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Zdarma

Z JEDNÁNÍ 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2003
V uvedený den se sešla RMě v plném pětičlenném složení (p. Heřman, Cinegr, Musil,
Šimek a Zvěřina).
V úvodu svého jednání provedla kontrolu naplňování dříve přijatých osmdesáti usnesení.
V převážné míře se jednalo o úkoly spojené
s pronájmy nemovitostí pro podnikání, prodejem pozemků pod garážemi, prodejem zahrádek, případně pozemků v rekreačních oblastech.
V dalším bodu jednání bylo projednáno dalších pět žádostí o nové pronájmy pozemky
v katastru Nové Role a Mezirolí. Byly projednány dvě žádosti soukromých podnikatelů o pronájem prostor v Nové Roli za účelem zřízení opravny obuvi a dvě žádosti
o prodloužení stávajících nájemních smluv
k provozování živnosti.

Rada města jmenovala nové komise rady
včetně jejich předsedů.
V čele komise životního prostředí stojí pan
Werner Ullmann; komise výstavby - p. František Schlosser; komise bytová – p. Miroslav
Musil; komise zdravotní a sociální – p. Jitka
Pokorná; komise školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy – p. Jaroslav Šimek; komise pro
občanské záležitosti, jejíž náplní je organizace svatebních obřadů, vítání občánků, gratulace k životním výročím občanů a organizování účasti města při dalších významných
dnech spoluobčanů, byla pověřena matrikářka města paní Jasněna Pšeničková.
Místostarostovi města bylo uloženo připravit
návrh na zřízení mediální komise, jejíž obsahová náplň bude zaměřena na zkvalitnění
obsahu Novorolského zpravodaje, rozšíření

programu kabelové televize i oficiálních internetových stránek města.
Další komisí rady, která bude ustavena nově
je komise pro práci se seniory ve městě a integrovaných obcích. Při návrhu na její ustavení rada města vycházela z iniciativy některých našich spoluobčanů i ze skutečnosti, že
počet seniorů ve městě stále stoupá a i oni
mají právo na plnohodnotný život podporovaný ze strany města. Na druhé straně chce
nové vedení čerpat vědomosti z celoživotních zkušeností našich seniorů ve prospěch
všech spoluobčanů.
Pokud máte zájem o spolupráci s městem
v některé ze dvou nově ustavovaných komisí
kontaktujte místostarostu města p. Cinegra.
pokračování na str. 2
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VÝSTAVBY ZA ROK 2002
Hodnocené období: od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.
Počet pracovníků odboru:
2 + vedoucí odboru
Počet všech podání na Městský úřad:
2 773
Počet podání na odbor ŽPV:
987
Působnost stavebního úřadu na katastrech:
Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov,
Božičany, Děpoltovice, Nivy.
Souhrnný přehled činností za hodnocené
období:
- Vyřizování žádostí stavebníků ve smyslu
stavebního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o ochraně
ovzduší.
- Instalace počítačového programu, seznámení a výuka programu a přechod na počítačové zpracování všech písemností odboru.
- Vytvoření nových tiskopisů pro stavebníky
– veškeré druhy žádostí a podání.
- Zřízení informační tabule pro stavebníky.

- Zavedení samostatné evidence všech podání na odbor ŽPV – její trvalé vedení.
- Provedení inventury písemností v archivu
stavebního úřadu – soupis všech archivovaných projektových dokumentací.
- Vedení číselného seznamu staveb, jejichž
investorem je město, kontrola faktur, zda
jsou v souladu s tímto číselným seznamem.
- Pravidelná příprava podkladů pro jednání
RMě a ZMě Nová Role.
- Písemná zpracování projednaných záležitostí v komisi výstavby a komisi životního
prostředí, svolávání jednání těchto komisí.
- Písemná oznámení občanům o projednání
jejich žádostí v RMě a ZMě, týkající se
prodeje a pronájmu pozemků.
- Příprava podkladů pro vyhotovení kupních
smluv na prodej pozemků ve vlastnictví
města.
- Přebírání kupních smluv za město u Katastrálního úřadu v Karlových Varech.
- Vyvěšování záměru města o prodeji či pronájmu pozemků.

Z JEDNÁNÍ 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA,
konaného dne 13. ledna 2003
Dále rada města stanovila pravomoci a pověřila úkoly jednotlivé členy rady při výkonu samosprávy takto:
- starosta města stojí v čele obecního úřadu
a v souladu se zákonem o obcích a ostatními právními předpisy je oprávněn ke
všem úkonům. Úzce spolupracuje a pomáhá v činnosti komisi životního prostředí. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místostarosta. Oba dva jsou ze zákona (mimo jiné) oprávněni zastupovat
město při svatebních obřadech.
- místostarosta města je oprávněn zastupovat město ve stavebních záležitostech, ve
věcech kultury, včetně prezentace města
ve veřejných mediích, ve vztahu k organizační složce města „Základní knihovně
v Nové Roli“. Je pověřen zastupovat
město ve věcech sociálních, zajišťovat
kontakt s TS, s.r.o a vést osadní výbor
v Mezirolí. Dále je pověřen zajišťováním
pomoci komisím výstavby, sociální
a zdravotní a komisi pro občanské záležitosti.
- radní pan Musil je pověřen řízením komise
bytové a projednáváním věcí v záležitostech bytového hospodářství ve vztahu
k s.r.o. Norobyt.
- radní pan Zvěřina je oprávněn jménem
města projednávat věci a zajišťovat pomoc
v činnosti osadnímu výboru Jimlíkov

dokončení ze str. 1

- radní pan Šimek je pověřen řízením komise školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a oprávněn jménem města projednávat věci ve vztahu ke školským zařízením města s právní subjektivitou (ZŠ, ZvŠ
a obě MŠ).
Rada města na tomto lednovém zasedání
stanovila s účinností od 1. 1. 2003 platy ředitelů školských zařízení města s právní
subjektivitou a plat vedoucí knihovny Nová
Role a navrhla zastupitelstvu města schválení pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům ZMě.
V dalším bodu jednání souhlasila pro rok
2003 s uzavřením pěti dohod o provedení
práce a třemi dohodami o pracovní činnosti k zajištění nezbytných činností pro
potřeby města.. Jedná se např. o zajištění
PO a BOZP na MěÚ odpovědnou osobou,
předsednictví v přestupkové komisi, správu
a vytápění požární zbrojnice v Nové Roli,
obsluhu a údržbu zařízení kina a KD, distribuci NZ apod.
K rozšířenému jednání rady byli přizváni
všichni členové zastupitelstva k projednání
návrhu rozpočtu města na rok 2003, který
byl hlavním bodem jednání na programu
jednání zastupitelstva města dne 27. ledna .
S jeho schválenou verzí vás seznámím
v dalším čísle NZ.
Cinegr Ladislav

- Pořizování fotodokumentace, týkající se
kácení dřevin na území Nová Role,
Mezirolí, Jimlíkov.
- Shromáždění a předání podkladů pro zpracování cenové nabídky na vypracování regulačního plánu na část území Mezirolí
pro výstavbu rodinných domů.
- Shromáždění a předání podkladů pro žádost o státní dotaci na zpracování nového
ÚP VÚC Nová Role.
- Zpracování a odesílání měsíčních výkazů
Českému statistickému úřadu v Brně.
- Osobní jednání se stavebníky a žadateli
o koupi a pronájem pozemků a žadateli
o povolení kácení dřevin.
- Zpracování a rozesílání tiskopisů pro znečišťovatele ovzduší, vydávání rozhodnutí
o vyměření poplatků za znečišťování
ovzduší.
- Vedení evidence požární ochrany požárních preventistů na území Nová Role,
Mezirolí, Jimlíkov.
- Vydávání stanovisek k požadavkům PF ČR
dle zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví
státu na jiné osoby.
- Zajišťování stanovisek od Pozemkového
úřadu k prodeji pozemků, z hlediska uplatnění restitučních nároků.
- Ověřování a archivace projektových dokumentací.
- Stanovení postupu pro prodej pozemků
v ZO ČZS U Mašků a Na Bouchalce, projednání tohoto postupu se všemi nájemci
pozemků, projednání zaměření pozemků
a následné narovnání majetkoprávních
vztahů, dořešení legalizace staveb bez stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.
- Konzultace a písemná stanoviska k návrhům projektů, projektantům a investorům.
- Podávání informací (vyhledávání v mapách) o existenci stávajících inženýrských
sítí na území města.
- Podávání informací o Územním plánu
města Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov.
- Zajišťování stanovisek provozovatelů inženýrských sítí (o jejich existenci) pro stavby
města.
Všechna stanoviska a rozhodnutí, v rámci
kompetencí stavebního úřadu, byla vydávána v zákonných lhůtách.
V době nemoci nebo dovolené jednotlivých
pracovníků byla zajištěna jejich komplexní
zastupitelnost.
Květoslava Švajdlerová,
vedoucí odboru ŽPV
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INFORMACE
- oddělení pro sociální a právní ochranu dětí
a rodiny
- oddělení sociálních dávek
- umisťování do zařízení sociální péče
a domů s peč. službou, dotace.
Obecní živnostenský úřad - přestěhován do
budovy bývalého Okres.úřadu U Spořitelny 2
Úřadovna - oddělení evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů sídlí v budově Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21.
Oddělení dopravně správních agend (evidence
vozidel, přepisy vozidel, přidělování SPZ
a řidičských průkazů atd.) se přestěhovalo
do budovy bývalého Okresního úřadu
U Spořitelny 2
Oddělení zbraní a střeliva policie ČR Karlovy
Vary se přestěhovalo do Rolavské ul. 1,
Stará Role.

Od 1. 1. 2003 došlo ke zrušení Okresních
úřadů. Přinášíme Vám proto informace jak
byly rozděleny některé kompetence na
Magistrát města Karlovy Vary a změny sídla
odborů a oddělení.
Žádosti o dávky státní sociální podpory - odbor státní sociální podpory - vyřizuje
Magistrát města Karlovy Vary se sídlem v budově bývalého Okresního úřadu (jako dosud) U Spořitelny 2.
Odbor zdravotnictví a sociálních věci
Magistrátu města Karlovy Vary se přestěhoval rovněž do budovy bývalého Okresního
úřadu U Spořitelny 2, jedná se o:
- zdravotnictví, dotace
- oddělení péče o staré, zdravotně postižené
a nezaměstnané občany
- oddělení péče o rodiny s nezaopatřenými
dětmi a těhotné ženy

POHYB OBYVATELSTVA V ROCE 2002 V NOVÉ ROLI
Každoročně v tomto období uvádíme údaje o počtu obyvatel v Nové Roli, Mezirolí
a Jimlíkově.
V roce 2002 se narodilo celkem 32 dětí, z toho 11 chlapců a 21 děvčat. Ve srovnání s rokem 2001 je počet narozených dětí téměř stejný, narodilo se 33 dětí.
Trvale se přihlásilo do Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova celkem 79 občanů, z toho 45
mužů a 34 žen. V roce 2001 to bylo 90 občanů. Zemřelo 35 občanů, z toho 15 mužů
a 20 žen. V roce 2001 zemřelo 33 občanů
Odhlásilo se trvale 87 občanů, z toho 39 mužů a 48 žen. V roce 2001 se odhlásilo 78
občanů.
K 1. 1. 2002 byl počet obyvatel 4.066, během roku se počet snížil o 11 občanů na 4.055,
z toho 1.975 mužů a 2.080 žen.
počet obyvatel narození přihlášky
k 1.1.2002

úmrtí odhlášky počet obyvatel
k 31.12.2002

Jimlíkov
Mezirolí
Nová Role

91
326
3 649

1
1
30

3
14
62

6
29

1
5
81

94
330
3 631

Celkem

4 066

32

79

35

87

4 055

Od roku 1995 se počet obyvatel v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově nepatrně zvyšoval,
od minulého roku se počet snížil.
Údaje z matriční agendy:
V matričním obvodu Nová Role, do kterého patří kromě Nové Role, Jimlíkova
a Mezirolí i obec Božičany a obec Děpoltovice s částí Nivy , bylo v roce 2002 uzavřeno
celkem 16 manželství, z toho 15 v Nové Roli a 1 v Božičanech. Ve srovnání s rokem
2001 klesl počet uzavřených manželství v našem matričním obvodu o 8. Zatím nejnižší
počet uzavřených manželství po roce 1950 v našem matričním obvodu byl v roce 1996,
kdy bylo uzavřeno pouze 9 sňatků.
Přímo v matričním obvodu zemřelo 13 občanů, z toho 10 v Nové Roli, 2 v Božičanech
a l v Děpoltovicích.
Nejstarší občankou Nové Role je paní Antonie Svitáková, nejstarším občanem
v Jimlíkově je pan Rudolf Hynek a v Mezirolí je nejstarším občanem pan Karel
Stuchlík.
Jasněna Pšeničková
matrikářka

Připomínáme, že žádosti o nové cestovní doklady a občanské průkazy je možné podat na
zdejším Městském úřadě č. dv. 11, a to nejlépe
do 10 dnů od nastalé změny (změna trvalého
pobytu, změna jména, stavu, odcizení, ztráta
dokladu).
Skončila platnost řidičských průkazů vydaných do 30. 6. 1964.
Řidičské průkazy vydané po 1. 7. 1964 platí
do konce roku 2005.

PŘESUNY KANCELÁŘÍ
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
NOVÁ ROLE
Nově zvoleného místostarostu města najdete
v kanceláří vedle starosty města, tzn. za
dveřmi číslo 5.
Tajemník MěÚ má nyní kancelář číslo
dveří 9.
Agenda správního odboru služby - obchod,
z kanceláře č. 9 byla přesunuta do místnosti
u vchodu do kulturního domu (bývalé
Infocentrum).
Zde vyřídíte:
- bytové záležitosti, mimo byty v domě
s pečovatelskou službou,
- poplatek za odvoz a zpracování odpadů,
- poplatek za místo – stánkový prodej,
- vydání státního rybářského lístku, včetně
poplatku,
- vydání Osvědčení k provozování zemědělské činnosti,
- přidělení čísla popisného a evidenčního,
- oznámení o hudební produkci, ověření
vstupenek,
- evidence ztrát a nálezů,
Kancelář Infocentra byla přeložena do
Turisticko sportovního centra na koupališti.
Fotokopie je možné pořizovat na podatelně
MěÚ. Zde si také můžete zakoupit např.
jízdní řády, kalendáře Nové Role. Nadále je
možno si zde vyzvednout tiskopisy k žádostem o dávky státní sociální podpory.

ODPADY – ODPADY - ODPADY
Zapomněli jste uhradit poplatek za odvoz
a třídění odpadů za I. a II. pololetí 2002
i po upomínkách?
Poslední možnost je do poloviny února
2003. Pokud nebude uhrazeno, vyměří Vám
správce poplatku, poplatek platebním výměrem s navýšením o 50 %.
Poplatek na rok 2003 je možné uhradit
opět ve dvou splátkách a to do konce
března a do konce září 2003.
E. Lachmanová
Správní odbor MěÚ
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BACHA ŠKOLA
Rozhodnutí
Teď jsem v 9. třídě základní školy a rozhodl
jsem se, že půjdu do Ostrova na Střední průmyslovou školu na obor elektrotechnika.
Bylo to těžké rozhodnutí, protože jsem se
rozhodl na poslední chvíli.
Když se mě rodiče zeptali, kam půjdu, řekl
jsem, že ještě nevím. Radili, že se musím
rozhodnout sám, aby mě povolání bavilo
a líbilo se mi. Nabízeli mi, abych dělal
v Moseru a tak dále. Mě se to nelíbilo. Řekl
jsem jim o Ostrově, kam chci jít i s kamarády. Souhlasili se mnou, akorát mi odpověděli, že to tam nebude lehké a že se budu
muset učit. Ale to jsem věděl i já od začátku. Když jsem byl ještě malý, chtěl jsem
být malířem po tátovi, ale za pár let jsem
svůj názor několikrát změnil. Můj konečný
názor už znáte.
Mými zájmy jsou nejvíce počítače. Na dalším místě je floorbal, basketbal, poté další.
Jsem sportovního typu, ale sportem se živit
nechci. Povolání jsem si musel vybrat tak,
aby to neškodilo mému zdraví, jsem alergik,
takže nesmím být moc v přírodě.
V životě jsem si na to už zvykl. Jediné čeho
se pořád bojím, jsou přijímací zkoušky, že je
neudělám. Ale doufám, že ano, že se mi
přání vyplní. Nechám se překvapit osudem.
L. Rešetár, 9. B

Moje budoucnost
Když jsem byla malá holka, často jsem modelovala různé věci z modelíny. Dokonce se
mi povedlo vymodelovat svícen okem nerozeznatelný od pravého. Jakmile to mamka
zjistila, musela se tomu smát. Chtěla mi totiž vynadat, že ji beru svícny, ale jakmile
tento výtvor měla v ruce, zjistila, že je z modelíny. Teď v 9. třídě jsem se rozhodovala
pro Keramickou školu s výtvarným zaměřením. Porcelánky i další továrny se ale pomalu zavírají a propouští čím dál více lidí.
Proto jsem se rozhodla, že budu přemýšlet
o mém budoucím povolání dál. Maminka
mi poradila, ať si vyberu tu školu, která
bude potřebná pořád. Tatínek mi poradil, ať
vybírám rozumně. Babička s dědou souhlasili. Kamarádi se snažili mě umluvit na jinou školu, abychom byli pohromadě. Doma
jsem navrhla průmyslovku, kadeřnici i prodavačku, ale nakonec jsem se všichni shodli
na střední zdravotnické škole. Nevím, jak reagovali spolužáci, ale asi jim to nevadí. Dřív
jsem si představovala, že jsem malířka nebo
tanečnice, ale čím jsem byla starší, tím se
tyto představy pomalu vytrácely. Stále ráda
maluji i tanec mě pořád baví, ale už to není
stejné jako dřív, už nemám tolik času. Mám

víc povinnosti a starostí se školou. Zajímají
mě i knihy a skládání různých puzzlí.
Nejraději mám ale koně. Líbí se mi díky své
ušlechtilosti a kráse. Ve volném čase se stále
častěji snažím s nimi sblížit. V budoucnu si
chci jednoho koupit a starat se o něj.
Doufám, že mé zdravotní problémy nebudou nijak bránit mému přijetí na školu, na
kterou se tolik těším. I když mám strach
z toho, že mě spolužáci nepřijmou mezi
sebe.
Ludmila Dolejšová, 9. B

Moje povolání
Jako každý člověk, i já sním a uvažuji o životním povoláni. Když jsem byla ještě malá
holčička, přála jsem si dělat každé povolání,
které se mi líbilo. Teď jsem v 9. ročníku základní školy a to veliké rozhodnutí je jen na
mě. Konečně jsem se rozhodla jít na Veřejnosprávní školu do Nejdku. Moji rodiče mě
podporují a pevně věří, že se tam dostanu.
I když si moc nevěřím, pevně doufám, že se
mi můj sen splní,
K. Pečenková, 9. B

Moje plány do budoucna
V dětství jsem moc nepřemýšlela o svém
budoucím povolání, ale později se vše změnilo. Začala jsem uvažovat reálněji a přemýšlela jsem o tom, čím bych se chtěla v budoucnu stát a zabývat. Samozřejmě, že teď
je také nejvyšší čas uvědomit si, že pomalu
ukončuji základní školu.
A co dál? Rozhodovala jsem se uvážlivě.
Vybrala jsem si Vyšší odbornou školu cestovního ruchu v Karlových Varech. Protože
mám studijní předpoklady, neměl by být
problém se tam dostat. Stejně se však obávám přijímacích zkoušek. Doufám, že je
zvládnu a očekávám podporu ať už mých
rodičů, tak i kamarádek.
M. Ngoová, 9. B

Moje přání
Už jsem žákem 9. třídy základní školy a měl
bych se rozhodnout na jakou školu a na jaký
obor se dám. Moje tajné přání je být vojákem, ale to se mi asi nikdy nesplní. Chtěl
jsem jít na vojenskou školu, ale s těmi známkami, které mám, se tam nedostanu. A tak
bych chtěl jít na zedníka, ale nevím, jestli mi
to vyjde, jinak bych se chtěl vyučit truhlářem. Doufám, že mé
rozhodnutí bude správné. Chtěl bych, aby
byli na mne rodiče pyšní, a abych je nezklamal. To by mě mrzelo a rodiče ještě víc. Ale
já to dokážu, protože si věřím. Úplně nejvíce bych chtěl být vojákem z povolání, pro-

tože mě to láká už odmalička. Na nic jiného
jsem nemyslel, než mít vojenský oblek a být
vycvičen, jak nejlépe to půjde.
J. Kinkal, 9. B

Plány do budoucna
Jako malý kluk jsem si moc přál být popelářem. Obdivoval jsem ty silné chlapy, jak
nosí popelnice a vozí se vzadu na popelářském autě. Já jsem ale vyrostl a mé sny jsou
již úplně jiné. Teď zrovna navštěvuji devátou třídu a stojím před tím největším rozhodnutím, co mě zatím potkalo. Není to již
problém, zda si koupit lyže nebo snowboard, ale jde o něco mnohem důležitějšího –
o celý můj život. Při výběru „Kam dál“ se
nechci moc podcenit, ale ani přecenit, a tak
jsem si vybral zlatou střední cestu – průmyslovou školu. Rodiče mě v mém rozhodnutí
podporují. Chtějí, abych v životě něčeho dosáhl a studim na střední škole je dobrým začátkem.
Žák 9. B

O povolání
Každý člověk sní o svém povolání a také já
mám svůj sen, čím bych chtěla být. Už jako
malou mě bavilo vytvářet účesy na panenkách. Jsem v devátém ročníku základní
školy a už se musím rozhodnout, čím bych
se v budoucnu chtěla stát. Stále jsem rozhodnutá stát se kadeřnicí, ale moc si nevěřím. Překvapilo mě, že rodiče s mým rozhodnutím souhlasí a že mě podporují. Můj
zdravotní stav je velmi dobrý. Trvám stále
na svém rozhodnutí a doufám, že se mi
tento sen splní.
D. Pecherová, 9. B

Čím budu
Čím budu? Jednou bych chtěl být automechanikem, protože odmalička se mi líbí
auta. Další důvod, proč bych se chtěl stát
automechanikem je, že můj strýc je jím
také. Vždy se mi líbilo, jak auta rozebíral
a opravoval. Když jsem byl menší, tak jsem
se na něj jenom díval, ale teď už mu pomáhám. Moc se v nich ještě nevyznám, ale věřím, že jednou budu tak dobrý jako on. Moji
rodiče mi říkají, že když mně to bude bavit
a půjde mi to, tak ať tuto práci klidně dělám. V dětství jsem žádnou jinou představu
o budoucím povolání neměl. Velmi rád hraji
fotbal a v zimě hokej a chodím na tenis a na
floorbal. Jsem alergik, takže jsem si musel
vybrat povolání, kde bych nedělal v přírodě.
Takže i z tohoto důvodu by mi povolání automechanika vyhovovalo.
Lew, 9. B.
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Budoucí povolání
Když jsem byla malá holka, přála jsem si
být učitelkou na základní škole. Bavilo mě
pracovat s mladšími dětmi a také jsem si
ráda hrála s čísly, písmenky, tabulí a křídou.
Postupem času se můj dětský sen změnil,
jakmile jsem uviděla, jaké trápení mají paní
učitelky s námi. Rostla jsem a měnila své
názory na povolání. Pokaždé jsem chtěla
být někým jiným. Teď je mi 14. let a své rozhodnutí už nezměním. Chtěla bych se stát
kadeřnicí. Jsem ráda, mohu-li někomu upravit nebo učesat vlasy a hlavně mě to baví.
Brzy nastane čas, kdy rozhodnou přijímací
zkoušky o mé budoucnosti. Teď už můžu
jen doufat, že vše zvládnu a můj sen o povolání se mi splní ve skutečnost.
Zuzana Jirušková, IX. B

Můj sen
Můj sen je dostat se na školu do Abertam.
Tam je lesnická škola a mě to baví dělat
v lese. Už jsme tam byli na Den otevřených
dveří a moc se mi tam líbilo. Táta mi tento
nápad odsouhlasil a máma taky. Budu
v Abertamech na internátě a na sobotu
a neděli pojedu domů. Už se těším na nové
kamarády.
J. Žiška, 9. B

Budoucí povolání
Devátá třída není jenom ukončení základní
školy, ale i vybírání budoucího povolání.
Někdo váhá a vybere si až na poslední
chvíli, jiný je rozhodnut už od raného dětství. Já jsem se rozhodl už dříve a jen zbývá
se na můj vysněný obor dostat. Musel bych
se hodně snažit, abych nějaké to učiliště
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zvládl, a tak by se mi otevřela brána do nového světa. Svět si představuji jako zlého
nezkroceného hřebce, kterého se mnohý
z nás bojí, ale když ho šikovně chytneme za
uzdičku a nevzdáváme se, tak ho zkrotíme
a náhle zjistíme, že nás už nic nepřemůže.
Petr Zeman, 9. B

Povolání
Jsem žákem 9. třídy základní školy a už
bych měl být rozhodnut, jaké povolání bych
chtěl dělat. Já bych chtěl mít povolání, které
by mě bavilo. Ale teď jde o to, jestli se mi
podaří udělat přijímací zkoušky. Chtěl bych
se stát automechanikem a vyučit se v odborném učilišti v Ostrově. Tohle povolání
bych chtěl dělat, protože se mi líbí auta.
Auta budou jezdit pořád, takže budu mít
stále co dělat. I můj kamarád má o auta zájem, jeho staré auto opravujeme, aby mohlo
jezdit po silnici. Tohle povolání se mi moc
líbí a velice by mě bavilo.
P. Kubík, 9. B

Rozhodnutí
Rozhodnutí o povolání každého z nás je
velmi důležitá věc naší cesty do budoucna.
Každičký človíček v tomto světě má své sny
o budoucím povolání. Když mi bylo pět let,
chtěla jsem být zdravotní sestřičkou na dětském oddělení. Ale postupem času jsem se
začala zajímat o vaření.
Pomáhala jsem mamce s přípravou obědů
a velmi bych se chtěla stát kuchařkou a vařit v různých restauracích. Moji rodiče mi
to rozhodnutí schvalují, protože jídlo je základem života. Vaření jako povolání je moje
konečné rozhodnutí co dál dělat v budouc-

nosti. Doufám, že toto přání se mi vyplní
a v budoucnosti budu výborná kuchařka.
L. Hnátová, 9. B

Křižovatka
Právě mě čeká životní křižovatka. O tom,
jaké budu vykonávat povolání jsem přemýšlela, jako každé dítě, od útlého věku.
Pamatuji se, že můj největší sen bylo, stát se
zpěvačkou, ale s tím, jak jsem rostla, se mé
sny a představy měnily. Nadešel čas, kdy
mé rozhodnutí ohledně střední školy musí
být konečné. Jako první škola mě napadla
Střední průmyslová škola keramická (stavební), obor „Stavební obnova“. Mám velice ráda staré věci, včetně starých budov.
Nové domy mě moc nezajímají, protože nemají žádnou minulost. Mají pouze budoucnost. Tu má každý, ale kdo může o svém novém domě říct „Můj dům má minulost“.
S touto střední školou, bych mohla vykonávat povolání, které by mě zajímalo a bavilo.
Bohužel můj prospěch není zrovna výborný, takže jsem musela z této školy upustit. Vybrala jsem si tedy Střední ekonomickou školu v Karlových Varech. Doufám, že
mé rozhodnutí je správné.
Žákyně 9. B

PLÁN AKCÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
na měsíc únor:
3. - 7. 2003
Přehrávky jednotl. tříd
15. 2. 2003 - 19.00
Hudební ples (kulturní dům)
25. 2. 2003 - 10.00
Výchovný koncert pro ZŠ
K. Marková, Ředitelka ZUŠ

PODĚKOVÁNÍ
Třída 9. A děkuje sponzorům, hlavně
majitelce květinářství paní Dolejšové, Zlatnictví Vlasta, paní Štěrbové
a dále firmám potraviny Kapoun,
drogerii Hlobil, Stavební firmě Karel
Füssl, květinářství Dana, zelenině
Eichacker a knize Stach, za poskytnutí sponzorských darů, kterými
byly odměněny vítězky kulturní akce
MISS ZŠ 2002.
Tento snímek je z mikulášské besídky pro děti, kterou tradičně připravuje Osadní výbor Jimlíkova
v pohostinství pana Batly „U Synka“. Besídka je vždy hojně navštívena místními dětmi i dospěláky,
kteří se zapojují do soutěží a her. Občerstvení sponzoruje p. Batla.

Velice děkujeme!
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PSI, PSI, PSI…
Ožehavé téma, které je dnes a denně přetřásáno v televizi, na vlnách rádií i v tisku.
S lítostí musím konstatovat, že se jedná
o téma, které je aktuální i u nás v Nové Roli.
Stále častěji se vyskytují upozornění a stížnosti spoluobčanů na volné pobíhání psů
velkých plemen, na špatnou péči majitelů
o psy a v neposlední řadě i upozornění na týrání psů. Samotnou kapitolou v držení psů
je povinnost majitelů (podle vyhlášky
o místních poplatcích) přihlásit psa chovaného na území města do evidence MěÚ
a platit za něho místní poplatek.
Člověku se nechce ani věřit, že mezi sebou
máme spoluobčany, kteří dokáží věznit tři
psy (mezi nimi vlčáka) v kotci o necelých
třech metrech čtverečních bez jakéhokoliv
venčení a se střídmou stravou pouze několikrát v týdnu. Je logické, že u těchto psů postupně dochází k ochrnutí končetin i páteře.
Problémem se v současné době zabývá veterinární lékař.
Na druhé straně máme majitele, kteří dopřávají svým psům dostatek nekontrolovaného pohybu po celém městě nebo integrovaných obcích. Jedná – li se o psy rasy „oříšek“ člověk při setkání s nimi věc ani nezaregistruje. Horší situace nastává, když několikrát do měsíce potkáte bez dozoru dva
statné dospělé rottvajlery a s nimi dospívající štěně pitbula. To pak zůstává rozum stát
nad naším nezodpovědným spoluobčanem.
Kde není žalobce, není ani soudce a tak se
tak dlouho chodí se džbánem pro vodu, až
se ucho utrhne.
Je pravda, že město může pozvat firmu,
která zajistí odchyt volně pobíhajících psů.
Každý její výjezd však stojí minimálně tisíc
korun a může se stát, že v době výjezdu zde
nebude ani jeden volně pobíhající pes.
Navíc za umístnění odchyceného psa do některého z útulků v okolí zaplatí město za jeden měsíc kolem dvou až tří tisíc korun za
kus.
Všichni známe úsloví: „Pes přítel člověka“.
V případech které jsem zmínil bych však
řekl: „Člověk, nepřítel psa“. Málokterý pes,
stejně jako málokterý člověk se narodí zlý
a nebezpečný. Zlého a nebezpečného pro
okolí z něho dělá výchova a výcvik člověkem, stejně jako nedostatečná péče a týrání.
Obracím se na Vás na všechny držitele psů
všech plemen a velikostí – starejte se o své
čtyřnohé přátele a pokud k tomu nemáte
vůli a podmínky raději si psa ani nepořizujte. Vyhnete se tak nepříjemnostem se
sousedy, spoluobčany a v neposlední řadě
i nepříjemnostem s úřady.
Ladislav Cinegr
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Vánoční turnaj v bleskovém šachu
Již po 8. se letos sjeli šachisté v celého Karlovarského kraje na Novorolský vánoční blicáček.
Tento turnaj si získal velkou popularitu, o čemž
svědčí i letošní účast 62 šachistů. Po tuhém boji,
jež trval 8 hodin zajímavých partií skončil tímto
výsledkem.
1. J. Soukup
KŠ Tietz K. Vary
2. P. Viták
Loko Cheb
3. M. Pokrupa
KŠ Tietz K. Vary
4. V. Čontoš
KŠ Tietz K. Vary
5. R. Hlaváč
BE Sokolov
Naši:
8. Dan Nový /H/, 14. Míra Musil, 15. Fric /H/,
24. Osvald, 35. Pošvář, 36. Šmíd, 47. Janoušek,
48. Roman, 53. Květoň, 55. Nemčič,
58. Prokešová, 59. Jiskrová
Je rovněž nutno poděkovat všem, kteří naše akce
podporují a to městu Nová Role za podmínky,
které pro naši činnost vytváří. Závodu KP 02
Nová Role za ceny, kterými na naše akce přispívá. Panu Pobišovi, paní Buriánové, panu
Dohnalovi a jiní drobní sponzoři.
Zásluhou těchto turnajů se turnaj dětí stal součástí krajského přeboru mládeže. Tento turnaj se
uskuteční 22. 2. 2003 ve velké sále kulturního
domu.

Aerobik a muži!
Po celý rok se dívky a ženy potí při hodinách
Jitky a Jany. Aerobik, posilování , zpevňování,
strečink, to jsou formy cvičení aerobiku.
Předposlední den v roce 2002 to byla výzva i
pro MUŽE, přijďte si i „Vy zacvičit aerobik!“
Prosinec, týden otevřených dveří TJ Nová Role,
začátek 20:00 – nastoupilo celkem deset
„chlapů“, zbytek doplňovali buď drahé polovičky, přítelkyně a ženy (účast 40-50). Akce se
zdařila, cvičení bylo spíše zábavou. Nově ozvučená hala, stůl na aerobik (cvičitelky jsou lépe
vidět i pro ty, kteří cvičí v zadních řadách), mikroport (to, aby bylo dobře slyšet „svůdný“ hlas
cvičitelky i přes reprodukovanou hudbu).
Doufám, že příští rok se nám muži rozmnoží“!
o něco více. Už se na Vás těšíme
Janina a Jitule

aerobik nejen pro ženy i muže
Cvičení pro ženy
Pondělí
tělocvična ZŠ
Úterý
Fitko
Čtvrtek
tělocvična

20 –21 hod.
18 - 19 hod.
20 - 21 hod.

- starší ženy
Čtvrtek

20 – 21 hod.

Fitko

- aerobik
Cvičební hod.: tělocvična
20 Kč
Fitko
23 Kč
Podložka, pevná obuv, pití (s sebou do tělocvičny)

ASPV – ženy

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA HALE TJ N. ROLE
TJ Nová Role ukončila rok 2002 zcela v duchu
svého zaměření a poslání, tj. uspořádala akci Týden
otevřených dveří v hale TJ. Umožnila tím všem občanům a příznivcům sportu v N.Roli, prožít závěr
roku 2002 pohybem a sportem. Program TOD byl
pestrý. TJ dala bezplatně k dispozici své prostory
v hale TJ a organizačně zajistila řadu hodnotných
akcí pro sportovní veřejnost města. A jak to dopadlo? Posuďte sami.
25. 12. 2002 Turnaj v kopané -mládež: začátek
v 9:00. Účast mládeže byla oproti očekávání slabší.
Přihlásilo se pouze 10 mladých fotbalistů.
26. 12. 2002 Turnaj v kopané-dospělí: začátek v 8:30.
Sešlo se zde nejvíce zájemců. Své síly zde změřilo
100 fotbalistů, různé výkonnostní úrovně. Hala praskala ve švech. Fandilo i dost diváků.
26. 12. 2002 Turnaj v šachu-dospělí: začátek v 9:30.
Tato akce se uskutečnila v sále Kulturního domu.
Nad šachovnicí soupeřilo celkem 62 šachistů.
27. 12. 2002 Turnaj ve stolním tenisu-mládež: začátek v9:00. Účast pouhých 6 hráčů, byla pro organizátory soutěže zklamáním. Nutí nás to, položit si
otázku. Je mládež opravdu zcela v zajetí hraní her
na PC a lenošení doma u televizoru, v tom lepším
případě? Nebo jí zajímá jen bezcílné bloumaní městem? Co na to rodiče?
TJ nabízí mládeži možnost sportovního vyžití
v řadě oddílů.
28. 12. 2002 Turnaj ve volejbalu-dospělí: začátek
v 9:00. Startovala smíšená družstva. Hodnotná
akce, o čemž svědčí účast 80 mužů a žen. Přítomno
také větší množství diváků.
29. 12. 2002 Turnaj v nohejbalu-dospělí: začátek
v 9:00. Své umění, u nízké sítě, předvedlo celkem 16
hráčů.
30. 12. 2002 Turnaj ve florbalu-dospělí: začátek
v 10:00. Přítomná veřejnost měla možnost spatřit
tento sport v podání 30 hráčů.
30. 12. 2002 Vánoční aerobic-mužů a žen: začátek
v 19:00. Pod vedením cvičitelek ASPV měla tato
akce skvělou úroveň.Tento sport má v N. Roli tradici. A že se jedná o aktivní pohyb s velkým výdejem energií, se mohlo na vlastní kůži přesvědčit,
vedle 30 žen i 10 mužů.
2. 1. 2003 Turnaj ve florbalu –mládeže: začátek
v 9:00. Zúčastnilo se celkem 20 hráčů.
Co říci závěrem?
TJ Nová Role nabídla v tomto závěrečném týdnu
roku 2002 občanům města Nová Role, kteří se akcí
zúčastnili, možnost aktivního pohybu a divákům
řadu nevšedních zážitků. Této možnosti využilo aktivně celkem 364 sportovců a desítky diváků. VV
TJ, v čele s předsedou p. L. Škardou, děkuje zároveň všem sponzorům, kteří činnost TJ podporují.
Největší poděkování patří generálním sponzorům
naší TJ: Karlovarskému porcelánu a.s., Keramickým
surovinám a. s., Sokolovské uhelné a. s., městu Nová
Role. Poděkování patří také řadě menších sponzorů,
kteří podporují přímo jednotlivé oddíly. Všem společně, za podporu sportu v Nové Roli. Mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v roce 2003.
Z pověření VV TJ N.Role
A.Kocur
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TRIBUNA
Úroveň společnosti se pozná
podle toho, jaký
má vztah k těm
nejpotřebnějším.
Připomeňme si
jenom, jak se
k chudým, ubohým a nemocným chovali ( a hlavně jak dopadli ) staří
Řekové a Římané, jaký vztah měl Hitlerův nacionální socialismus a jak zacházela naše tehdejší socialistická společnost s těmito lidmi
ještě před 15-20 lety.
Před 4 roky začala v Olomouci nové tradicepořádání Tříkrálové sbírky na podporu sociálního programu České katolické charity. Po
prvních nesmělých krůčcích se tato již dnes
tradice, plně rozběhla a přináší každoročně

několik desítek miliónů korun, které jsou věnovány na rozvoj péče o bezdomovce, staré
a nemocné spoluobčany, o problémovou mládež a matky s dětmi, které se ocitly v sociální
tísni. Před třemi lety proběhla první sbírka
i v Karlových Varech, loni se nesměle rozběhla i v Nové Roli a letos koledníci obcházeli
v době od 6. do 10. ledna celou Novou Roli.
Kolik se letos „vykoledovalo“, jak jsme byli
štědří a schopni pomoci těm nejpotřebnějším,
zatím v době uzávěrky Zpravodaje nejsem
schopen říci, ale každopádně první odhady
jsou vyšší než loňských 150 000 Kč, které se
v K.Varech a okolí podařilo shromáždit.
Chtěl bych vám všem, kteří se se zapojili do
tohoto projektu částkou sebemenší jménem
Farní charity K.Vary poděkovat a pozvat vás
na prohlídku Charitního domu pro matku
a dítě, domu na půli cesty, denního stacionáře

pro staré a nemocné a nově budovaného denního stacionáře pro postižené děti a mládež.
Právě tomuto (na jaře letošního roku nově
otevíranému provozu) bude naše sbírka věnována. A pokud někdo letos nemohl či nestačil
přispět- nevadí, tři králové přijdou zase za rok.
Dr. M. Nesyba
Farní charita K.Vary,
adm. kostela sv. Michaela

Tříkrálovou sbírku 2003 zajišťovali
v Nové Roli koledníci z řad místních
Junáků.
Celková částka, která byla vybraná
v našem městě činí 8 627,30 Kč.
Redakční rada

RADY ZAHRÁDKÁŘŮM NA MĚSÍ ÚNOR 2003
Poslední zimní měsíc je skutečně chladný,
někdy i mrazivější než leden. Půda je ještě
hluboko promrzlá. Pokud nám sněhová pokrývka dovolí, věnujeme se mechanické
ochraně proti chorobám a škůdcům. Den se
nám prodlužuje, čímž se nám začne měnit
vegetační útlum. Koncem měsíce mohou začít některé cibuloviny a vřesovité rostliny rašit. Vzhledem k značným teplotním rozdílům mezi nocí a dnem chráníme stromy
proti namrznutí natřením kmenů a silných
větví vápenatým mlékem (1 kg vápna na
10 l vody), lepší je z jižní strany kmenů chránit tyto krytem z dřevěných desek. Proti mechovitosti kmenů tyto natíráme nebo stříkáme roztokem zelené skalice. S průklestem
a řezem stromů s velkými ročními přírůstky
(jádroviny) počkejte na březen. Pro řez rybízu a angreštu je pravá chvíle.
V ovocné zahradě:
- za nepříznivého počasí pokračujeme v přikrmování zpěvavého ptactva,
- řežeme jednoleté výhony rybízu, které ukládáme do studeného sklepa pro množení
řízky,
- kontrolujeme zdravotní stav uloženého
ovoce,
- shrabeme spadané listí a nahnilé plody,
které s páleným vápnem kompostujeme
nebo zakopeme asi 0,5 metru do země,
- odumřelou borku z kmenů stromů vč. mechů a lišejníků drátěným kartáčem očistíme
a spálíme,
- broskvoně před koncem měsíce postříkejte
5% Sulkou nebo 0,6% Kuprikolem,
- koncem měsíce nebo počátkem března proveďte postřik 0,6% roztokem Kuprikolu
všechny stromy je-li teplota vyšší jak 7 °C.

Jedná se o prevenci proti strupovitosti, rakovině kůry jádrovin, peckovin, nektarinek,
meruněk atd.,
- začneme s prováděním zimního postřiku
stromů. Doporučují se přípravky Biool
v konc. 3,5%, Foliol v konc. 3,5%, Oleoekol
v konc. 1% a Torant v konc. 0,1%,
- u ovocných stromů vysazených na podzim
můžeme za vhodného počasí provést základní řez koruny,
- proti okusu zvěří stříkáme Sumithionem,
- zmlazujeme starší stromy jádrovin vyřezáním celých větví, které mají krátké nebo
žádné roční přírůstky na koncích větví
a tyto zapíchneme za plot zvěři k okusu,
V zeleninové zahradě:
- kontrolujeme stav uložené zeleniny,
- do misek vyséváme raný salát, rané košťáloviny a letní pór pro přepěstování na venkovní záhony, postupně je přepichujeme do
truhlíků nebo kelímků po vytvoření prvého
pravého listu,
- do teplých skleníků nebo za okna v bytě vyséváme papriky, rajská jablíčka popřípadě
košťáloviny (květák, brokolice atd.) k předpěstování,
- do teplých skleníků můžeme vysazovat sazenice salátových okurek,
- začínáme zakládat poloteplá pařeniště,
které osazujeme ředkvičkou a raným salátem,
- koncem měsíce můžeme již začít s urovnáváním záhonů a při vhodném počasí můžeme započít s výsadbou kořenové zeleniny,
špenátem, česnekem a cibulí sazečkou,
- záhony na nichž budeme sázet košťálovou
zeleninu vyvápníme páleným vápnem –
prevence proti nádorovitosti kořenů,

V okrasné zahradě:
- vyséváme další trvalky vyžadující přemrznutí (oměj, hořec, hlaváček atd.),
- suché, nemocné, přestárlé a nadbytečné
dřeviny odstraníme vč. kořenů,
- při teplotě vyšší jak 4 °C můžeme zmlazovat okrasné listnáče,
- dvouletky, choulostivé skalničky, pěničníky
atd. chráníme před nepříznivým počasím
ještě chvojím nebo netkanou fólií,
- okrasné dřeviny kvetoucí v létě na nových
letorostech seřízneme nízko nad zemí,
- okrasné keře kvetoucí z jara neřežeme,
- trávníky dle možností provzdušíme ostrými
nožovými hráběmi při čemž odstraníme
i mech,
- ostříháme nadzemní části vysokých travin
a choulostivějších trvalek, které jsme nechali, aby lépe přečkaly zimu a tyto zkompostujeme,
- do misek vyséváme letničky s delší dobou
vývoje (hledík, zářivka, šalvěj, fiala atd.),
- na trávník můžeme ptáčkům sypat krmení,
aby s ním zobali škůdce,
- za vhodného počasí můžeme začít vysazovat keře, zakrsliny, cibuloviny, vřesovité
rostliny atd.,
- kontrolujeme hlízy jiřin a jiřinek, listopadky, cibule mečíků atd.,
- pod sklo se postupně vysévají astry, gazánie, petůnie, ostalky atd.,
- je nutné dát rašit hlíznaté begonie a kany,
Pranostika:
„Únor bílý pole sílí“ ; „Když v únoru mráz ostro
drží, to dlouho již nepodrží.“
Jaroslav Pata

Únor 2002
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Novorolský zpravodaj

určeno všem, kteří chtějí vyzkoušet
poměr kvality a ceny krmiv značky

ACANA
určeno chovatelským stanicím
Údaje v závorkách označují obsah proteinů (%)/tuku (%)/masa (%)
Základ tvoří kuřecí maso a řada Lamb & Rice obsahuje i novozélandské jehněčí
•ACANA Puppy Junior – pro štěňata (28/17/28/17,9/1,2/1,0)*
•ACANA Puppy Large Breed – pro štěňata velkých a obřích plemen s hmotností nad 25kg v dospělosti (30/14/21/16,4/1/0,8)*
•ACANA Premium Deluxe – pro březí, kojící feny a psy v zátěži
(31/22/34/19/1,5/1,0)*
•ACANA Premium – pro dospělé psy (26/16/26/17,9/1,0/0,8)*
•ACANA Lamb & Rice – pro dospělé psy
(23/14/22/17,1/1,5/1,0)*
•ACANA Senior Light – pro starší psy a psy s nadváhou
(21/6,5/16/15,2/0,8/0,8)*
v případě zájmu vám zašleme kompletní informace
(určení, složení, dávkování, rozvozní plány - rozvoz zdarma)
Aktualizováno 1. ledna 2003

•ACANA Puppy Junior

20kg
15kg
•ACANA Puppy Small Breed 20kg
4kg
•ACANA Puppy Large Breed 20kg
15kg
•ACANA Premium Deluxe
20kg
15kg
•ACANA Premium
20kg
15kg
•ACANA Adult Large Breed 20kg
15kg
•ACANA Lamb & Rice
20kg
15kg
•ACANA Senior Light
20kg
15kg
•ACANA Adult CAT
20kg
4kg

Ing. Bohumil HEJHAL
Nabízí své služby i v roce 2003
ve středisku Nová Role, Na Pěší Zóně 148
(Dům dětí a mládeže) k získání:

Pondělí

Informace: Karlovy Vary tel./fax: 35 322 7119
Mobil: 606 272755 – p. Dufek
Přihlášky obdržíte v Domě dětí
a mládeže v Nové Roli.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!

odběry

Akutní stavy kontroly PN

ordinace

6.00 - 7.00

7.30 - 10.00

10.00 - 12.30

7.30 - 10.00

10.00 - 12.30
14.00 - 16.00 (Božičany)

Úterý
Středa
Čtvrtek

• řidičského průkazu skupiny „B“
(tj. na osobní automobil)
• výrazná zimní sleva – 5.500,-- Kč
• neomezený počet hodin výuky teorie
pravidel silničního provozu
• školení řidičů
• profesní školení – přezkoušení

46,60Kč/kg
50,33 Kč/kg
51,75 Kč/kg
62,75 Kč/kg
51,75 Kč/kg
55,73 Kč/kg
41,30 Kč/kg
44,53 Kč/kg
46,95 Kč/kg
50,93 Kč/kg
51,75 Kč/kg
55,73 Kč/kg
51,90 Kč/kg
62,87 Kč/kg
38,55 Kč/kg
42,53 Kč/kg
56,50 Kč/kg
83,50 Kč/kg

ORDINAČNÍ HODINY
praktický lékař MUDr. Barbora Majkusová

AUTOŠKOLA
Havlíčkova 5, Karlovy Vary

932 Kč
755 Kč
1035 Kč
251 Kč
1035 Kč
836 Kč
939 Kč
668 Kč
826 Kč
764 Kč
1035 Kč
836 Kč
1038 Kč
943 Kč
771 Kč
638 Kč
1130 Kč
334 Kč

Pátek

10.00 - 12.30 14.00 - 16.00
6.00 - 7.00

7.30 - 10.00

10.00 - 12.30

7.30 - 10.00

10.00 - 12.30

Informace o rozšíření zdravotní péče v Nové Roli
Informace o rozšíření zdravotních služeb
v ordinaci MUDr. Majkusové v Nové Roli, Tovární ulici č. 271.
Od ledna 2003 je ve vyhrazených ordinačních hodinách po předchozím
telefonickém objednání na telefonickém čísle 353 851 854 poskytováno
vyšetření internistou, které může zahrnovat EKG, odběry, doporučení
na další vyšetření a podobně. Vše je hrazeno zdravotními pojišťovnami
a je tedy bezplatné. Tyto služby mohou být poskytovány i těm, kteří nejsou u MUDr. Majkusové registrováni.
Ordinační doba pro internu v ordinaci MUDr. Majkusové:
(po předchozím telefonickém objednání)
Pondělí 13.00 – 15.00
Středa 16.00 – 17.00
Čtvrtek 13.00 – 15.00
Pátek 13.00 – 14.00
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