61. schůze Rady města
jmenovala v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. pětičlennou komisi (včetně náhradníků) pro posouzení a hodnocení
nabídek v rámci užšího řízení pro zadání veřejné zakázky „Nová Role – řešení dopravy v klidu“ a uložila starostovi města
svolat mimořádnou schůzi RMě za účelem vyhodnocení kvalifikace zájemců podle kriterií stanovených v oznámení.
V záměrech obce na prodeje, nákup a pronájem majetku uložila OŽPaV zveřejnit pět záměrů na prodej a pronájem
pozemků. Jmenovitě jsou všechny záměry zveřejněny na úředních deskách a na internetových stránkách Nové Role.
V bytových záležitostech RMě souhlasila se zveřejněním záměru budoucího prodeje bytu č. 24 v čp. 280 za stávajících
podmínek uzavřených smluv na tento byt.
Dále rada projednala prvotní verzi návrhu rozpočtu města na rok 2006 a uložila starostovi města svolat rozšířené jednání
se členy ZMě k tomuto návrhu. Zároveň uložila komisím RMě, mají-li k předloženému návrhu své připomínky, aby je
předložily do 7. 11. 2005.
Při projednávání finančních otázek RMě schválila poskytnutí dotace Kláře Lochové, která nás bude reprezentovat na
mistrovství Evropy v kickboxu v Athénách v listopadu 2005.
Školská a kulturní komise navrhla dokoupit osvětlení na vánoční výzdobu stromů u supermarketu v Nové Roli, což rada
akceptovala a schválila i návrh na účast města v připravované publikaci „Průvodce obcemi a městy v povodí Rolavy“.
V různém Rada města schválila pořízení kotce pro toulavé psy dle předložené nabídky v ceně do 30 tisíc Kč včetně dopravy
a montáže. Město je totiž ze zákona povinno zajistit odchyt toulavých psů a koček a jejich následné umístění do útulků
k tomu zřízených. Pro Vaši informaci uvádím, že za umístění odchyceného psa do útulku platí město provozovateli útulku
kolem 3 tisíc korun za kus, u koček je to asi o pět set korun méně.

6 2. zasedání RMě
bylo svoláno k vyhodnocení kvalifikace zájemců o veřejnou zakázku „Nová Role – řešení dopravy v klidu“.
Zájem o uvedenou zakázku projevilo celkem 14 firem. Po rozlepení obálek a seznámení se s tím, zda přihlášky splňují
požadovaná kriteria RMě vyřadila pět zájemců.
Do užšího řízení postoupily firmy:
Kanov, spol. s r.o., Silnice Žatec, s.r.o., Lesing plus, spol. s r.o., Strabag, a.s., Kvaryod spol. s r.o., Stavby silnic a železnic,
a.s., Bau-stav, spol. s r.o., Báňská stavební společnost s r.o. a Swietelsky stavební, s.r.o..
Panu starostovi bylo uloženo v souladu s podmínkami zadávacího řízení, za účasti notáře, vylosovat z uvedených 5
zájemců, kteří splnili kvalifikaci a těm rozeslat nabídku na provedení zakázky.
Ladislav Cinegr
místostarosta města



I n f o r m a c e

správního odboru MěÚ

Nejpozději do 30. listopadu 2005 je třeba vyměnit všechny občanské průkazy, vydané do 31. prosince 1994
(jsou to občanské průkazy - knížky a občanské průkazy - karty
s datem vydání do 31.12.1994, i když je v nich uvedena platnost „bez omezení“)
POZOR , NOVÁ INFORMACE - změna zákona o občanských průkazech – s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před
1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Tyto občanské průkazy však
nenahrazují cestovní pas při návštěvách zemí Evropské unie.
Výměnu občanských průkazů je nutné provést podle zákona č. 328/1999 Sb. v platném znění - § 24, odst. 2., byl změněn zákonem
č.395/2005 Sb.. Státní občané České republiky, kromě občanů starších 70 let, jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
-

výměna občanského průkazu je bez poplatku
stačí předložit dosavadní občanský průkaz a 1 současnou fotografii
výměnu občanského průkazu vyřídíte v kanceláři č. 11 (matrika) na MěÚ
v Nové Roli v pondělí nebo ve středu od 8 – 17 hodin


S jakými doklady lze cestovat v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006
Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006 lze použít :
cestovní pasy České republiky (zelené barvy, bez strojově čitelných údajů), pokud jim
neskončila doba platnosti
cestovní pasy České republiky a cestovní pasy s vyznačením Evropské unie a České
republiky s tištěnou fotografií a deskami v barvě burgundské červeně, pokud jim
neskončila doba platnosti.
občanské průkazy České republiky se strojově čitelnými údaji, kterým neskončila
doba platnosti a které nemají ustřižený roh
Jasněna Pšeničková
matrikářka



Blahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci listopadu 2005, zvláště
blahopřejeme k významnému životnímu
výročí těmto občanům:

Stanislav K e s l
Božena P e t r l í k o v á
Anna H a r a z í m o v á
František Š í m a
Anna Č a b r a d o v á
Anna K a r b a n o v á
Evžen Š v i h l í k
Emil J a n e č k a
Rudolf N e j e z c h l e b a
Eva N o v o t n á
Květoslava P u k ý š o v á
Uvedeným jubilantům upřímně
blahopřejeme, všem přejeme hodně
zdraví, klidný a spokojený život.
Za Sbor pro občanské záležitosti
MěÚ: Jasněna Pšeničková

Vítáme děti do života
Ema G o n d á š o v á
Kristýna Marie K a r l í k o v á
Kevin L e u p o l d
Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme
k narození Vašich dětí.
Milé děti,
přejeme Vám hodně zdraví a
radostné a láskyplné dětství.
Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková

Pozvánka na besedu
Klub seniorů pořádá
ve středu 9.

Lampiónový průvod
Dům dětí a mládeže, Na Pěší zóně 148,
Nová Role
pořádá v pátek
11. listopadu 2004
od 17.00 hod.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
MĚSTEM s PŘÍJEZDEM
SV.MARTINA
Sraz v 17.00 hod.
před budovou DDM
Doprovodné akce : kulturní program
žáků ZUŠ Nová Role
Pro všechny návštěvníky bude
připraveno“ martinské“ pohoštění

listopadu

v kulturním domě v R-klubu
besedu s představiteli města Nová Role.
Přijďte se zeptat starosty a
místostarosty města na vše co Vás
zajímá ve vztahu k městu Nová Role a
obcím Mezirolí a Jimlíkov.
Zahájení besedy je v 16

hodin.

Žádáme všechny maminky a
babičky, které nám chtějí pomoci,
( upečení ) ať se přijdou domluvit
do DDM N.Role.
( tel. 353 851 172 )
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY
DĚTI A DOSPĚLÉ

Technická služba Nová Role, s.r.o.

Pozvánka

Zajištění zimní údržby v období listopad 2005 - březen 2006

Slavnostní rozsvícení vánoční
výzdoby města se uskuteční dne

K zimní údržbě v období listopad 2005 - březen 2006 vydal jednatel společnosti
tyto pokyny:
Údržba bude prováděna diferencovaně podle tří stupňů důležitosti: (dle vyhlášky
č. 104/97 Sb.)
1. Hlavní vozovky a chodníky
- ulice
Školní
Tovární
Nádražní
Svobodova
Rolavská
Krátká
Husova
U Plynárny
1. máje
Pod Nádražím
K Lávce
Jiráskova
Bezejmenná
Na Pěší zóně
Mezirolí
- zastávky autobusů
- schodiště
- přechody pro chodce

27. 11. 2005 - neděle
na prostranství před budovou MěÚ.
Od 9,00 hodin předvánoční trh,
včetně ukázky a prodeje ručně
malovaných vánočních ozdob. Účast
přislíbili prodejci dárkového zboží,
hraček, cukrovinek a občerstvení.
Od 16,00 hodin vystoupení žáků a
orchestru Základní umělecké školy a
soubor historických tanců.
V 16,30 hodin rozsvícení vánoční
výzdoby města a vánočního stromu
před supermarketem Rolavan.

Pozvánka
Rehabilitační ordinace MUDr.
Barbory Majkusové děkuje
Panu Jindřichu Voráčkovi st. za
finanční příspěvek na zakoupení
nového přístroje.
Přístroj Pneuven Bevuk 4.14 PD je
používán pro presoterapii a rehabilitaci
při určitých indikacích: otoky končetin,
prevence hlubokého zánětu žil,
posttrombotické postižení, chronická
žilní nedostatečnost, terapie bércových
vředů,
rehabilitace
sportovců,
regenerace organismu, kosmetická
úprava celulitidy.

2. Vedlejší vozovky a parkoviště
Jimlíkov
komunikace k obchodům
komunikace ke Karlovarskému porcelánu
Na Bouchalce
Luční, Polní, Mlýnská, Ke Stájím
Pod Homolkou, Za Zastávkou
Nová Role - zastávka
část komunikace k rekr. středisku Praž. cihelen
- komunikace objekt A,B,C
- Hřbitovní

Naše ordinace nabízí dále
tyto služby:

3. Rekreační oblasti a garáže
- ostatní komunikace
- slepé ulice
- příjezdy ke garážím
- rekreační oblasti
II. Časový harmonogram zimní údržby MK (dle vyhl. č.104/97 Sb. §46 )
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a chodníků:
1. Hlavní vozovky a chodníky
do 4 hodin od započetí práce
2. Vedlejší vozovky a parkoviště
do 8 hodin od započetí práce
3. Rekreační oblasti a garáže
do 24 hodin od započetí práce
Chodníky, které nebudou v zimě udržovány:
- chodník
Krátká - 1.máje
- chodník
Bezejmenná - Nádražní
- chodník
Tovární - II. věžák - III. věžák
- chodník
Svobodova - Chodovská
- chodník
Tovární - Školní
- chodník
Jiráskova - Na Pěší zóně
Jedná se o parkové chodníky, které nepřiléhají k žádné komunikaci a budou označeny
tabulkou „V zimě se neudržují“.
Karel Ježek
jednatel společnosti

Reflexní a klasické masáže celého
těla, individuální léčebný tělocvik,
parafínové
zábaly,
baňkování,
elektroléčbu (ultrazvuk, diadynamik),
lymfatické masáže přístrojové a
manuální, domácí péče, poradenství,
literatura.
Bližší informace na tel. číslech:
603 994 823, 353 851 121 –178
Chceme zkvalitnit zdravotní péči
v Nové Roli!
Dbejte na své zdraví a navštivte nás.

Číslo na zubní ordinaci
MUDr. Pitelové

!!! 353 951 156 !!!

ZA DOBRODRUŽSTVÍM DO
KNIHOVNY – CESTA KOLEM
SVĚTA ZA 15 HODIN
Za dobrodružstvím do knihovnytímto heslem byl ukončen Týden
knihoven v knihovně v Nové Roli. Na
třicet dětí 6. - 7. tříd ZŠ se v podvečer
sešlo v klubovně knihovny, aby za
15 hodin procestovaly celý svět. A
povedlo se.
Pro děti byl připraven pestrý
program, kterého se zúčastnilo i
několik hostů.
Prvním hostem byl p. Jiří Ulč,
kronikář města, který si pro děti
připravil malý kvíz o Nové Roli.
Třem nejlepším soutěžícím předal
drobné ceny. Dalším hostem
byl místní cestovatel a fotograf,
pan Stanislav Hořínek. Promítal
fotografie a vyprávěl zážitky ze svých
cest. Navštívil 68 zemí světa, tak bylo
co poslouchat.

Týden knihoven
v Mezirolí
Jednou z akcí v rámci „Týdne
knihoven“, které probíhaly v celé
republice od 3. - 7. 10. 2005, bylo
v pátek 7. října „Společné čtení“.
Bylo připravené pro menší děti
nejvýš do čtvrté třídy, aby si užily
něco podobného jako byla Noc
s Andersenem, také proto, že v dubnu
někteří špunti velmi litovali, že se
nemohli Noci zúčastnit.
Na pořadu byli Karafiátovi Broučci.
Od sedmnácti hodin se z šesti
přihlášených vystřídali v předčítání
všichni, kteří již umí číst. Celkem děti
přečetly 22 stran. Stejně jako při jarní
akci „Noc s Andersenem“ i tentokrát
vybíraly děti mezi sebou nejlepšího
předčítajícího.
Broučky
nejlépe
přednesla Markétka Ginegrová.
Večer
pokračoval
výrobou
brouččích světýlek. Vystříhat tvary
včetně okének, nalepit barevný papír,
aby lucerničky byly veselé, nebylo
jednoduché. Po takové dřině bylo
nutné udělat malou pauzu a občerstvit
se. Mezitím nám zaschlo lepidlo a

Po besedě a promítání se děti
rozdělily do šesti skupin a vylosovaly
si světadíl. Začala pro ně noční práce:
hledaly zajímavé informace v knihách
nebo na internetu a zpracovávaly
prezentaci „ svého světadílu“.
Pro zpestření programu nechyběla
ani noční hra za asistence třídního
učitele pana Václava Bechiňského a
Novorolské policie.
Před večerkou si děti ještě
zasoutěžily při hře Jeden proti
ostatním a absolutní vítěz, kterému
se podařilo vyřadit celé publikum si
odnesl malou odměnu. Byl to Marek
Stepanou.
Po skoro probdělé noci ráno v 8
hodin si děti pochutnaly na snídani a

s chutí spořádaly domácí bábovku
a kakao. Ještě zbývalo půl hodinky
a děti pilovaly prezentaci svého
světadílu. V 9.00 hodin ráno (po
15 hodinách v knihovně) dostala
každá skupinka 7 minut na to, aby co
nejlépe představila ten svůj světadíl.
Porota, sestavená z kapitánů družstev
měla nelehký úkol – vybrat nejlepší
prezentaci. Na 1. místě se umístili:
Karolina Tichá, Jaromír Nedvídek,
Michala Chlupová, Alena Fedorová
a Lenka Schmidtová se světadílem
AFRIKA.
Za 15 hodin se nám podařilo
procestovat celý svět.

mohli jsme v díle pokračovat. Kdo byl
hotov, zkoušel své umění v krocení
počítače. Pak proběhl úklid. Pochvala
patří Míše Bílové, která utřela stoly
od lepidla a zametla vzorně všechny
odstřižky.

Po osmé hodině jsme rozsvítili
lampičky a broučci mohli vyletět
do přírody. Obletěli celé Mezirolí a
postupně uléhali ke spánku ve svých
chaloupkách.

Nemčičová Ladislava

Výzva

Podzimní výlov

Městský úřad Nová Role připravuje
kalendář celoměstských, kulturních
sportovních a společenských akcí
v Nové Roli v roce 2006.
Vyzýváme proto všechny místní
organizace, instituce a další organizátory kulturních sportovních a společenských akcí, aby do konce měsíce
listopadu 2005 předali písemně nebo
e-mailem na adresu:
lenkazigovicova@novarole.cz
nebo
elfriedalachmanova@novarole.cz
informace o konání těchto akcí pokud
chtějí aby byly v celoměstském přehledu zahrnuty. Uveďte vždy termín
(stačí měsíc), název akce a místo konání. Děkujeme za spolupráci.
Správní odbor

Město Nová Role,
se sídlem MěÚ v Chodovské čp. 236,
362 25 Nová Role
Veřejně nabízí ke koupi tyto nemovitosti
(pozemky určené k zástavbě RD):
pozemkové parcely č. 860/1, o
výměře 9.620 m2, č. 864/1 – 2.361
m2 a č. 864/2 – 3.164 m2.
V měsíci září a říjnu proběhly výlovy
rybníků.

Podmínky prodeje pozemků:
- pozemky jsou určeny k zástavbě
rodinnými domy a do prodeje se nabízí
jako celek
- kupující bude povinen se v kupní
smlouvě pevně zavázat, že na své
náklady zajistí v termínu do 5 let od
koupi pozemků výstavbu inženýrských
sítí včetně komunikací pro plánovanou
výstavbu RD (rozsah cca. 10 – 15
domů). Po tuto dobu, celých 5 let, bude
též sjednáno předkupní právo města
Nová Role na pozemky
- nejnižší navrhovaná cena pozemků
činí 120,-Kč/m2 plochy, přičemž prodej
pozemků bude navržen k projednání
v ZMě uchazeči, který nabídne nejvyšší
cenu v uzavřené obálce, kde zároveň
spolu se svou přihláškou potvrdí souhlas
s plněním výše stanovených podmínek !
Přihlášky přijímáme pouze v uzavřené
obálce označené textem „Koupě pozemků“
doručené na podatelnu Městského úřadu
Nová Role, a to nejpozději do 14. listopadu
2005 – 17:00 hod. Upozorňujeme, že i
při poštovním doručení je rozhodující
uvedené datum pro doručení na podatelnu
MěÚ ! Na později doručené přihlášky
nebude brán zřetel.
Vladimír Dicá, v.r.
tajemník MěÚ

Chovatelské potřeby

„U retrívra“
Nová prodejna v Nádražní 177 ( finský domek naproti věžáku )
- vše pro psy, kočky a ostatní domácí zvířata
- rozvažované granule:
levné granule
500g 9,- Kč
Míca
Darling
500g 13,- Kč
Kitekat
Chappi
500g 16,- Kč
Whiskas

400g 14,- Kč
400g 22,- Kč
300g 20,- Kč

- Achna, Chicopee, Pedigree, Frolic a další druhy granulí
Mražené krmné maso 1 kg 15,50 Kč Slunečníce 1 kg 17,- Kč
Drůbeží, krůtí maso 2 kg 29,90 Kč Krmivo pro hlodavce 9,50 Kč
Krmné těstoviny
1 kg 16,- Kč
Krmiva činčila, osmák, králík
Vepřové ucho
1 ks 9,50 Kč
Seno
1ks 15,- Kč
Psí čokoláda
1 ks 1,50 Kč
Hobliny
1 ks 14,50 Kč
Zdarma rozvoz krmiv nad 10 kg v Nové Roli
Prodejní doba:
Pondělí
----Út - Pá 09,00 - 11,00
Sobota 09,00 -11,00

14,00 - 17,00 hod
14,00 - 17,00 hod
--- - - hod.

WWW stránky školy
Nové Role

Štafeta roku 2005
14.10.2005

Základní škola Nová Role má své
vlastní internetové stránky

Doufám, že se dnešní den zapíše do
paměti všech žáků a učitelů. Počasí nás
sice neuvítalo příznivě (mlha přede
mnou – mlha za mnou), ale to nám
nemohlo zkazit náladu.
Konal se totiž jeden z mnoha
plánovaných závodů. Na měsíc říjen
byla tentokráte připravena ŠTAFETA
ZŠ ROKU 2005 na škvárovém hřišti.
Do soutěže se zapojily všechny děti
za podpory svých třídních učitelek a
učitelů, kteří bez výjimky museli jako
první nastoupit do závodu a zaběhnout
„kolečko“. Boj to byl neúprosný!!
Každý ze sebe vydal maximum a běžel
do posledních sil. Vítěz mohl být však
jen jeden. Útěchou druhým a třetím
místům byly diplomy a příslib odvety
v dalších soutěžích. Prví místa vyhrála
taktéž diplomy a putovní plyšová
zvířátka, které nám věnovali radní
města, za což jim patří velké díky.

WWW.SKOLA.NOVAROLE.CZ
Na nich najdete informace týkající
se života naší školy, aktuality a spoustu
fotografií. Zatím jsme v počátečním
stádiu, proto doufáme, že omluvíte
naší nedokonalost a budete nám posílat
náměty a připomínky, které nám
pomohou zkvalitnit náš WEB.
Radek Veselý, ředitel ZŠ

Den v Toužimi
Dne 22. 9. 2005 jelo 12 žáků ze třídy
7. A na sportovní turnaj v přehazované a
minifotbalu do Toužimi. Přehazovanou
hrály dívky a minifotbal kluci.
Všichni se utkali se žáky z Toužimi a
Breitenbrunnu. Soutěžilo se o růžového
a modrého plyšového králíka – putovní
ceny. Naše škola obhajovala dívčího
růžového králíka za loňské vítězství
v přehazované.
Utkání začínala v 10:00 hodin.
Dívky se jako první utkaly se žákyněmi
z Breitenbrunnu. Moc nám to nešlo,
ani v druhém zápase. Skončily jsme
na 3. místě. První místo si vybojovaly
holky z Breitenbrunnu, které tím pádem
převzaly od nás růžového králíka.
Zato našim klukům to šlo velice dobře
a tak si odnesli modrého králíka za
jasné vítězství. Doufáme, že se příštím
sedmičkám povede ještě lépe a získá
oba králíky.
Alena Fedorová, 7. A

Soutěžilo se ve čtyřech věkových
kategoriích.
V I. kategorii 1. - 2. třídy zvítězila
2.A
Ve II. kategorii 3. - 5. třídy se radovala
5.B
Ve III. kategorii 6. - 7. třídy vyhrála
7.A
Ve VI. kategorii 8. - 9. třídy nejlépe
běžela
9.B
Děkuji všem za účast a věřím, že
se tato sportovní klání stanou tradicí
a děti se na ně budou vždy netrpělivě
těšit!
Radek Veselý, ředitel školy

Pro zájemce o
stravování nabízíme
možnost stravování ve
školní jídelně.
Bližší informace
o podmínkách
jsou k dispozici
u vedoucí školní
jídelny v kanceláři
ŠJ v dopoledních
hodinách.

Koncert
Město
Nová
Role
zajistilo
v Karlových Varech na 15. 10.
2005
program a ubytování pro
šedesátičlennou skupinu obyvatel
z Münstertalu (SRN). Obec s 5 tisíci
obyvateli leží nedaleko německo
–
francouzských
a
německo
– švýcarských hranic. Tato oblast se
může chlubit krásnou čistou přírodou,
dobrým vínem a medem. Přímo
v Münstertalu je známé „Medové
muzeum“. Dodržují se zde prastaré
tradice, včetně církevních svátků a
obřadů. Při některých jsou přístupové
cesty ke kostelu vyzdobeny církevními
výjevy složenými z okvětních lístků
květin. Obec Münstertal je již 11 let
partnerským místem pro Rittersgün
ze sousedního Saska, která je také
naší partnerskou obcí. Většinu
z účastníků zájezdu tvořili členové
krojované kapely (viz foto), která
předvedla své umění v sále hotelu
Imperiál. Vedle dechovky německých
a českých autorů, zahráli také vážnou
hudbu a předvedli ukázky hry na
tradiční nástroje v Alpách, dlouhé
rohy (3,5 m). Kapela sklidila obrovský
potlesk lázeňských hostů. Na tomto
koncertu byli přítomni i představitelé
z Rittersgrünu. Při pěkném kulturním
zážitku se tak sešli diváci několika
zemí a národností.

Zlatnictví Štěrbová
Občerstvení Chvojka
Ovoce zelenina Eichacker
Mateřské centrum Karlovy Vary
Maso uzeniny Pokorný
Hubert-pohostinství Mezirolí
Květinka Buriánová
Cukrárna Jana Podhorná
Konzum Maxim- Maxová Iveta
Skauti ABS Nová Role
Dohnal BR s.r.o.
Školní jídelna ZŠ Nová Role
Lázeňské sanatorium Švýcarský
Dvůr - Karlovy Vary

Poděkování
Mateřská škola děkuje sponzorům
a organizacím, které se podílely na
přípravě a průběhu oslav 40. výročí
otevření MŠ.
DĚKUJEME:
Městský úřad Nová Role
Karlovarský porcelán Nová Role
Dům dětí a mládeže Nová Role
Základní umělecká škola Nová Role
Reklamní společnost REMA s.r.o.
Generali pojišťovna a.s. Karlovy Vary
Česká spořitelna a.s. Nová Role
Komerční banka a.s. Karlovy Vary
Dinocomerce s.r.o.
Potraviny Hubková

Děkujeme také všem rodičům a
přátelům školy, kteří přispěli k oslavám
drobnými dárky a občerstvením…

veselými balónky. Hned po skončení
divadla se děti mohly společně se svými
rodiči pustit do spousty soutěží, které
pro ně byly připraveny a za každý výkon
byly odměněny sladkou odměnou.
Vyrobily si veselé masky, pomalovaly
kameny, na „svůj“ chodník si namalovaly
ručky, pochutnaly si na pohoštění, které
pro ně připravily maminky.
Celé dopoledně uběhlo jako voda.
Jediné, co se příliš nevydařilo bylo
počasí, ale ani to nikomu nekazilo
náladu. Za krásné dopoledne, které
jsme společně prožili se svými dětmi
děkujeme celému personálu MŠ,
pracovnicím DDM a jejich šikovným
pomocníkům.

Jak jsme slavili v MŠ
28. 9. 2005 určitě všechny děti
z MŠ nemohly dospat. Těšily se totiž
na velkou slavnost – jejich školka totiž
slavila 40. narozeniny. Oslava začala
krásným vystoupením dětí z mateřské
školky, které pilně nacvičovaly a moc se
jim to povedlo. Vystoupení žáků zdejší
ZUŠ si také vysloužilo velký potlesk.
Potom děti z MŠ odešly do budovy,
kde na ně čekalo divadelní přestavení
a
zahrada školky se jako mávnutím
poutku začala proměňovat v nádherné
hřiště plné atrakcí. V rekordním čase
pracovnice DDM, jejich ochotní
pomocníci – děti ze ZŠ zahradu
rozsvítili fáborky, barevnými řetězy a

Rodiče dětí MŠ

PŘEBOR ZŠ NOVÁ ROLE V ŠACHU
se konal dne 8.10. 2005 v DDM N. Role. Turnaj se hrál tempem 2x15
minut tzv. Rapid šach. Účastníci turnaje, žáci ZŠ N. Role, kteří jsou též
členy šachového kroužku při DDM, mezi ně patří několik nováčků, se sešli
v menším počtu. Očekávali jsme větší zájem ze strany žáků ZŠ o tento turnaj.
Ale i přesto tato akce měla dobrou úroveň a to i díky našim sponzorům.
Zde je výsledná tabulka:
Pořadí Jméno
1. Prchal Jan
2. Mrázek Václav

6.B
8.A

1. 2. 3. 4. 5. 6.
* 1 1 1 1 1
0 * 1 1 1 1

3. Bican Filip
4. Mrázková Veronika
5. Pfeffer Antonín
6. Bláha Lukáš

6.B
6.A
8.A
5.A

0
0
0
0

0
0
0
0

*
0
1
0

1
*
0
0

0
1
*
1

1
1
0
*

Body
5.
4.
2.
2.
1.

DĚKUJEME SPONZORŮM:
DDM NOVÁ ROLE , KVĚTINKA pí. BURIANOVÁ,
LIDOVÝ DŮM pí. ANNA JÍLKOVÁ
KNIHA p. ROMAN STACH, BUFET p. CHVOJKA
Za ŠK Caissa Nová Role p. Robert Sýkora

jsme se dověděli další informace o
tom co nás čeká a nemine. Vždyť víte,
Stínadla se už zase bouří….
Večer jsme hráli hru ve Stínadlech,
ukrývali se před Vonty a snažili se
dopadnout Široka. Na pár hodin se
z nás stali Rychlí Šípy.
Víkend utekl jako voda a všichni plni
dojmů a hezkých zážitků se v neděli
dopoledne rozjeli do svých domovů.
My jsme v Praze ještě chvilku zůstali a
navštívili pražskou ZOO.

Středisko Javor
SKAUTI

5. SETKÁNÍ DRUŽIN
PRAHA 16. – 18.9 2005

Bráškové a sestřičky !
Rok 2005 je rokem :
1. 90. výročí samostatné činnosti
skautek v naší republice
2. 15. výročí opětného obnovení
skautingu u nás
3. 5. výročí vzniku Skauta – českého
skautingu ABS
V pátek večer jsme se sešli ve
skautské klubovně střediska Gatagéwa
v Praze. Přijelo nás asi 120 z Brna,
Zlína, Jindřichova Hradce, Zbirohu,
Smiřic, Mladé Boleslavi, Prahy. Z Nové
Role nás na toto setkání dorazilo 20.
Ubytovali jsme se ve zmíněné klubovně
na Žižkově a prožili tam hezký víkend.
V sobotu jsme v Praze putovali
po místech, které souvisí z historií
skautingu u nás. Symbolicky jsme ho
zahájili na místě, odkud vyšli čeští
skauti pod vedením profesora A.B.
Svojsíka pěšky, s károu naloženou
potřebnými věcmi na své první tábořiště
pod hradem Lipnicí.
Naším úkolem bylo navštívit určená
místa, zjistit odpovědi na zadané otázky,
případně splnit zadané úkoly. Každá
odpověď zvyšovala naší šanci na přežití
ve večerních Stínadlech.
V odpoledních hodinách jsme museli
odevzdat výsledky našeho snažení
povolané neznámé osobě, která na
nás čekala pod ocasem sochy koně
sv. Václava v horní části Václavského
náměstí. Abychom se ujistili, že je
to správná osoba, zeptali jsme se :
„Jede tenhle parník do Štěchovic?“
Když se jednalo o tu správnou osobu
odpověděla nám : „Meruněk se letos
urodilo dost.“(Bylo to docela zajímavé,
pozorovat lidi, kteří neměli nevěděli o
co se jedná a nechápavě nad tím kroutili
hlavou). Výměnou za naše odpovědi

Kickbox
V sobotu se v Klatovech konalo
MČR v kickboxu s lowkick a
semikontaktu. V kickboxu do 60kg
dle očekávání získala titul mistryně
ČR Klára Lochová. Ale nebyla by
to Klára aby nezkusila více startů,
tak nastoupila do dvou vah i v
semikontaktu. To je technická, polo
-kontaktní kategorie, kterou Klára
musela trénovat v žákovském věku,
nyní dává přednost plnokontaktním
disciplínám. A nevedla si špatně ani
proti specialistkám této disciplíny!
Dvakrát se probojovala do finále a v
dramatických zápasech podlehla vždy
té samé soupeřce, a tím získala dvě
stříbrné medaile v semikontaktu do
60kg a 65kg.
Miloš Černý, trenér

Stánek
Z dob přechodu ze socializmu do
kapitalismu mně zůstal v majetku již
delší dobu opuštěný stánek u kolejí
v Nové Roli k volnému využití do
pronájmu nebo prodeji.
Demontáž stánku k postavení chaty a
plechové garáže za dohodovou částku a
odvozu kamkoliv je možná.
Poté co obchodní prostor Nové Role
je přesycen asiatským textilem je stánek
v tomto směru nevyužitelný.
Stánek je možné využít ke
zprostředkování prodeje zboží do
komisního prodeje.
V každé domácnosti by se rádi
zbavili něčeho, co je jim líto vyhodit, či
zadarmo někomu dát.
Funkční elektronika, lyže, lyžáky,
brusle, starožitnosti, obrazy, knihy,
ledničky, dětské oblečení, zachovalý
nábytek atd. v nízkých celných relacích
vždy najde své zákazníky. Plocha stánku
je 40 m2.
Ve shora uvedeném podnikání je
kladem to, že zboží do komise se
proplácí majiteli až po prodeji a odečtu
rabatu ze zprostředkovaného prodeje.
Bližší informace lze získat na tel.:
353 951 606, p. Houšťava.
Poznámka
Škola, skauti, junáci za pomoci
místních občanů po úpravě stánku by
mohli změnit si v klubovnu či sběrnu
druhotných surovin, za něž by čas od
času utržili určitý obnos k nákupu věcí,
získaných vlastním přičiněním.

! Výzva !
Končí rok 2005.
Abychom
zachovali
přesné
informace o dění v našem městě, rádi
bychom vaše hodnotící zprávy o
životě místních organizací a institucí
z průběhu letošního roku, uložili jako
přílohy k zápisu v městské kronice za
rok 2005.
Zároveň také znova připomínáme,
že je vhodné pozvat na vaše výroční
zasedání, ale i na další akce, kronikáře
města p.Ulče, který by měl vědět včas
o všech aktivitách, aby je zanesl do
kroniky.
Hodnotící nebo výroční zprávy
očekáváme do konce února 2006.
Pro sjednocení velikosti a typu písma
nejlépe na disketě.
Pomozte zachovat současné dění ve
městě pro budoucí generace!

18. hon na lišku
Dne 2. října se novorolští v čele se starostou a místostarostou zúčasnili 18. honu na lišku. Tato
akce se konala v Rittersgrünu, což je partnerská obec Nové Role.

Hlavním organizárotem akce byl
Dr.-Ing. Bernd Hentschel.

Důležitá informace k již vydaným občanským
průkazům

Občanské průkazy vydané od 1. ledna
2005 do 31. srpna 2005 jsou platné a
není důvod pro jejich výměnu.

Vítání občánků
Dne 18. 10. 2005 proběhlo
v obřadní síni městského
úřadu v Nové Roli vítání
občánků viz. foto.

Přestože mají chybný francouzský text (nesprávný sklon
čárky nad písmenem „e“) jsou notifikované, což znamená,
že je možné používat je k cestám do států Evropské unie.
Od 1. září 2005 byly uznané (notifikované) občanské
průkazy s opraveným francouzským textem.
Tato informace je přímo z Ministerstva vnitra , odboru
správních činností.
Na oddělení občanských průkazů Magistrátu města
v Karlových Varech bylo zjištěno, že občanské průkazy
vydané od 1. září 2005 do 8. září 2005 (do určitého čísla
občanského průkazu), které by bylo nutné vyměnit, se
vůbec mezi občany nedostaly. Tyto nesprávné občanské
průkazy byly hned vráceny zpět do Prahy k přepracování.
Ve správním obvodu Karlovy Vary, to znamená že i
v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově nemá nikdo nesprávný
občanský průkaz.
Jasněna Pšeničková, matrikářka

P ř e d p o k l a d y pro realizaci nejobvyklejších drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací,
tak jak byly vymezeny zákonem č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích vyhlášek
V souladu s § 54 stavebního zákona lze stavby , jejich změny a udržovací práce na nich provádět jen podle stavebního povolení nebo na
základě ohlášení stavebnímu úřadu.

I. Ohlášení stavebnímu úřadu postačí , v souladu s u stanovením § 55 stavebního zákona:
1) u drobných staveb: to jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (za hlavní stavbu se zpravidla považuje stavba,
pro níž je pozemek, na němž je umístěna, účelově určen dle územně plánovací dokumentace např. rekreační chata, zahradní chata,
rodinný dům atp.), a to :
a) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3m,
b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3m.
Nejobvyklejšími drobnými stavbami jsou např. kůlny, dřevníky, sklepy, žumpy, různé přístřešky atp.
- za drobné stavby se považují též :
a) stavby na pozemcích určených k plnění funkce lesa,sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování
myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5m,
b) oplocení,
c) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní,
d) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.

2) u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby,nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se
způsob užívání stavby.
Pouhé ohlášení stavebních úprav se připouští jen při současném splnění všech tří stanovených podmínek.
Požadavek nezměnění způsobu užívání stavby se vztahuje i na část stavby, např.podlaží bytu, půdního prostoru apod.
Za zásah do nosných konstrukcí (stropů, svislého nosného zdiva) se považuje též jejich přetížení (prokazuje se statickým
posouzením).

3) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární
bezpečnost stavby, jejích vzhled nebo životní prostředí a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

II. Udržovacími pracemi, které nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu , dle ustanovení § 14 vyhlášky č.132/1998 Sb., jsou
zejména:
a) opravy fasády a vnitřních omítek,obkladů stěn,podlah a dlažeb, výměna a opravy střešní krytiny, opravy povrchu
plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna,opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a
odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění-li se
jimi vzhled stavby,
b) výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby,
c) opravy ústředního vytápění,větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby,
d) výměna zařizovacích předmětů ( např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení stavby,
e) práce stanovené zvláštními předpisy.

III. Ohlášení stavebnímu úřadu, § 57 stavebního zákona:
1. Stavebník drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 (viz.výše odst. I.) je povinen jejich
provedení předem písemně ohlásit stavebnímu úřadu.
Stavební úřad může stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce lze provést jen na
základě stavebního povolení
2. Ohlášenou drobnou stavbu , stavební úpravu a udržovací práce může stavebník provést jen na základě písemného sdělení
stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek.
Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení, anebo stavební úřad v téže lhůtě
nestanoví, že ohlášená stavební úprava či udržovací práce podléhá stavebnímu povolení, může ji provést.
Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky dále upravují náležitosti ohlášení a jeho příloh, stanoví za jakých podmínek může stavebník
provádět ohlášené stavby ,stavební úpravy a udržovací práce svépomocí, požadavky na stavebně technické a územně technické řešení
těchto staveb a jejich umístění. Dále stanoví obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požární bezpečnost, ochranu
zdraví a další náležitosti.
Zpracovala : Schmiegerová Jana
referent OŽPV MěÚ v Nové Roli

KÁCENÍ DŘEVIN
(Informativní příspěvek)
Kácení dřevin se řídí zákonem č. 114/
1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
§§ 7, 8, 9 a jeho prováděcí vyhláškou
č. 395/1992 Sb. § 8., kdy účelem tohoto
zákona je přispět k udržení a obnově
přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně
rozmanitosti forem života a k šetrnému
hospodaření s přírodními zdroji.
Obec vydává povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les v zastavěné části
obce podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb.
Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje:
(§ 8 zákona č. 114/1992 Sb.)
- U dřevin rostoucích na pozemcích,
které jsou ve vlastnictví fyzické osoby a
jde-li o stromy o obvodu kmene do 80
cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
nebo u souvislých keřových porostů do
celkové plochy 40 m2, za předpokladu,
že tyto nejsou významným krajinným
prvkem.
- U dřevin jejichž stavem je zřejmě a
bezprostředně ohrožen život, zdraví,
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu
(havarijní stav). Každý kdo provede
za těchto podmínek kácení, oznámí je
orgánu ochrany přírody do 15 dnů od
provedení kácení.
- U dřevin pěstebního charakteru tj.
za účelem obnovy porostů nebo při
provádění výchovné probírky porostů,
a to z důvodů zdravotních, nebo při
výkonu oprávnění podle zvl. předpisů
(vodní zákon, zákon o drahách,

elektrizační zákon, telekomunikační
zákon, apod.)
Kácení z těchto důvodů musí být
oznámeno písemně nejméně do 15 dnů
předem orgánu ochrany přírody, který
může kácení pozastavit nebo omezit
nebo zakázat.

Cesta ke hřbitovu
Koncem léta byla upravena cesta
ke hřbitovu. Dříve hrubá cesta byla
urovnána, pokryta asfalto-kamennou
drtí a zaválcována. Nezapomnělo se
ani na lavičky a na zábradlí. Vydání
z rozpočtu města činilo 327.115,-- Kč.

- Oznámení o kácení dřevin (§8 odst.
2 zákona) musí obsahovat stejné
náležitosti jako žádost o povolení kácení.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
se zpravidla provádí v období jejich
vegetačního klidu, tj. od 1.11. – 31.3.
Výjimku tvoří havárie a stavy
ohrožující zdraví a bezpečnost osob.
Ve
všech
ostatních
případech
je ke kácení dřevin
nezbytné
povolení
příslušného
státního
orgánu – zastoupeného obcí - OŽP.
Byla zpracována pravidla města Nová
Role pro realizaci náhradní výsadby
dřevin po jejich vykácení, kterými se
stanoví podrobnosti náhradní výsadby
dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně
přírody a krajiny. Tato pravidla obsahují
i finanční náhradu za pokácené dřeviny.
Pravidla
jsou
k dispozici
na
podatelně
MěÚ
Nová
Role.
S povolením kácení dřevin souvisí
také úhrada správního poplatku
dle zákona ČNR č. 634/2004 Sb.,
o
správních
poplatcích.
Zpracovala: Pachmanová I.

Čištění koberců,
• autointeriérů
• čalouněného nábytku
• mytí oken
• kompletní úklidové práce.

Prodej úklidové a čistící
techniky.
Tel.: 352 665 935
606 519 616
e-mail: suchan.tomas@atlas.cz

Tomáš Suchan

Výroba širokého sortimentu
pomníků z jedenácti druhů kamene
a teraca.
Dále dodáváme:
- lampy / vázy , kamenné,
litinové, anticorro
- rekonstrukce pomníků
- výměna jednotlivých dílů
- tesání písma
- čištění povrchu
Volejte tel: 606 133 631
Přijedeme za vámi.

ZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

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

Chodovská 84
Nová Role

Tel.: 602 627 192

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

JANA SÁROVÁ

VÝKUP ZLATA
za nejvyšší ceny

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

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ
Provádí výcvik sk. B,B + E,
Školení řidičů
Délka výcviku po dohodě.
* UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY
ZAPŮJČÍME.
* NAŠE CENY VÁS PŘÍJEMNĚ
PŘEKVAPÍ.
* PLATBA MOŽNÁ I NA
SPLÁTKY
Informace: DDM Chodov,
Husova 263

Tel.: 602 475 702, 602 475 703
352 692 327
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