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Vážení občané, vážení přátelé, vážení příznivci
města Nová Role
V letošním roce oslavujeme 40. výročí získání statutu města. Je to výročí, které není kulaté, ale dá se říci,
že je to výročí produktivní ve vztahu k věku člověka.
Starousedlíci mohou posoudit jaký byl život obyvatel v dřívějších dobách v Nové Roli.
Od roku 1964, v průběhu těchto čtyřicet let se město postupně měnilo. Do nových domů se nastěhovali noví
obyvatelé. Narodili se první občánci města Nová Role a začali chodit do nové velké školy. Dnes je jim čtyřicet
let a vychovali v našem městečku už vlastní děti a vnoučata. Občané žili vždy bohatým sportovním a kulturním
děním. Dosáhli mnoha výborných výsledků v různých oborech činností a to i na evropské a světové úrovni. Rozrostla se místní porcelánka, jejíž výrobky se objevují nejen na stolech našich domácností, ale také v daleké cizině. Nový rozvoj našeho města nastartovaly demokratické změny ve společnosti před patnácti lety. Vyrostly celé
ulice dalších obytných a rodinných domů. V posledních letech přešla naprostá většina bytových jednotek do osobního vlastnictví. Z iniciativy místních občanů se rekonstruovala významná historická památka na území města
kostel sv. Michaela. V průběhu minulých několika desítek let se na rozvoji a propagaci města aktivně podíleno
mnoho občanů. Ať už jako poslanci, zastupitelé, členové různých výborů a komisí, členové zájmových organizací
či občanských sdružení. Všem těmto občanům upřímně děkuji za jejich přínos a pěkný vztah k městu kde žijí.
Je pravda, že naše městečko je malé, ale zato je umístěno v krásném prostředí úpatí Krušných hor v blízkosti světoznámých lázní v Karlových Varech. V okolí našeho městečka se nabízí vycházky do krásných lesů, kde
najdou svůj ráj houbaři a sběrači lesních plodin. V horkých letních dnech se můžete vykoupat ve velkém rybníce,
který je také oblíbeným místem vyznavačů Petrova cechu (rybářů). Pro příznivce sportů je možno nabídnout sportovní areál, kde najdete sportovní halu, fotbalová hřiště, tenisové kurty, kutr pro plážový volejbal a v nedalekých
zmíněných Krušných horách jsou vždy v zimním období upraveny jak sjezdařské plochy tak běžkařské tratě.
Jsem rád, že jsem zapustil svoje životní kořeny na tomto místě a doufám, že i vy občané Nové role máte
stejně hřejivé pocity jako já a jste citově svázáni k našemu městečku. A Vy ostatní čtenáři, přátelé, příznivci nám
budete jistě závidět, že my domácí jsme součástí minulosti, současnosti a budoucnosti našeho krásného města
Nová Role.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
Léta páně 2004

Pozvánka
U příležitosti 40 let města Nová Role
se koná dne

29. dubna 2004
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva města
kulturní dům od 19,00 hodin
Následuje kulturní program složený z vystoupení Novorolské dechovky, folkového zpěvu,
žáků ZUŠ, kroužků DDM a ukázka kikboxu.
Srdečně zveme občany města.
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Zpráva o činnosti ﬁnančního odboru za rok 2003
Souhrnný přehled činností
za jednotlivé úseky.
Každý úsek zastává jeden pracovník.
Úsek poplatků a pokladen
- vyhotovuje předpisy na poplatek ze
psů a nájem z pozemků,expeduje složenky,vede evidenci o platbách a vymáhá vzniklé nedoplatky (jedná se o 415
majitelů psů a 310 nájemců pozemků)
- dle smluv měsíčně či čtvrtletně vyfakturovává nájemné nebytových prostor,sleduje došlé platby a vymáhá nedoplatky (jedná se o 39 nájemců)
- vede pokladnu Měú-tj. vedení pokladní
knihy,kontrola věcné a formální správnosti předkládaných účtů a vyhotovení
jak příjmových tak výdajových pokladních dokladů, kterých pokladnou prošlo
1084 ks,taktéž samostatně doplňuje pokladní hotovost na limit
- zpracování a evidence stvrzenkových
bloků, kterých bylo přijato (nakoupeno) 280 ks a vydáno 290 ks, což obnáší
vyplnění 7250 ks stvrzenek
- vede příjmovou pokladnu MěÚ pro
výběr hotovosti a vybrané prostředky odvádí složenkou na příslušné účty
města
- výplata mezd a odměn v hotovosti již
tvoří menší část-maximum mezd prochází programovým zpracováním přímo na účty zaměstnanců (provádí úsek
majetku a fakturace)
- vede evidenci uložených pokut vyměřených jak přestupkovou komisí
tak OŽP a výstavby, sleduje splácení
a provádí vymáhání - v současnosti je
v evidenci 25 pokut
- provádí výběr splátek za objekty
A,B,C
Úsek majetku a fakturace
- vede jak inventární karty,tak soupisy
majetku dle jednotlivých druhů (třídy)
a umístění (organizace)
- kompletní evidenci veškerého majetku
města vede v počítači a jedná se o 1196
ks položek
- provádí veškeré změny (vyřazování,zavádění)
včetně vyhotovení vyřazovacích protokolů
- připravuje a zajišťuje inventarizaci majetku města včetně řízených org. a výsledek odsouhlasovává na účetní stav-hodnota k 31. 12. 2003 činí 334.200,-tis. Kč
celkem a to bez nedokončených investic a skladů potravin ve školních zařízeních
- vyhotovuje objednávky na veškeré
práce a služby včetně pořízení materiálu 121 ks
- zajišťuje veškeré drobné nákupy pro
chod celého MěÚ tj. kompletní zásobování kancelářskými potřebami
- provádí evidenci došlých faktur 1818
ks,kontroluje jejich věcnou správnost a
zajišťuje potvrzení odpovědnými pra-

covníky (každá fa+platební příkaz
=min. 4 podpisy)
- vede evidenci odeslaných faktur 174 ks
a provádí předfakturace energií
- úhrady provádí přes počítač přímo
do KB K.Vary a jejich datum zpětně zavádí do evidence
- na základě směrnice zpracovává podpisové vzory při jakékoli změně zaměstnanců
- každý den vyjíždí z počítače aktuální
stavy účtů s pohybem,aby byly včas zaúčtovány i došlé platby – pracuje s 15 účty
včetně dotačních a úvěrových
- zpracovává oznamovací povinnost pro
FÚ K.Vary
Úsek hlavní účtárny
- na účtárně bylo za sledovaný rok zpracováno 49824 ks účetních položek příjmových a výdajových celkem
- o hospodaření města vyhotovuje pracovnice na tomto úseku mimo
12 hlavních účetních knih ještě dalších
40 sestav Fin 2-12M, 10 sestav OÚPO
3-02 a 10 sestav OÚPO 5-02 pro potřeby města,nadřízených org. a kontrolních org.
- každoročně rozpracovává aktuální položkový rozpočet a účetní rozvrh pro
město
- na základě schválených RO jej upravuje
- zpracovává roční statist. výkaz
- vede samostatnou archivní knihu odboru a provádí vyřazování dokumentace
- vede samostatnou evidenci nákladů na investiční akce -22akcí (včetně
kopií dokladů)
- dále samostatnou evidenci čerpání inv.
dotací (opět včetně vyhotovení kopií dokladů)
- vede opravy BF – 75 položek
- odděleně jsou vedeny fondové účty
včetně operací na nich
- spravuje sociální fond města,vyhotovuje smlouvy na půjčky,kontroluje splácení
a celkové čerpání
- provádí rozúčtování energií nájemcům
nebyt. prostor
- veškeré zpracované účetní doklady
jsou očíslovány a zakládány po dobu
5 let k dispozici pro všechny kontrolní
orgány-za sledovaný rok se jedná konkrétně o 45 šanonů těchto dokladů
- provádí kontrolu účelových dotací pro
4 přísp. org a výkazy 2x4 odesílá na
Krajský úřad
Úsek mzdové účtárny
- zpracovává mzdy včetně veškerých odvodů, uzavírání smluv, vyúčtování a výkazů-ročně se jedná u mzdových plateb
o cca 1000 položek
- v této souvislosti přešla na úsek i veškerá agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- dále pracovnice do náplně obdržela
veškerou komunikaci,jak se zájemci,

tak s Fondem rozvoje bydlení ohledně
schválené půjčky městu (k této problematice zpracovala základní podklady
k žádostem)
Úsek vedoucí odboru
- zpracovává návrh rozpočtu včetně
výhledu a důvodové zprávy
- pololetní a roční rozbor hospodaření
města včetně komentáře spolu s rozpočtem vyhotovuje pro RMě, ZMě, ke
zveřejnění+ kontrolní a bankovní org.
vždy po 25 ks
- I.a III.Q. je zpracován pro potřeby
RMě po 8 ks
- předkládá návrh úprav rozpočtu na
základě jak RO v rámci kompetence org.
města 12 ks,tak RO došlých od nadřízených org. 3 ks
- pro uzavření roku zajišťuje smluvně
roční audit včetně zpracování podkladů
- rozesílá informaci o schválených rozpočtech pro jednotlivé organizace
- ukládá smlouvy města trvalé i o provedení prací pro návaznou kontrolu
s čerpanými prostředky rozpočtu
- je zde vedeno úvěrové hospodaření města (žádosti,čerpání, splácení –
2 úvěry)
- zpracovává daň z příjmu za obec
za rok - k jejímu vyhotovení je třeba
cca 35 tabulek a příloh
- provádí sjednání a úhradu pov. ručení
vozidel – 16 ks (mimo Požární ochranu)
a expedici zelených karet
- sjednává a vede celkové pojištění
majetku města včetně zapracování
změn-vyřizováno 7 pojistných událostí
- provádí výpočet a rozúčtování neinv.
nákladů na školství pro ostatní obce
(Božičany, Děpoltovice, Smolné Pece)
- každoročně předkládá vyúčtování dotací ze SR včetně všech kopií účetních
dokladů
- vypočítává dluhovou službu města
- u prodejů bytů bylo doplněno a na
FÚ odesláno 158 ks daňových přiznání z převodu nemovitostí a po obdržení
Platebních příkazů od FÚ a jejich úhradě je provedena kompletace se smlouvou
a založení do evidence
- u prodejů pozemků bylo zpracováno
a odesláno 48 ks daňových přiznání
z převodu nemovitosti + příp. darovací přiznání a opět po úhradě Platebních
příkazů provedena kompletace se smlouvou a založení do evidence
- mimo uvedených samostatných činností je pro vedoucího odboru rozhodující metodické řízení a kontrola pracovníků odboru
Veškerou přidruženou korespondenci související s uváděnou agendou si zpracovávají pracovnice
odboru samostatně.
Odbor poskytuje podklady a spolupracuje s ﬁnančním výborem města.

Ing. Dana Eichackerová
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Blahopřejeme
všem občanům Nové Role,
Mezirolí
a Jimlíkova , kteří oslaví své
narozeniny v měsíci dubnu 2004,
zvláště blahopřejeme
k významnému
životnímu výročí
těmto občanům:
Josef Š i b a l
Marie P a r d u b s k á
Waltraud B e k o v á
Ingeborg H á j k o v á
Arnošt L i e b l
Josef K o n e č n ý
Helga Š a j d o v á
Miluše J á g r o v á
Jan R a m b o u s e k
Erich P r o c h á z k a
Uvedeným jubilantům upřímně
blahopřejeme, všem přejeme hodně zdraví, klidný
a spokojený život.

Vítáme děti
do života
V únoru 2004 se narodila tato
miminka:
Pavla P e t r á š k o v á
Rostislav A n d ě l
Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme
k narození Vašeho děťátka.
Milé děti,
přejeme Vám
hodně zdraví, radostné
a láskyplné dětství.

Jasněna Pšeničková,
matrikářka
Od 1. 4. 2004
vydává rybářské lístky
Magistrát města Karlovy Vary.
Doposud vydané rybářské
lístky zůstávají v platnosti

Vysílání
kabelové televize
Úterý a čtvrtek od 10 a 17 hod.
Pátek od 17 hod.
Infosmyčka běží stále.
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Informace MěÚ
k volbám
do
Evropského
parlamentu.
Volby se konají ve dnech
11. a 12. června 2004. Hlasování proběhne ve stálých volebních okrscích.
Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR,
který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let, a občan jiného členského
státu, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně
45 dnů veden v evidenci obyvatel podle
zvláštního právního předpisu. Hlasovací
lístky budou dodány nejpozději tři dny
před konáním voleb a budou samozřejmě k dispozici i ve volebních místnostech. Voliči, kteří nebudou moci volit
ve volebním okrsku v místě kde jsou vedeni ve stálém seznamu tj. v místě svého
trvalého bydliště, mohou již nyní, avšak
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb požádat obecní úřad ( MěÚ) o vydání voličského průkazu. Žádost musí být písemná a pokud jí volič nepodává osobně
musí být opatřená ověřeným podpisem
dotyčného voliče.
Voličský průkaz je předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb a to voliči osobně nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče,
který si o vydání voličského průkazu požádal a nebo jej voliči zašle.
Volič může požádat obecní úřad (MěÚ) ze závažných, zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. V den
voleb jej pak navštíví členové okrskové volební komise s přenosnou volební
schránkou.

E. Lachmanová
–pověřená pracovnice SO.

Pohyb obyvatel za měsíc
únor 2004
V měsíci únoru se narodil
l chlapec a l děvče,
k trvalému pobytu se přihlásilo 6 osob,
zemřel 1 občan a
7 občanů se odhlásilo.

duben 2004

!!Upozornění
pro cestující!!
Od 1. 3. 2004 jsou
zavedeny
Nové autobusové linky
Nová Role – Karlovy Vary Tesco
Odjezd z Nové Role
– 9,20; 13,00; 14,50; 17,00; 18,50
Odjezd od Tesca
– 8,47; 12,12; 14,20; 16,42; 18,20

Město oznamuje
všem držitelům psů,
že mají možnost si
vyzvednout v účtárně MěÚ
u paní Bláhové
sáčky na psí exkrementy.

Nově
otevřená prodejna
DROGERIE,
KOSMETIKA
Nová Role, Chodovská 236
vchod do občerstvení „U Vendy“,
Vám nabízí např:
kosmetiku, dárkové balíčky,
dětské pleny, ponožky, prací prášky,
čistící prostředky, barvy na vajíčka
+ velikonoční svíčky
a mnoho dalších potřebných věcí
do domácnosti.

Otevřeno:
Po – Pá 8 –17 hod.
Přijďte si vybrat,
zve Vás Svatava Zazvonilová

Církev římskokatolická
Velikonoční bohoslužby
4. dubna – Květná neděle
Nová Role od 10,30 hodin
(svěcení ratolestí, průvod, mše).
8.dubna – Zelený čtvrtek
Stará Role od 18,00 hodin
9. dubna – Velký pátek
Nová Role
od 15,00 hodin - Křížová cesta
od 18,00 hodin – obřady
10. dubna -Bílá sobota
Stará Role od 20,00 obřady a mše
11. dubna - Nová Role od 10,30 mše

duben 2004
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MISS AEROBIK TOUR 2004 - NOVÁ ROLE
Dne 27.3.2004 proběhla v areálu TJ v Nové Roli akce MISS AEROBIK
TOUR 2004. V roli lektorů se představili Miss aerobik 2003 – Jaroslava Dudková, I. vicemiss – Aneta Křibíková, II.
vicemiss Bára Šulcová a tanečník Yemi
AD, v roli moderátora Petr Salava. Soutěžilo se v 5 kategoriích – mini, kadet,
junior, miss a novinkou byla kategorie
nad 35 let - missis. Asi stovka soutěžících a stovka diváků shlédla čtyřhodinový program s exhibicí dětského aerobiku
a zpěváka taneční hudby Robert N. Tato
akce měla velký úspěch nejen u soutěžících, ale i u diváků. Na stupni vítězů se
v jednotlivých kategoriích umístili soutěžící:

Na závěr celé akce se ze všech vítězů
vylosoval
absolutní
vítěz
MISS AEROBIK TOUR 2004
NOVÁ ROLE a tím se stala:
Andrea Vitůvová z Nejdku.

KATEGORIE :
MINI
1. místo Kateřina Starková – Ostrov
2. místo Nikola Vaňková – Mariánské
Lázně
3. místo Nikol Mašková – Nejdek

V roce 2004 se plánuje celková oprava silnic v Karlovarském kraji, a to na
silnici II/209 od křižovatky se silnicí
II/222 v Chodově (ul. Nejdecká) po křižovatku se silnicí II/220 v Mezirolí a na
silnici II/220 v úseku K. Vary (křiž III/
2201) – Nejdek (křiž. II/219), v termínu
VI-X/2004. V rámci opravy bude provedeno na silnici II/209 v Nové Roli a
v Mezirolí odfrézování krytu vozovky
v průměrné tloušťce 70 mm, pokládku ložné vrstvy v tloušťce 40 mm včetně případných vyrovnávek a pokládka
obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm, čímž
dojde k navýšení nivelety vozovky o 20
mm. Na silnici II/220 v Mezirolí bude
provedeno odfrézování krytu vozovky
v tloušťce 50 mm, položení ložné vrstvy v tloušťce 40 mm včetně vyrovnávek
a pokládka obrusné vrstvy v tloušťce
50 mm, čímž dojde v navýšení nivelety o 40 mm. V rámci oprav se plánuje i
úprava mostů, propustků a dalších součástí silnic.
Tímto Vás žádáme o stanovisko k plánované opravě a případné připomínky. Dále Vás žádáme o informaci, jestli

KADET
1. místo Kamila Cingrošová – Nejdek
2. místo Veronika Krejčová – Nejdek
3. místo Veronika Mertlová – Mariánské
Lázně
JUNIOR
1. místo Andrea Vitůvová – Nejdek
2. místo Veronika Viktorová - Karlovy
Vary
3. místo Lucie Poláčková - Nejdek
MISS
1. místo Blanka Havelcová - Liberec
2. místo Martina Aišmanová – Cheb
3. místo Lucie Šefﬂová – Mariánské Lázně
MISIS
1. místo Jana Oszténiová – Karlovy Vary
2. místo Libuše Starková – Ostrov
3. místo Marcela Trnková – Mariánské
Lázně

Všem zúčastněným
i návštěvníků děkujeme!!!

Novorolský zpravodaj
v tomto roce nebo v následujících letech ve neuvažuje s opravou stávajících
sítí nebo s uložením nových do tělesa
silnice a případně jejich provedení před
započetím oprav na silniční síti. Pokud
naplánovanou opravu nebo vybudování inženýrských sítí v tělese silnice
nebude možné provést před plánovanou opravou silnice, pak oprava silnice
v předmětném úseku nebude provedena. Informaci požadujeme i v případě
plánování vybudování či úpravy stávajících chodníků u silnice.
Upozorňujeme, že po provedení oprav
na vybrané silniční síti nebude dán
souhlas s ukládáním nových sítí do tělesa silnic ani k plánovaným opravám
stávajících inženýrských sítí, na které nebude upozorněno před opravou
silnice. Toto omezení se bude vztahovat na dobu záruky opravy silnic, tj. na
dobu tří let. Souhlas bude po záruční
době vydáván jen za podmínky provedení oprav konstrukce vozovky v celé
její šířce.

Viktor Daňka, ředitel KSÚS KK, p.o.,
v.z. Jaroslav Brom

Oddíl ASPV – J+J

Krajská správa
a údržba silnic
Karlovarského kraje
Upozornění na plánovanou
opravu silnic

Týden na lyžařském výcviku
V druhém týdnu mrazivého února jsme jeli my, žáci sedmých
a osmých tříd na lyžařský výcvik
do Nových Hamrů. Většina z nás už
uměla lyžovat, a proto si trouﬂa na
vysoký kopec. Když jsme vystoupali
nahoru a rozhlédli se kolem, spatřili
jsme nádhernou zasněženou
krajinu Nových Hamrů. Okamžitě nás okouzlila, ale nepřejeli jsme
sem, abychom obdivovali krajinu,
ale naučili se lyžovat. Tak i ti nejméně zdatní v poslední dne lyžařského
výcviku uměli lyžovat.

B. Haláčková, VII. A
Sedm dnů na horách
Druhý a třetí týden v únoru jsme absolvovali lyžařský výcvik.
Měli jsme přímo nádherné počasí,
bohužel jsme jezdili každý den
domů. Krásná krajina Nových Hamrů nás uchvátila. Tři různě velké vleky nás vždy vyvezly nahoru na kopec, bohužel dolů už jsme museli na
lyžích. Bylo to pěkné. Sedm dnů
uteklo jako voda. Sice už máme
krásné zimní radovánky za sebou,
ale teď už se zase těšíme na jaro.

M. Chalánková, VII. A
Skoky a pády v Hamrech
Druhý týden v únoru jsme
každé ráno vyjížděli s paní učitelkou

Novorolský zpravodaj
do Nových Hamrů na lyžařský výcvik. Od nádraží k boudě byla krátká, ale zato náročná cesta. Po každodenním obutí bot a připnutí lyží jsme
sjeli k velkému vleku. Vyjeli jsme
a na malé sjezdovce jsme s děvčaty
stavěly slalom. Všude okolo nás byla
bílá krajina, sem tam se objevil zelený keřík. Někdy na menší sjezdovku
přijeli i kluci a všichni rychle sjížděli velký skokánek. Byly to občas legrační a hromadné pády. Počasí
v Hamrech bylo pěkné, tak příhodné
na lyžování. Občas k nám zajeli
i běžkaři a zkusili si sjet kopec. Byly
to velké a jistě i bolestivé pády. Druhý týden si i běžkaři sehnali sjezdové lyže, takže jsme byli všichni pohromadě na sjezdovce. Moc se mi na
výcviku líbilo. Kdybych mohla, tak
bych jezdila do Nových Hamrů lyžovat po celou zimu.

I. Benešová
Krásné zimní zážitky
Napadla hromada sněhu,
a proto nás čekalo sedm dní na běžkách v Nových Hamrech. Užili jsme
si spoustu legrace, ale neubránili
jsme se ani pádům, které nám způsobily na dotek velmi bolavé modřiny.
Častěji ﬁčel vítr, chumelilo se a byla
mlha. Když na nás vykouklo sluníčko, to byla nádhera! Všude se rozléhal radostný smích a výkřiky, bělostný sníh se třpytil a na čele se perlil
pot. Škoda, že už tam s touhle školní
partou nezavítám.

Monika Holešovská
Lyžařský výcvik
Začátkem února jsme se vydali do Nových Hamrů na lyžařský
výcvik. Prvních pět dnů bylo krásné
horské počasí, ale koncem výcviku
nám už počasí moc nepřálo. Jezdili
jsme výborně, ale byly i nepříjemné
a bolestné pády. Bude-li výcvik
i příští rok, a jestli budu moci, tak
určitě pojedu.

Kuba Nedvídek, VIII.A
Lyžařský výcvik jsem prožil vskutku příjemně, až na nějaké ty
pohmožděniny. Sníh byl kvalitní, dalo se dobře lyžovat i jezdit na snowboardu. Vleky jezdily dva, i když
v Nových Hamrech je jich celkem
pět. S kamarády jsme stavěli skokánky, na kterých jsme poté skákali
na lyžích. Bylo několik pádů, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Lyžařský výcvik se zdařil a příště pojedu
rád znovu.

Radim Soukup, VIII. A
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Oznámení
zápisu do
mateřské školy

Mateřská škola
Nová Role,
Mezirolí 67

Zápis
do mateřské školy
v Nové Roli,

Zápis
do mateřské školy
v Mezirolí

Rolavská 234 se koná
7. dubna 2004 (ve středu) od 13.00 do
15.30 v budově MŠ – ve třídě berušek.
Zápis se týká všech dětí, které chtějí rodiče umístit do MŠ v průběhu celého školního roku – tj. od 1.9.2004 do
30.6.2005.
Do mateřské školy se přednostně přijímají děti zaměstnaných rodičů ve věku
od 3 let (ve výjimečných případech i děti
od 2 a půl let).
Matky, které jsou na mateřské dovolené a chtějí zapsat své dítě
do MŠ mohou v případě volné kapacity
MŠ využít těchto možností:
A) pobírají-li na dítě státní rodičovský
příspěvek, mohou toto dítě umístit do
MŠ na 5 dní v měsíci
B) jsou-li na mateřské dovolené v mladším dítětem, starší může MŠ navštěvovat
celý měsíc. Tyto děti jsou do MŠ přijímány jen na dopoledne, mimo jakýchkoli prázdnin a s omezením docházky
v případě potřeby MŠ (absence učitelek, nutné opravy MŠ během provozu
apod.)

Co mateřská škola
nabízí
vašim dětem?
- odbornou výchovnou a vzdělávací péči
(vzdělávací program „Kudy, kudy cestička“ – putování se zvířátky – beruškou,
žabkou, ježkem, myškou)
- příjemné estetické prostředí
- zájmové kroužky – hudební, tělovýchovný, pracovně-výtvarný, dramatický
- individuální a skupinovou práci s dětmi
s odkladem školní docházky
- spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a se Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech
- návštěvy divadelních představení,
návštěvy kouzelníka
- návštěvy knihovny, ZOO, exkurze
- besídky, karnevaly, dny otevřených
dveří…
- spolupráce se ZŠ a ZUŠ
Na Vaše děti se těší
kolektiv zaměstnanců MŠ

Bohumila Matuščáková
Ředitelka MŠ

se uskuteční v úterý
20.dubna 2004
od 9,00 do 16,00 hodin
ve třídě mateřské školy.
Do mateřské školy se přijímají děti
od tří do šesti let, na které matky nepobírají mateřský příspěvek. Děti mladší
tří let, na které matky nepobírají příspěvek, lze přijmout, pokud počet dětí
ve třídě nepřesáhne státem stanovenou
kapacitu. Maminky, které pobírají mateřský příspěvek mohou umístit dítě do
MŠ na 5 dnů v měsíci.

Nabízíme:
- kvaliﬁkovanou péči o děti v době
od 6,00 do 16,00
- možnost příchodu do MŠ dle potřeb
rodičů /na základě dohody/
- pobyt v menším kolektivu
- vzdělávání na základě aktivní účasti
dítěte
- individuální práci s dětmi s odkladem školní docházky
- spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou – nápravu řeči
- využití svátků a významných událostí
v průběhu školního roku k
vytváření radostné atmosféry
/divadlo,besídky, karneval,soutěže…/
Přijďte se podívat, jak si hrajeme.

Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ

duben 2004
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Zpráva o soutěžích:

Pozvánka
na výstavu

21.2.2004
Krajský přebor jednotlivců
(Sokolov).

Dům –zahrada - hobby
Oblíbená prodejní výstava

starší žáci:
do 56kg
R.PLECHATA 60 (25 +35) 3.místo
do 62kg
A.CHVOJKA 107,5 (45 +62,5) 1.místo
J.VALDMAN 92,5 (42,5 +50) 2.místo

Dům – zahrada - hobby je po
roce opět zpět 2. až 4. dubna ve foyer
velkého sálu hotelu Thermal Karlovy
Vary a to počtvrté. Chybět nebude zahradní a lesní technika, zahradní nářadí,
sazenice, semena, nábytek, sedací soupravy, keramika, kosmetika, drogerie,
šperky, klobouky, kožená galanterie,
spotřební zboží, domácí potřeby, titanové a plastové nádobí, koření, nabídky
stavebních spořitelen a další. Doprovodný program je složen ze Šťastné pětky
a Kola štěstí se zajímavými cenami.
Přijďte se podívat, porovnat
nabídky a nakoupit si pod jednu střechu potřebné věci, pro zahrádky, domy,
byty za výhodné ceny či na splátky. Vstup je volný. Na shledanou ve
foyer velkého sálu hotelu Thermal Karlovy Vary v pátek 2. dubna a soboru 3.
dubna od 9,00 do 18,00 hodin, v neděli
4. dubna od 9,00 do 17,00 hod..
Těší se všichni vystavovatelé a
pořadatel akce

muži:
do77kg
R.NEUDERT 2.místo
do85kg
P.KADLEČEK 2.místo
K.MRNUŠTÍK 3.místo
do94kg
J.NAGY 1.místo
28.2.2004
I.kolo Žákovské ligy (Sokolov).
Pořadí v tomto kole:
1.Sokol Plzeň
2.Rotas Rotava“A
3.GVB Teplice
4.Baník Sokolov
5.TJ N.Role
6.Rotas Rotava“B
7.Lokomotiva Cheb
Výkony závodníků N.Role:
52,10 R.PLECHATA 60(25 +35) 98,604
Si
44,80 M.KOMJATI 55(25 +30) 104,505
58,40 J.VALDMAN 87,5(40 +47,5)
130,445
58,90 A.CHVOJKA 107,5(42,5 +65)
159,175

Oddíl odbíjené – muži
pořádá dne 3. 4. 2004
turnaj

„O Zdendův balon“.
Kde?
Hala TJ
V kolik?
9,00 hod.
Oddíl odbíjené – ženy
pořádá dne 17. 4. 2004
turnaj

„O novorolskou Venuši“
Kde?
Hala TJ
V kolik?
9,00 hod.
Zveme všechny příznivce odbíjené
a sportu. Přijďte si zafandit.
Oddíl odbíjené

Martin Koranda – L plus M proﬁ.

Pozvánka
na zápasy mužstev
Fotbalového klubu
Nová Role.
Vážení sportovní příznivci,
Vážení občané města Nová Role. Rádi
bychom Vás pozvali na naše hřiště na
jarní část mistrovských fotbalových soutěží, které začínají v posledním březnovém týdnu.
Pro osvěžení paměti uvádíme umístění
našich mužstev po podzimní části mistrovských soutěží.
A mužstvo FK Nová Role je v tabulce 1. A třídy na 1. místě s náskokem 10
bodů a všichni pevně věříme, že naše
mužstvo postoupí do krajského přeboru.Mužstvo bylo doplněno o Petra Tichého, který by měl nahradit zraněnou
oporu naší obrany Dana Hájka.
B mužstvo skončilo ve III. třídě okresního přeboru na 12. místě a pro jarní část
soutěže je hlavním cílem udržet mužstvo
v této soutěži.
Mužstvo dorostu vede krajskou
soutěž dorostu s náskokem dvou bodů a
bude v jarní části soutěže bojovat o po-

Novorolský zpravodaj
stup do krajského přeboru dorostu.
Mužstvo starších žáků obsadilo po
podzimu v krajském přeboru pěkné 6.
místo, kdy oproti loňskému ročníku je
u tohoto mužstva viditelný výkonnostní
vzestup což je potěšující skutečnost.
Mužstvo mladších žáků obsazuje již
tradičně čelní místa tabulky a je po podzimu v krajském přeboru na výborném
druhém místě.
Mužstvo starších minižáků je po podzimu na 6. místě a jeho snahou bude
zlepšení postavení tabulce.
Mužstvo Mladé ligy skončilo po podzimu také na 6. místě a i ono bude na jaře bojovat o lepší umístění.
Všechna naše mužstva absolvovala
v rámci našich možností kvalitní zimní
přípravu, a i když musely být z ﬁnančních důvodů citelně omezeny tréninkové hodiny ve sportovní hale, ( hlavně u
dospělých a starší mládeže), jsou naše
mužstva pro jarní část mistrovských soutěží dobře připravena.
Opět pro Vás budou na našich hřištích
o všech víkendech předvádět co nejlepší
výkony. A jak hráči, tak vedení mužstev
pevně věří, že je opět budete chodit povzbuzovat a fandit jim. Samozřejmostí
je zajištění kvalitního občerstvení pro
všechny diváky v bufetu Klubovna FK
Nová Role.
Přejeme tímto všem hráčům našich
mužstev v jarní sezóně co nejvíce vítězných zápasů a získaných mistrovských
bodů a co nejméně porážek.
Na závěr chceme pozvat všechny občany
města Nová Role na akci Stavění májky
a pálení čarodějnic za účasti country kapely, které proběhne v našem sportovním areálu v předvečer našeho vstupu
do
EU
dne
30.4.2004

Jiří Hájek
předseda Fotbalového klubu Nová Role

Poděkování
Výkonný výbor Fotbalového
klubu Nová Role děkuje tímto všem
sponzorům za podporu a pomoc při zajištění Sportovního maškarního plesu,
dále všem hostům za vytvoření výborné atmosféry a kulturní chování.
Těšíme se, že se s vámi za rok na našem
plesu opět sejdeme.

VV FK Nová Role

Novorolský zpravodaj

Upozornění
a výzva
Západočeské energetiky, a.s.
všem majitelům nebo uživatelům
nemovitostí. Ve smyslu zákona č. 458/
200 Sb. O podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích je povinností vlastníků a uživatelů nemovitostí odstraňovat
a oklešťovat stromoví, které by mohlo
ohrožovat zařízení distribuční soustavy a dotčených nemovitostech.
Západočeská energetika, a.s., jakožto provozovatel distribuční soustavy,
Vás upozorňuje na tuto povinnost
a vyzývá Vás tímto k okleštění, případně k odstranění stromoví, které se
nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy umístěného na nemovitosti, již jste vlastníkem nebo uživatelem,
nejdéle do 30.4.2004.
Okleštění, popř. odstranění stromoví
je nutno provést tak, aby se jeho části,
ani při kývání stromů větrem se nepřiblížily k vodičům vedení blíže než:
na 1 m u vzdušného vedení nízkého
napětína 2 m u holého a izolovaného
vedení vysokého napětí
V ochranných pásmech vedení vysokého a velmi vysokého napětí je mimo
jiné zakázáno ve smyslu ustanovení
§ 46, odst. 9, zákona č. 458/2000 Sb.
nechat růst porosty nad výšku 3 m.
Pokud při oklešťování či odstraňování stromoví nebo jiných porostů mohlo být ohroženo zařízení distribuční
soustavy nebo bezpečnost osob, musí
vlastník nebo uživatel dotčené nemovitosti požádat nejméně 20 dnů před
termínem zahájení činnosti provozovatele distribuční soustavy v Karlových Varech tel. 353154610 o vypnutí
předmětného zařízení. Kácení stromoví a jiných porostů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem
příslušnému orgánu ochrany přírody
nebo Správě chráněné krajinné oblasti
(viz. Zákon ČNR č. 114/1992 Sb.).
Zároveň Vás však upozorňujeme,
že po marném uplynutí uvedené lhůty zajistí v souladu s platnou legislativou odstranění popř. okleštění stromoví Západočeská energetika, a.s. na
Vaše nebezpečí a náklady s tím spojené Vám budou vyúčtovány.
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Cestou z L A
do Frisca
Po několika dnech pobytu ve
velkoměstě Los Angeles, jsem se vydal zapůjčeným autem (předloni to
bylo KIA Ria) do druhého největšího
města v západní časti Unie, San Francisca.Vzdálenost mezi těmito městy je
téměř 600 kilometrů a tak jsem cestu
rozvrhnul na dva dny. V prvním dni
jsem na trase západního Pacifického
pobřeží zavítal do krásné lokality zvané Pismo Beach, která je v současnosti zajímavá tím, že zbohatlíci sem jezdí
trávit volná odpoledne a někdy i několik
dnů. Pobyt zde není jednotvárný jako na
běžné pláži, ale hlavní náplní je jízda na
různých sportovních strojích jako jsou
motorky, trojkolky a též čtyřkolky. Lidé
všech věkových kategorií zkoušejí sílu
strojů ve vysokých písečných dunách,
které ještě před několika desítkami let
byly domovem lidí volné lásky, tzv. .Dunitů ( u nás hippies), ti věřili, že písečné
duny jsou jedním z center tvořivé energie, jejich hlavní představitelka Dunita
Ella Young dala území galeický název
Moy Mell tj. pastva líbánek.
Ale popojeďme severněji k městu Monterey v jehož blízkosti se na plážích Paciﬁku zabydlily stovky rypoušů sloních
a území se stalo jejich skutečnou domovinou, někdy i k nelibosti místních obyvatel. Po dalších mílích se na horizontu
ukazují špičky a střechy vysokých domů
oblíbeného San Francisca. Komu z Vás
se nevybaví ﬁlm Motýlek, jehož děj se
odehrává v jedné z nejznámějších věznic
planety, proslulý Alcatraz, situovaný na
dobře viditelném místě uprostřed zátoky San Francisco Bay, ale více než vězení je všem určitě známý most Golden
Gate, který dominuje městu a často je
ústředním motivem různých ﬁlmových
scén i hudebních klipů. Jeho 1280 metrů délky a rozpětí pilířů jeden kilometr
přesvědčí o stavitelském projektu, který
vznikl již v roce 1936. Vždyť váha jednoho nosného lana je „pouhých“ 24500
tun. Procházkou po mostě jsem potom
den zakončil prohlídkou nočního města a známých ulic i uliček,typických pro
akční ﬁlmy 20.století.
Město se nachází na patě tektonického zlomu San Andreas, který již mnohokrát potrápil obyvatele Californie častými otřesy země různých intenzit.Snad
stavby odolají přírodním živlům a příroda zanechá dalším generacím možnost k
návštěvám svých skvostů, které toto obrovské území nabízí.
V dalších článcích Vás pozvu do Národních parků Amerického středozápadu a přiblížím Vám něco málo o jejich
vzniku a přidám i jiné informace.

fotograf a cestovatel
Hořínek Stanislav

Stavební
ﬁrma

Josef Nagy – PENA
Provádí
přestavbu byt. jader,
obklady + dlažby
Montáž
plastových oken
a venkovních dveří.
Tel. 35 385 14 20
Mobil: 602 18 18 33

Poděkování

Děkujeme všem, kteří
se zasloužili o zdárný průběh
oslav Mezinárodního dne žen
v Nové Roli. Hlavně
za účinkování
dětí a mládeže, které obohatilo program oslav.
Za ZO KSČ M v Nové Roli
L. Voháňková

POZOR!
Rychloopravna
obuvi, tašek
a jiných kožených
výrobků.
- Ceny nižší než u konkurence
- Kvalita vysoká
- Dodací lhůty krátké, a to:
° obyčejné 1 týden
° rychlovka 1 den
° expres do 60 minut

Otevřeno:
Po
Út
St
Čt
Pá

9 –12 a 14 – 17
9 –12 a 14 – 17
ZAVŘENO
9- 12 a 14 – 17
9- 12 a 14 – 17

Kde nás najdete:
Školní 736 (bývalá Plzeňka),
Chodov

duben 2004
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I N Z E R C E

Zdravotní středisko Rolavská
MUDr. Emilie Pitelová
Nová Role, Rolavská 237
Pronájem nebytových prostor
a) nebytové prostory
16 m3 - ihned
b) nebytové prostory
33 m3 - od 1. 5. 2004
Telefon:
353 951 156 – záznamník
353 951 356 - večer

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ
Provádí výcvik sk. A, B, M, Školení řidičů
a kondiční jízdy pro majitele řp.

Délka výcviku po dohodě.
Učebnice a cvičné testy zapůjčíme.
Platba možná i na splátky
(výcvik „B“ 5.800,-- Kč).
Informace: DDM Chodov,
Husova 263
Tel.: 602 475 702, 692 327
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