
Závodníky vedl v soutěži M. Podšer
Pořadí v kole:
1. Bohemians Praha - 1 493,0235 Si - 9 bodů
2. Rotas Rotava - 1 423,6191 - 8
3. TJ Nová Role - 1 308,0904 - 7
4. Lokomotiva Cheb - 1 146,0345 - 6
5. Start Plzeň - 1 127,8871 - 5
6. PSK Olymp Praha - nenastoupil – 0

3. Velká cena Plzně-Plzeň 17.11.2007
kategorie ml. žáků:
39,70 -Tomáš Dittrich - 47 - 100,998 Si - 1. místo
kategorie juniorů:
73,60 - Antonín Chvojka – 185 - 237,651 - 3. místo
kategorie mužů:
78,70 - Miloš Podšer – 210 - 259,455 - 5. místo
Závodníky vedl M. Podšer.
Celkem startovalo 31 závodníků ,včetně 3 žen.
S pozdravem SPORTU ZDAR!
Augustin Kocur
předseda oddílu vzpírání TJ N. Role

Jednotlivé výkony:
73,50 - Roman Neudert - 210(90+120) - 269,997 Si
80,50 - Václav Mastný - 226(100+126) - 276,714
76,70 - Miloš Podšer - 210(95+115) - 263,277
94,70 - Josef Nagy - 240(105+135) - 270,840
105,7 - Jan Gondáš - 210(95+115) - 227,262
109,5 - Zdeněk Kadlec - 203(90+113) - 217,149
*nezapočítává se.
Celkem: 1 308,0904

Aerobik
Dne 7. 10. 2007 jsme se zúčastnily
ve Sportovním centru UK v Praze v Hostivaři
kongresu NIKE FITNESS CONVETION.
Program byl dost náročný, 6 hodin tanečního
aerobiku a tance, ale lektoři byli natolik
skvělí-Olga Šípková, Roman Ondrášek, Qaša,
Jana Fisher a Sergej Pavljuk, že to nikomu
z nás nevadilo a makaly jsme od začátku
do konce! Už teď se těšíme na další kongres,
který je pro nás, cvičitelky, dost velkým
přínosem
TJ N. Role-oddíl ASPV
J+J+J

Poděkování
Oddíl ASPV - aerobik ženy - děkuje oddílu vzpěračů za pomoc při budování nových prostor v hale TJ Nová Role.
Děkujeme.
TJ N. Role - oddíl ASPV
J+J

Šachy
Dne 20. 10. 2007 se uskutečnil šachový turnaj novorolské
mládeže v DDM Nová Role, který pořádal ŠK Caissa N. Role
a DDM N. Role.
Turnaj měl i přes malou účast dobrou úroveň. Přestože
turnaj měl jasné favority, slabší se nedali a v partiích silnějším
zatopili.
O 1. a 2. místo se dělili Radek Šaroch a Tomáš Valenta 2.5 b,
3. až 4. místo Kristýna Jiravová a Matěj Dvořák 0.5 b.
Výsledek 1. kola Krajské soutěže I. tř. v šachu ze dne
14. 10. 2007 mezi Olympic Hroznětín a ŠK Caissa Nová Role
2.5b:5.5b.
Daniel Nový 0.5, Pavel Fric 1, Mir. Musil 1,
Lad. Janoušek 1, Robert Sýkora 0.5, Jiří Pošvář 0.5, Jiří Roman 1,
Filip Zavadil 0.
A 2. kolo Krajské soutěže I. tř. v šachu ze dne 4. 11. 2007
ŠK Caissa N. Role a KŠ Tietz K. Vary 2.5b : 5.5b . Mir. Musil
0, Lad. Janoušek 0, Robert Sýkora 1, Jiří Pošvář 1, Pavel Rak 0,

Jiří Roman 0, Pavel Mach 0, Filip Zavadil 0.5.
Šachový oddíl TJ Nová Role

MS v Kickboxu
Letošní sezona Kláry Lochové díky maturitě a nástupu
do zaměstnání vypadala že skončí nejhorším výsledkem v celé její
desetileté kariéře.Ale stalo se co asi nikdo nečekal-Klára se stala
mistryní světa ve fullkontaktu žen do 65kg a stříbrnou příčku
obsadila v lightu žen do 65kg. Souhra okolností vyšla Kláře
na jedničku, vážení ve středu, první zápasy v sobotu a finále
v neděli.To Kláře vždy vyhovuje,když má po dnech hubnutí čas
na odpočinek, doplnění energie a síly. Do finále fullkontaktu
nastupovala proti Kláře dlouhá šlachovitá reprezentantka
Německa.První dvě kola byla vyrovnaná,ve třetím se podařilo
Kláře dostat soupeřku do počítání a zápas doboxovala s jasnou
převahou.Finále v lightu bouchala proti domácí závodnici,tak
přez vyrovnaný zápas se jiný výsledek než prohra nedal
očekávat..Stejným úspěchem(neúspěchem)se může pochlubit
trenér M.Černý.V lightkontaktu seniorů do 75kg po třech letech
bez porážky prohrává finále s reprezentantem Ruska-a to bylo
zklamání,chtěl jsem získat 2 zlaté medaile. V koshiki kontaktu
do 75kg (plný kontakt za použití loktů a kolen s možností házet
soupeře na zem) jsem v 1.kole vyfasoval soupeře z bývalého
SSSR.Věřil jsem,že když ho porazím-mám zlato,nebot další dva
soupeře jsem v minulosti už porazil.Uzbekistánec se po prvním

mém háku ocitnul na zemi a už nedělal problémy.Opět se hrála
česká hymna.
Děkujeme městu Nová Role za finanční podporu.

VMD group, s.r.o.
NOVÁ AUTOŠKOLA V CHODOVĚ
Výcvik skupiny „B“ - 6900,- Kč, kompletní cena
včetně učebnic, platba možná i na splátky.

M.Černý, kickbox

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

Od prosince 2007 je možné splácet 700,- Kč/měs., i po skončení kurzu.
Vánoční dárkové kupóny + dárek od nás.
Pro maminky na MD hlídání dětí ZDARMA.
Výuka v nových klimatizovaných vozech.

Hezké prožití vánočních sv
átků,
štěstí, zdraví a hodně
šťastných kilometrů.

najdete nás
100m pod marketem „LIDL“ v budově,
kde sídlí prodejna „RABIT“.
Vchod ze dvora druhé patro.

Tel.: 602 771 600

www.levnysexshop.cz

Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov
Tel.: 602 160 734

e-mail: cz.mail@email.cz

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali v roce 2007.

SEX SHOP

dále nabízím:
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu
> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč

ul. Bezručova 492,
357 35 Chodov
(v prostorách
nábytku IDEÁL)
tel.: 732 446 527
OTEVŘENO:
Po - Pá
13 - 17 hod.

JIŽ NYNÍ PŘIJÍMÁME
OBJEDNÁVKY NA VÁNOCE

CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

Jak hodnotit kvalitu říčních ekosystémů?
Zamyšlení z minulého měsíce na téma „voda v krajině“ bychom mohli shrnout pomocí jednoho přirovnání. Bude-li člověk žít mezi
čtyřmi zdmi bez oken, izolován do světa, tak i při dostatku stravy začne po čase jeho zdraví dramaticky chátrat. Obdobný byl totiž
donedávna přístup člověka k vodě a k vodním organismům: mylně se domníval, že v zahloubených a opevněných korytech potoků a řek
bude možný život. Vodní toky byly izolovány od kontaktu s nivou a vodním organismům byla odepřena kvalitní stanoviště. A tak není divu,
že jejich ekologický stav také dramaticky chátrá, což se výsledně odráží v měřítku celé krajiny. Mezi důsledky pak patří výrazný pokles
biodiverzity či katastrofické důsledky povodní a sucha.
Donedávna byla kvalita hydrosystémů hodnocena pouze měřením jakosti vody. Současným trendem je integrovat jakost vody
s hodnocením ekologické kvality vodního úseku (tj. koryta, břehů, přiléhající nivy a povodí jako celku). Tímto směrem se ubírá věda
EKOHYDROLOGIE. Na ekohydrologickém principu byla postavena Rámcová směrnice o vodách, která od roku 2000 řídí vodní politiku
Evropské Unie a v současnosti je postupně intergrována do vodohospodářské správy ČR. Novodobé plánování v oblasti vod by mělo
spočívat v ochraně vodních zdrojů, zamezení zhoršování současné situace a v opatřeních vedoucích k obnově dobrého ekologického stavu
všech vod.
V kontextu Rámcové směrnice probíhá v současné době na PřF UK v Praze za podpory Grantové agentury ČR vývin metody nazvané
„Ekohydrologický monitoring malých vodních toků“, jejímž cílem je hodnocení antropogenního ovlivnění potoků a menších řek. Podle
této metody jsem provedla mapování říční sítě v povodí Rolavy, tedy na Rolavě a jejích šesti hlavních přítocích: Slatinný p., Bílý p.,
Rudenský p., Nejdecký p. a Limnice s Odřichovickým potokem.

Jak tato metoda pracuje? Mapovatel
postupuje podél toku a postupně jej
rozděluje na jednotlivé úseky. Každý
úsek pak přímo v terénu podrobně
hodnotí pomocí přibližně 30 parametrů
a ty známkuje body 1 až 5 (1 - přírodní,
člověkem neovlivněný, 5 – člověkem
silně ovlivněný úsek).

I.
II.
III.
IV.
V.

ES
ES
ES
ES
ES

přírodní tok
drobné úpravy
středně upravený tok
silně upravený tok
velmi silně upravený tok

1. Posuzuje se vlastní tok: tvar koryta,
variabilita
hloubek,
proudění,
existence stavebních úprav ve dně
a březích, charakter substrátu dna,
vegetace v březích či kvalita vody.

2. Hodnotí se existence doprovodné
vegetace podél toku a její druhové
složení.
3. Sleduje se využití ploch v údolní
nivě, zástavba, protipovodňová
opatření, atd.

Na závěr se bodové hodnocení
zpracovává a finálním výsledkem
je tématická mapa (viz vlevo). Celkový
ekohydrologický stav (ES) se udává
v pětibodové stupnici (dle Rámcové
směrnice).

O povodí Rolavy bychom mohli říct, že si zachovalo přírodě blízký stav, a to zejména v severní polovině území. Představme si třeba
Rolavu na horním toku, Slatinný i Oldřichovický potok a Limnici kromě úseků v Nejdku. Mírný antropogenní vliv se projevuje na přechodu
horské krajiny v roztroušenou zástavbu, louky a pastviny. Typickým příkladem je Rudenský potok, jehož okolí je zemědělsky využívané
a v Rudném a ve Vysoké Peci je jeho koryto upravované. Významnými úpravami prošly úseky protékající zástavbou Nových Hamrů,
Vysoké Pece, Nejdku, Bernova, Nové Role, Staré Role a Rybářů.
Od pouhého popisování stavu je načase přistoupit k činům, tedy k obnovování ekologického stavu našich toků. Nad tímto tématem
se zamyslíme v příštím zpravodaji.
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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

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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