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Vážení spoluobčané,
jako každý rok v tomto období je čas bilancování a plánování
jak v osobním, tak i profesním životě. Tak nyní budu vzpomínat na věci, které se v loňském roce 2009 podařilo uskutečnit.
Z investičního hlediska toho moc nebylo z prostého důvodu,
že jsme v obecní pokladně na investiční akce mnoho finančních
prostředků neměli. Již při schvalování rozpočtu na rok 2009
zastupitelé požádali členy Rady města, aby při svém rozhodování
pamatovali na to, že nechceme městskou pokladnu zadlužovat.
Z tohoto důvodu Rada města navrhla zastupitelstvu uskutečnit
jen ty nejdůležitější investiční akce: zdravotní středisko a část
parkovacích míst v Rolavské ulici, právě u rekonstruovaného
střediska.
Zdravotní středisko se nyní stalo hlavním tématem různých
názorů a pohledů na vzniklou situaci. Trochu tento problém vysvětlím a následně si utvořte svůj vlastní názor. V minulém roce
jsme koupili nemovitost zdravotního střediska, abychom udrželi zdravotní péči - tak jak jsme to všichni slíbili svým voličům.
Následně jsme rozhodli středisko rekonstruovat pro zkvalitnění práce lékařů a sester ve prospěch našich nemocných občanů. Proběhlo řádné výběrové řízení završené smlouvou o dílo,
kde je uveden termín dokončení a cena díla. V průběhu stavby
se zjistilo, že je projektová dokumentace v nedostatečné kvalitě
z důvodu krátkého termínu dokončení projektové dokumentace a z tohoto důvodu vznikly vícepráce. Rekonstrukce za plného provozu střediska se nedá dodržet ve stanoveném termínu
dokončení díla. Zastupitelstvo mi na svém posledním zasedání
uložilo, abych stav věci zkontroloval a jednal s majitelem zhotovitele díla o možném narovnání nepříznivé situace.
Mnoho připomínání a urgencí na Krajskou správu a údržbu
silnic z mé strany vedlo k rekonstrukci silnice III. třídy číslo 2224

od křižovatky u hráze Novorolského rybníka přes Jimlíkov
do Mírové. V Jimlíkově byla vyfrézována část povrchu komunikace
a nahrazena novou živičnou směsí. Po dokončení liniového značení to bude komunikace splňující všechny podmínky pro pohodlnou
a bezpečnou jízdu. Tak se občané Jimlíkova konečně dočkali.
Další investiční akcí byl nákup cisternového hasičského vozu
pro potřeby našeho Sboru dobrovolných hasičů. Zajisté si vzpomenete, že jsme požádali o dotaci a nakonec bylo vyhověno jen dvěma
žádostem z celkového počtu 22 žadatelů. Měli jsme to štěstí nebo
hodnotitelé usoudili, že naše žádost je oprávněná nebo jsem loboval na správných místech? Cisternu v době konání Michalské pouti
vysvětil páter Mgr. František Kišš a do užívání SDH jsem ji předal
s přáním, aby sloužila pro dobro a užitek.
Nesmím zapomenout na velké množství oprav, které se prováděly v průběhu celého roku. Jednalo se převážně o opravy komunikací, chodníků a elektrozařízení. Většinu oprav provedla Technická
služba, s.r.o.
V oblasti kultury byl rok 2009 velice plodný a myslím si, že občan
zajímající se o společenský život ve městě, nemůže mít mnoho připomínek. Jednalo se o akce: Velikonoční veselice, Festival dechových
hudeb, Novorolská walcha, Myslivecké slavnosti, Michalská pouť,
Krušnohorský Semmering, Setkání seniorů, atd. Na rovinu si musíme říci, že v příštím roce jich tolik nebude pro nedostatek financí.
I přesto si přeji, aby rok 2010 byl pro město Nová Role a všechny
jeho obyvatele úspěšný.
O věcech příštích se hodlám rozepsat v příštím čísle Novorolského zpravodaje.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
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KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví v lednu a únoru
2010 své narozeniny, zvláště pak jubilantům (75, 80, 85 a více let)
Margita Dvořáková
Anna Blažková
Vladislav Cígr
Josef Mádl
Milada Mottlová
Zdeňka Fedrová
Jiří Moravec
Bohumil Pešek
Marie Prokešová
Miloslava Krajčírová
Vlasta Lórová
Lubomír Novotný
Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje komise pro občanské záležitosti města Nová
Role.

(zdarma)

LEDEN – ÚNOR 2010
Sobota 16.1.

MYSLIVECKÝ PLES
Pátek 22.1.

HOLDEN + MASOLET
Rockový večer

Vítáme děti do života

Sobota 23.1.

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození
Vašeho dítěte:

Sobota 30.1.

Tobiáš Veselý
Veronika Lisová
Ema Ertlová
Dominik Botka
Monika Botková
Michal Rulák
Sofie Novotná
Julie Hlaváčková
Tereza Kovářová
Beata Ludvíková
Daniel Punda
Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.
Komise pro občanské záležitosti
města Nová Role

Od 20:00
Vstupné 50 Kč

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

CLUB DANCE

DJ Janda
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ T.Stabenow

AMUNDSEN PARTY
Sobota 6.2.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
HIT MIX SPECIAL
DJ T.Stabenow

Sobota 13.2.

16:00 - 19:00, vstupné 15 Kč
DĚTSKÉ DICSO
DJ Janda

Sobota 13.2.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ T.Stabenow

RED BULL PARTY
Sobota 20.2.

SPORTOVNÍ PLES
Sobota 27.2.

CZ & SK HITY

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ Janda

INFO: 776 712 771
Změna prOgramu VyhraZena

w w w.cultureclub.cz

Prosba o spolupráci
1. července 2009 vstoupil v platnost
zákon č. 300/2008 Sb., který zahrnuje
povinnost doručování a přijímání elektronické verze dokumentů pomocí datové
schránky. Od 1. listopadu musíme tedy
povinně doručovat do datových schránek
všem, kteří ji mají zřízenou.
V souvislosti s tím Vám připomínáme,
že fyzická osoba v podání uvede podle § 37
odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb. (Správní
řád) jméno, příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou
adresu pro doručování. Fyzická osoba
podnikající nebo právnická osoba uvede
identifikační číslo, název nebo obchodní
firmu a adresu sídla, popřípadě jinou
adresu pro doručování.

Pro urychlení vyřízení Vašeho podání
Vás tímto žádáme o řádné vyplnění předepsaných formulářů výše uvedenými údaji
a uvádění těchto údajů do všech Vašich
žádostí a písemné korespondence. Přesto,
že náležitosti podání jsou předepsané, ne
všichni žadatelé je uváděli. Úředníci Odboru životního prostředí a výstavby také
uvítají, pokud uvedete svůj telefonní kontakt. Předejde se tak zbytečnému prodlužování vyřízení Vaší žádosti.
Děkujeme Vám tímto za pochopení
a za spolupráci.
Pracovníci Městského úřadu
v Nové Roli

!!! POZOR !!!
Změna ordinačních
hodin v ordinaci
MUDr. Petry Švecové
platná od 1. 1. 2010
Pondělí 7:30 - 12:30
13:30 - 14:30

(odpolední ordinace - pouze
pro zvané pacienty, pro návštěvní službu lékaře)

Úterý

14:00 - 18:00

Středa

7:30 - 12:30

Poděkování
Výkonný výbor fotbalového klubu Nová Role tímto děkuje Zastupitelstvu a Radě města Nová Role za poskytnutí
půjčky na zakoupení nové sekačky na údržbu našich travnatých hřišť.
VV FK Nová Role

// 2

/

Ordinace pouze pro
- pacienty s akutním
onemocněním
- pro pracující pacienty
- pro pacienty předem
objednané

Čtvrtek 7:30 - 12:30
Pátek

7:30 - 12:30

(zdarma)
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Novoroční přání
Redakční rada Novorolského zpravodaje mne požádala,
abych popřál občanům Nové Role do nového roku 2010.
Ze strany redakční rady je to projev důvěry, za který děkuji,
a s potěšením této nabídky využívám.
V Nové Roli se podle statistiky sčítání lidu z roku 2001 k náboženské víře hlásí 18,48 % občanů. U 4,15 % náboženská víra
nebyla uvedena, zbytek, tj. 77,37 % občanů, se nehlásí k žádnému vyznání. Pokud tato čísla vezmu vážně, pak mé řádky bude
číst většina lidí, kteří …
Kteří jsou nevěřící? Toto označení by nejspíše nebylo správné.
Vždyť každý člověk něčemu a někomu věří. Bez vzájemné důvěry, bez vzájemné víry by nemohly existovat mezilidské vztahy.
A tváří tvář roku 2010 jistě i lidé, kteří si nepřejí být spojováni
s některým ze zavedených náboženství, s největší pravděpodobností do nového roku svým blízkým a přátelům popřáli a ještě
i popřejí mnoho zdraví a úspěchů právě ve víře, že toto přání
nebude vnímáno jako prázdné slovo. A snad dokonce i ve víře
a naději, že tento nový rok by pro Novou Roli a její občany mohl
být přeci jen šťastnější než ten uplynulý.
Jestli bych čtenářům Novorolského zpravodaje a všem občanům Nové Role něco doopravdy přál, pak aby tomu tak bylo.
Aby tento nový rok byl pro Novou Roli a její obyvatele šťastnějším.
Život v Nové Roli sleduji jen zpovzdáli. Vím však, že pro mnoho lidí nebyl loňský rok vůbec snadným, protože přišli o práci.
Bylo pro mne také velmi zajímavé sledovat diskusní fórum na
webu Městského úřadu. Zvláště mne pak zaujalo téma zabývající
se otevřením kaolínového lomu. V samotném tématu, ale i v jeho
podtextu, zaznívá řada otázek, které si jistě zaslouží větší pozornosti.
Dvacet let po pádu totalitního režimu se totiž ukazuje,
že svoboda není anarchií. Že svoboda neznamená dělat si co
chci a říkat si co chci, nýbrž je odvahou převzít spoluodpovědnost za to, co říkám a co dělám. Je odvahou, která respektuje
práva a názory druhého člověka. V tomto smyslu se svoboda
a šťastný život rodí v dialogu a z dialogu.
Na tomto světě s největší pravděpodobností ideální stav nikdy
nenastane. To však neznamená, že my, lidé, bychom měli rezignovat a přestat se pokoušet stále znovu hledat cesty k tomu, aby
se nejen mně, ale i mému sousedovi a spoluobčanovi žilo lépe.
Svoboda ve svém důsledku znamená odvahu a chuť radovat se

z úspěchů druhého člověka. Z uvedeného je zřejmé, což zdůrazňuji jen pro přesnost, že dosažené úspěchy nesmějí být na úkor
druhých lidí.
Domnívám se, že dvacet let života v demokracii ukazuje stále
naléhavěji potřebu zdravé občanské společnosti. Kapitalistický
tržní systém sám v sobě obsahuje dynamiku rozpínavosti, soutěživosti a touhu po ovládání. Je to logické a je to tak i svým způsobem správné. Nicméně zdá se mi, že jedině zdravá občanská
společnost může a měla by mít odvahu vymezit této rozpínavosti
hranice, a to ve jménu skutečných hodnot a opravdu šťastného lidského života. Jsem totiž hluboce přesvědčen, že některé
hodnoty nejsou a neměly by být předmětem bezbřehého tržního
mechanismu a byznysu. Bohatnout na lidském neštěstí a utrpení, vnímat životní prostor, na kterém jsme všichni závislí, tedy
přírodu, jen jako předmět kapitálového úspěchu a ničit ji, degradovat lidský život a zdraví na předmět byznysu, ze starosti o věci
veřejné, tj. z politiky, učinit jen prodlouženou ruku pro své osobní a kapitálové zájmy, kulturu a vzdělání ponížit do role lidské
kratochvíle, to vše se mi jeví jako cesta do míst, které křesťanská
Bible nazývá peklem.
Nejen na prahu nového roku si lidé přejí štěstí a zdraví. Nemám sebemenší důvod někomu z občanů Nové Role toto legitimní přání upírat. Zkušenost mne však vede k poznání, že s obsahem pojmu štěstí a zdraví to není tak jednoznačné. Směl jsem ve
svém životě potkat a poznat lidi, kteří nebyli zdraví a přitom byli
šťastní. Bohatství jejich štěstí nebylo měřeno penězi či zdravím,
nýbrž hloubkou jejich naděje, víry a lásky, kterou v sobě nesli,
a vztahy, které je naplňovaly.
Přátelství, důvěra, víra a naděje, která sahá za hranice smrti,
láska, to vše jsou hodnoty, kterých sice lze zneužívat anebo je
velmi prospěchářsky využívat, ale pokud se k tomu člověk sníží,
pak mu to štěstí nepřinese.
Přál bych proto sobě a všem občanům v Nové Roli, abychom
tento rok učinili vědomě krůček k vzájemné lidské solidaritě, respektu a úctě. Abychom byli ochotni jeden druhému naslouchat s cílem hledat a zasazovat se důstojným způsobem o hodnoty, které přinesou prospěch nejen nám, ale i lidem kolem nás
a našim potomkům.
V tomto duchu přeji šťastný, zdravý a dovolte, abych uvedl,
že i požehnaný rok 2010.
Vladimír Müller, farář

VV Fotbalového klubu Nová Role přeje:

Šťastné a veselé vánoce,
úspěšný nový rok 2010
Všem členům fotbalového klubu, rodičům naší mládeže,
našim věrným fanouškům a sponzorům, kteří v letošním roce
podporovali náš oddíl, a všem dalším občanům
města Nová Role.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na setkání se všemi,
na fotbalových akcích v roce 2010.

VV Fotbalového
klubu Nová Role

FK Nová Role Mladší žáci a přípravka završili svoji podzimní část sezony Vánočním turnajem, který se konal v sobotu
19.12.2009. Pozvání přijaly a zúčastnily se ho týmy N. Role - A,
N. Role - B, Dalovice, Buldoci K.Vary.
Na prvním místě se umístil tým Buldoků, druhé a třetí místo
obsadily oba týmy Nové Role a čtvrtí skončili hráči z Dalovic.
Chtěli bychom velmi poděkovat sponzorům, kteří tento turnaj podpořili a to Městu Nová Role, Vlastimilu Argmanovi,
Ing. Jaroslavu Šimkovi, Ladislavu Cinegrovi, Jiřímu Hájkovi,
Soně Kodajkové a manželům Kamče a Honzovi Kvapilovým.

/
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Z historie novorolské knihovny - 90. léta
Knihovna je umístěna v domku u koupaliště – Chodovská 165.
V prvních letech jsme měli obavy, že je knihovna vystrčena
z města a čtenáři budou mít do knihovny daleko. Tato obava se
nevyplnila a do knihovny neustále chodilo hodně návštěvníků.
Na počátku devadesátých let jsme více začali využívat klubovnu knihovny, která do té doby sloužila hlavně na besedy
pro školu nebo na různé soutěže. Pořádali jsme různé výstavy, např. porcelánu zdejší porcelánky, obrazů pana Miloslava
Klause – Příroda, náš život, obrazů Igora Kříže, Elen Uherkové,
ak. malíře Josefa Hošny, ak. malíře Lubomíra Šedivého – Typografie a grafika, obrazů Dalibora Stacha, fotografií Vladimíra
Radechovského - Nová Role a její příroda, ruční práce, obrazy
Paleta klub vystavovali výtvarníci z Karlovarska, Zuzka Ondrová, Ludvík Vichr.
V roce 1993 jsme uspořádali výstavu k 700. výročí založení
Nové Role s názvem Proměny Nové Role. Zde byly vystaveny
dokumenty, soukromé kroniky, fotografie a promítání diapozitivů. O tuto výstavu byl velký zájem.
V roce 1993 se zastupitelstvo města rozhodlo prodat budovu,
kde knihovna sídlila, a přestěhovat ji do prostor bývalé mateřské
školy. Po několika úpravách jsme se začali připravovat na velké
stěhování. Do konce srpna jsme ještě půjčovali ve staré knihovně (i když omezeně a ne celý knižní fond, protože jsme již knihy balíkovali). Do nových prostor jsme stěhovali nejen knihy,
ale i veškeré zařízení včetně koberců a regálů. Velmi nám pomáhaly děti ze ZŠ při pracovním vyučování nakládaly balíky knih

na valník a poté zas nosily do nových míst. Během tří týdnů
bylo vše přestěhováno a srovnáno zpět v regálech a čekali jsme
na první čtenáře.
Naše činnost i v nové knihovně byla velice pestrá. Opět jsme
pořádali mnoho výstav – výstava porcelánu Concordia Lesov,
Epiag Dalovice, několik výstav keramiky – Helena Košťálová
a Jiřina Hrázská, Egon Ivan Verner – hrnčířská keramika, Pavel
Buba – keramika, Josef Pobiš – svíčky a grafika, Ludvík Vichr
– obrazy, Miloslav Klaus – Kytice( obrazy), Irena Vladařová
– obrazy, Jan Šibík – fotografie, Stanislav Hořínek – Safari fotografie, Kang Wei čínský malíř – obrazy.
V roce 1996 OK v rámci šetření finančních prostředků snižovala pracovní úvazky, odchází knihovnice paní Hana Tomanová, jelikož její pracovní úvazek byl snížen na 0,5 a nějakou dobu
v knihovně zůstává paní L. Nemčičová sama. Na výpomoc
(10 hodin, později 20 hodin týdně) zde začíná pracovat paní
Hana Gvardová, která byla již v důchodu. Tato situace trvala
do srpna 1998. V září tohoto roku nastoupila jako druhá knihovnice paní Marcela Toužimská, která po roce odešla na mateřskou dovolenou a zastupila ji na 4 roky paní Alena Bártová.
Na konci roku 1998 se kupuje do knihovny první počítač
a začíná se zpracovávat knižní fond do elektronické podoby.
V té době byl před námi úkol vložit 30 000 svazků se všemi daty
do počítače.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary:

Vodné a stočné v r. 2010

Vodné a stočné 2010 v Kč na m3

Vážení odběratelé,
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ)
jako vlastník, resp. subjekt hospodářsky využívající vložený
majetek obcí, stanovuje každoročně cenu vodného a stočného.
Podklady pro takové rozhodnutí mu předkládá provozovatel Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (Vodakva).
Všichni si uvědomují, že r. 2010 bude složitý jak pro podnikající subjekty tak pro obyvatelstvo využívající vodárenské a kanalizační služby. Proto bylo, přestože je stávající vodné a stočné významně nižší než v sousedících srovnatelných regionech,
navrženo pouze nejnutnější navýšení cen vodného a stočného
potřebné k udržení úrovně těchto služeb a k udržení nejnutnější investiční výstavby.
Pevná složka vodného a stočného zůstává v absolutních hodnotách jako v roce 2009. Pohyblivá složka vodného bez DPH
vzroste o 1,6 % a pohyblivá složka stočného bez DPH o 3,2%
oproti roku 2009. O 1 % (z 9% na 10%) také vzroste státu odváděné DPH. Průměrná cena vodného včetně stočného tedy
vzroste z 55,81 Kč za m3 na 57,97 Kč za m3. Průměrný spotřebitel se spotřebou 95 l za den tak zaplatí za odebranou pitnou
vodu a její neškodné odvedení do přírodního prostředí za rok
2010 asi o 75 Kč více než v za rok 2009. Zaplatí tedy za veškeré
vodárenské a kanalizační služby za rok 2010 celkem 2 020 Kč.
Důvodem pro mírný nárůst ceny je růst nákladů na nákup surové vody, na ukládání kalů z ČOV, zvýšená potřeba na realizaci státem vyžadovaného plánu obnovy zařízení, potřeba udržet
mzdovou úroveň zaměstnanců Vodakvy, která patří ve srovnání
s podobnými organizacemi k těm nízkým, ale tentokrát i významný pokles spotřeby pitné vody u podniků. Růst uvedených
nákladů není možné vykompenzovat plně snížením ostatních
nákladů. K němu dojde pouze, i když poměrně významně,
u nakupované silové elektřiny.
Ing. Antonín Jágl,
ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s.

Vodné s DPH,
pohyblivá složka 30,415 + pevná složka 11,32% = 34,30
Stočné s DPH,
pohyblivá složka 21,36
Celkem

+ pevná složka 9,73% =

51,775

23,67
57,97

Vodné a stočné 2009 v Kč na m3
Vodné s DPH,
pohyblivá složka 29,67

+ pevná složka 10,16% = 33,03

Stočné s DPH,
pohyblivá složka 20,50

+ pevná složka 10,62% = 22,79

Celkem

50,17

55,81

Porovnání s cenami
v r. 2009 okolních společností:
Vodné s DPH Stočné s DPH

Vodárny a kanalizace K.Vary

33,03

22,79

Celkem

55,81

Vodohospodářská spol. Sokolov 37,52

34,36

71,88

Severočeské VaK

34,49

30,05

64,54

CHEVAK Cheb

34,88

31,07

65,95

Vodárna Plzeň, Plzeň – sever

37,70

25,48

63,18

Chodské VaK Domažlice

33,98

26,66

60,64

Středočeské vodárny Kladno

39,02

29,54

68,56
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Rekonstrukce zdravotního střediska v Nové Roli.
Jak jste již jistě všichni zaregistrovali, město Nová Role zajišťuje nemalými finančními prostředky rekonstrukci stávajícího
zdravotního střediska. Cílem tohoto projektu je centralizace
zdravotní péče v našem městě, která byla vyvolána dosluhujícím
stavem objektu u porcelánky a zanedbaným stávajícím stavem
střediska v Rolavské ulici, kdy v průběhu let nebyly investovány téměř žádné finanční prostředky na nutné opravy budovy
a havarijního stavu rozvodů v tomto objektu. Nové zdravotní
středisko bude splňovat všechny hygienické předpisy, požadavky jednotlivých doktorů a bude umožňovat řádný přístup našim
imobilním spoluobčanům do všech ordinací.
Jaké bude dispoziční řešení v nově zrekonstruovaném zařízení? V suterénu objektu bude provozováno solárium. V prvním nadzemním podlaží najdete ordinaci MUDr. Hartmannové
a MUDr. Majkusové včetně rehabilitace. Ve druhém nadzemním
podlaží jsou situovány ordinace MUDr. Švecové, MUDr. Polomisové a zubní ordinace a laboratoř MUDr. Faltýnka. Nově zrekonstruována jsou i jednotlivá sociální zařízení. Přístup pro imobilní
spoluobčany bude zajišťovat zdvižná plošina, která je i se sociálním zařízením pro ně umístěna v nové přístavbě k severnímu
štítu objektu. Zdravotní středisko bude plně v provozu v průběhu měsíce února roku 2010, kdy dojde k přestěhování ordinací
z objektu u porcelánky. Jsme přesvědčeni, že vynaložené finanční
prostředky zkvalitní podmínky pro poskytování zdravotní péče
v našem městě.

/
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Návštěva karlovarské hvězdárny

Pohádka Kvak a Žbluňk

Žáci 5.A a 5.B navštívili v listopadu v rámci projektové
výuky o vesmíru karlovarskou hvězdárnu. Zhlédli výukový
film o planetách sluneční soustavy, zasoutěžili si a prohlédli
vystavené exponáty.
Miluše Dušková

Pracovnice Městské knihovny v Nové Roli opět připravily
pro naše prvňáky a druháky skvělý zážitek. V listopadu pozvaly
Lukáše Hejlíka s kolegou, kteří předvedli scénické čtení pohádky
„Kvak a Žbluňk“.
Hana Tomanová

Ekodepon – Černošín
„Školy odpadům v patách“ (tematická environmentální výuka)
Dne 20. a 27. října 2009 se žáci 2.A, 2.B, 3.A, 4.A a 4.B zúčastnili exkurze ve firmě EKODEPON Černošín. Zde se ve školicím
středisku žáci dozvěděli od našeho průvodce pana Pacoly mnohé o třídění odpadů, jejich recyklaci a případném dalším využití. Získali
informace o kritériích uložení odpadů na skládce. Poté si prohlédli třídírnu odpadů a samotnou skládku, která odpovídá těm nejpřísnějším ekologickým normám.
Markéta Šímová

Nocování na středověkém hradě
„Nešťastný pátek“ 13. listopadu se 4.B rozhodla
nocovat na „středověkém hradě“. Děti byly patřičně
oděny, připravily si středověkou hostinu, pořádaly
rytířské turnaje o trofeje, zahrály si kostky, zatančily
středověký tanec, budovaly si hradby jako ochranu
před nepřáteli a nechyběla ani cesta strašidelným
hradem (s bílou paní). Středověká noc se vydařila
a všichni žáci si ji nesmírně užili.
Markéta Šímová
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Úspěchy v běžeckých závodech

Sametová noc ve škole

Dne 21. 10. 09 se žáci ze
třídy s upraveným vzdělávacím programem zúčastnili soutěže ve „Schodoběhu“ a 11. 11. 09 „Běhu
17. listopadu“. Obě soutěže každoročně pořádá
ZŠ praktická v Karlových
Varech. Letos se soutěže
zůčastnili žáci ze 6 měst.
Novou Roli zastupovala
děvčata Daniela Schlosserová, Denisa Řezáčová
a chlapci Petr Půhoný, Jakub Danč a Jakub Halama. Ve schodoběhu obhájila Daniela i letos 2. místo a Denisa skončila
na 3. místě. V běhu 17. listopadu získal Jakub Halama 2. místo
a Denisa opět 3. místo. Všichni se velmi snažili a svým chováním i výsledky udělali čast naší škole.
Soňa Dorundová

Pro pochopení událostí 17. listopadu 1989 měli žáci 5.A připravený 24 hodinový projekt. Během dne shromažďovali informace, učili se písně K. Kryla a M. Kubišové, vyráběli si hesla
a letáky. Večer začala rekonstrukce událostí. Během ní si žáci
utvářeli představu o samotné revoluci, o době před a po ní, sami
hledali plusy a mínusy obou dob, poznávali důležité osobnosti,
prohlédli si staré hračky, reklamy, psali letáky na psacím stroji,
zatančili si na diskotékové „pecky“ 80. let. Teď už určitě mají
jasno, proč slavíme 17. 11. státní svátek.
Miluše Dušková

Návštěva v mateřské školce
Žáci 5.A navštívili 3. 12. 09 děti v mateřské školce, aby jim
předvedli svůj veselý program – „Turné hudební skupiny Hravé
struhadlo“. Zaznělo plno dětských písniček, při kterých si naši
malí kamarádi mohli i zatančit.

Po stopách Ježíška
V pátek 27. 11. se děti ze 3. A
a 4.B vydaly na Boží Dar po stopách Ježíška, aby mohly do schránky vhodit svá nejtajnější vánoční
přáníčka. Nebylo to ale až tak jednoduché… Musely ujít náročnou
cestu dlouhou 6,6 kilometrů, na níž
plnily různé úkoly a seznámily se s Ježíškovými pomocníky. Přestože nás provázelo nejen sluníčko, sněhová vánice,
ale i silný vítr, všem se výlet moc líbil.
Dagmar Schlapáková

Na oplátku nám děti ze školky zazpívaly své čertovské a vánoční písničky a ukázaly nám své krásně vyzdobené třídy.
Páťákům se ani nechtělo zpět do školy, s nostalgií si zavzpomínali na svá „školková“ léta.
Miluše Dušková

Všem obyvatelům Nové Role přejeme
šťastný a úspěšný rok 2010!

/
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Čas vánoční nás přivádí k zamyšlení nad tím, co rok přinesl, kolik dobrého nám
dal nebo co příště raději obejdeme, abychom se tomu nepříjemnému vyhnuli.
A tak mě napadá malé zúčtování zážitků a událostí, které jsme prožili v naší
školce od začátku nového školního roku. A že příjemných setkání a potkávání
nebylo málo!
Pravidelná setkávání s panem Pohodou z Divadla Z bedny vždycky přinesla
hezkou pohádku, písničky a hlavně hodně legrace.
V městské knihovně jsme prožívali příjemné chvilky s knížkami a vyprávěním
paní knihovnice, dozvěděli jsme se, jak vznikají ilustrace k veršům a pohádkám nejen do knížek, ale i do časopisů pro děti, jako je Sluníčko, a to přímo od samotného
ilustrátora pana Dudka.
Jak se žije zvířátkům v lese, jak se máme chovat v přírodě a jak pečovat o životní
prostředí jsme se dozvěděli přímo od myslivců.
Hezké předvánoční chvilky nám připravili i kamarádi z velké školy – „páťáci“
s paní učitelkou Duškovou, kteří nás pobavili svým krásným vystoupením a „deváťáci“ jako Mikuláš, anděl a čerti. Děkujeme, přijďte zas!
Ale aby rekapitulace nevyzněla příliš jednostranně, je třeba sdělit, že i děti připravily setkání naplněná radostí pro své nejbližší i širokou veřejnost, ve formě besídek pro rodiče, vystoupení pro své velké kamarády z velké školy, přání k narození
děťátka při slavnosti vítání občánků, nebo ku příležitosti zlaté svatby.
Další pásma sestavená k vánočním svátkům přinesla pohlazení duše nejen našim
spoluobčanům v domě s pečovatelskou službou, na Městském úřadě v Nové Roli
i na předvánočních oslavách v Karlových Varech, kde vystoupily děti z hudebního
kroužku.
Nelze však opomenout a poděkovat za spolupráci a přízeň všem, kteří jako sponzoři přispěli svými dary – ať většími, či menšími –rodiče i příznivci z řad veřejnosti,
kteří dodali materiály pro výtvarné činnosti, nebo nejrůznější „mňamky“, jež posloužily jako občerstvení při malých oslavách (narozeniny dětí, besídky).
V neposlední řadě musíme poděkovat sponzorům, jež nemalými finančními
částkami přispěli k tomu, aby bylo možno vylepšit prostředí školky a vybavit
zahradu novými prvky.
Naše velké poděkování patří firmě pana Jaroslava Malouška, občana Mezirolí,
a firmě Lincoln CZ z Chodova.
A tak všem se srdcem na dlani přejeme hezké prožití vánočních svátků,
hodně radosti v soukromém a úspěchů v profesním životě v novém roce 2010.
Dagmar Schwarzová,
uč. mateřské školy Nová Role
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V předvánočním čase navštívily děti z pěveckého kroužku
z MŠ v N. Roli pracovníky městského úřadu a potěšily je svým
krásným představením.
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Starosta města Nové Role předává dárkový balíček panu
Františku Musílkovi při oslavě jeho krásných 85. narozenin.
Gratulujeme!!!

Dne 9. 12. proběhl v hudební škole veřejný společný koncert
ZUŠ Nová Role a ZUŠ Ostrov, kde si spolu zahráli žáci obou
uměleckých škol.

Adventní koncert v kostele sv. archanděla Michaela - pěvecký
sbor z Nejdku.

Knihovna v Nové Roli připravila pro své nejmladší čtenáře
besedu „Staré vánoční zvyky“. Děti 1. a 2. tříd si vyzkoušely několik zvyků – krájení jablka, kdy hvězdička znamená zdraví, věštění ze slupky – který přítel na ně myslí, házení botou, pouštění
ořechových lodiček se svíčkou, věštbu s hrnečky štěstí. Pohodu
Vánoc si připomněly zazpíváním několika koled.
Nemčičová Ladislava, ved. knihovny

/
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Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje nabízí:
Veřejný internet
Zdravotně postižení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 Kč/minutu
Veřejnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kč/minutu
Díky programu ZoomText 9.0 možnost práce s počítačem
i pro zrakově postižené občany
Služby osobní asistence
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
při osobní hygieně, při zajištění stravy či zajištění chodu
domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
• úklid, mytí oken, praní prádla nebo nákupy
Péče o dům a zahradu
• drobné zednické práce
• malování
• lakýrnické práce
• úklidové práce
• sekání trávy
• pořez dřeva
• skládání uhlí
Odborné sociální poradenství
• důchody - okruh pojištěných osob, starobní důchod,
plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod,
výdělek při ČID, …
• životní minimum, hmotná nouze, částka živobytí, …
• posuzování zdravotního stavu, zdravotní indikace
pro přiznání mimořádných výhod I. – III. stupně,
příspěvek na úpravu bytu, …
• přídavky na dítě, rodičovský příspěvek,
dávky pěstounské péče, …
• příspěvek na péči, míra závislosti, druhy sociálních služeb
• práce posudkových lékařů, praktické rady, lékaři ÚP,
lékaři OSSZ
• diskriminace zdravotně postižených, pracovní rehabilitace,
chráněné dílny, chráněné pracovní místo, …
• odstraňování architektonických a dopravních bariér, …
Bezplatně Vám poradíme v našich centrech.
Zeptejte se na ceníky a bližší informace nebo nás navštivte v našich
centrech:
Karlovy Vary
Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary,
tel/fax 353 234 666, mob. 602 340 549
e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8 - 12:00, 13 - 17:00
Út + Čt 8 - 12:00, 13 - 16:00
Pá 8 - 12:00
Cheb
Kamenná 40, 350 02 Cheb, tel/fax 354 433 024,
mob. 602 340 483,
e-mail: cheb@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8 - 12:00, 13 - 16:00
Út + Čt 8 - 12:00, 13 - 15:00
Pá 8 - 12:00
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Plán akcí pro seniory v roce 2010
7. 1. 2010
čtvrtek

Divadlo K.Vary Cikánské kořeny
odjezd v 18.30 od KD

26. 2. 2010
pátek

Setkání v Kulturním domě od 15.30
hraje pan Pavel Nový

16. 3. 2010
úterý

Vycházka po K.V. s exkursí do Puppu
včetně posezení v Malé Dvoraně
- jízdné si hradí účastníci sami

Březen

Promítání v knihovně
(pan Korbel, Červený a Maršálek)
přesný termín uvedeme v březnu
(Novoroláček a mobily)

13. 4. 2010
úterý

Aquapark Františkovi Lázně
11.40 vlakem z Nové Role
- jízdné si hradí účastníci sami

24. 4. 2010
sobota

Zbiroh zámek, Svatá Hora u Příbrami

19. 5. 2010
středa

Karlovy Vary s návštěvou sklárny Moser
odjezd ve 12.10 z konečné zastávky autobusů
- jízdné si hradí účastníci sami

Květen

Akce pro důchodce z Rittersgrünu
(v roce 2009 uskutečněna akce pro naše
důchodce v Německu)

Květen

Zájezd do Prahy
Vyšehrad a divadelní představení

19. a 20. 6.

Autobusem od MÚ do Rittersgrünu
20. výročí založení Nádražního muzea

1. června
úterý

Prvním vlakem po 8.00 do Karlových Varů
autobusem na Hůrky, procházka ke Třem křížům
- jízdné si hradí účastníci sami

1. 7. 2010
čtvrtek

Odjezd vlakem ve 12.30 Nejdek, Křížová cesta
- jízdné si hradí účastníci sami

5. 8. 2010
čtvrtek

Odjezd vlakem ve 12.30 Horní Blatná, Vlčí jámy
- jízdné si hradí účastníci sami

19. 9. 2010
neděle

Třebenice, Třebívlice, Litoměřice - Zahrada Čech

23. 9. 2010
čtvrtek

Odjezd vlakem ve 12.30 do H. Blatné,
odtud pěšky do Potůčků
- jízdné si hradí účastníci sami

Říjen

Setkání v Kulturním domě
Termín bude upřesněn.

U autokarových zájezdů je poplatek na osobu 200 Kč.
Přihlášky na autokarové zájezdy se budou přijímat nejdříve 3 týdny
před termínem zájezdu.
U akcí místního významu si účastníci hradí jízdné.
V závislosti na zůstatku financí se mohou do konce roku uskutečnit
ještě další akce.
Informace sdělíme vyvěšením letáku na OD Rolavan nebo prostřednictvím SMS zpráv.

(zdarma)
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Předvánoční
aerobní show

14. 11. II. liga mužů - 3. kolo (Plzeň)
1. GV Teplice

1510,6522

10 bodů

Kromě běžných hodin cvičení v týdnu jsme se rozhodly, že ještě tento rok uskutečníme 2 akce plné pohybu,
vánoční a silvestrovskou.
První akce - PŘEDVÁNOČNÍ AEROBNÍ SHOW - proběhla dne
28. 11. 2009. Nejprve holky zahřála Štofina a její hodina aerobiku
s menším závěrečným posilováním a poté nastoupila Jitule a její
hodina na bedýnkách-step aerobik. Myslíme si, že se nám všem
dopoledne vydařilo a všichni jsme odcházeli příjemně unavení
domů na oběd. Těšíme se na další cvíčo, konkrétně 30. 12. 2009,
kdy proběhne Silvestrovské cvičení s J+J i s přípitkem!
J+J
oddíl ASPV - TJ NR

2. B. Praha

1396,8040

9

3. St. VD Plzeň

1338,4941

8

4. TJ Nová Role

1338,4661

7

5. L. Cheb

1240,0501

6

6. R. Rotava“B

1120,9788

5

Poděkování

180 (80+100)

207,2911 Si

90,00 V. Jaroš

205 (90+115)

237,7058

83,10 V. Mastný

239 (103+136)

287,8640

93,50 J. Nagy

250 (115+135)

285,1006

83,50 A. Sufčák

210 (95+115)

252,3260

80,50 M. Podšer

225 (100+125)

275,4696

4075,16

4. Rotas Rotava

19

3707,48

5. Start VD Plzeň

18

3687,70

6. Lokomotiva Cheb

18

3661,54

24
Tel.: 608 4

205

4297,80

23

Allianz pojišťovna, a. s.
Ladislav Mach, Nová Role, Tovární 239
u autobusového nádraží

28

3. TJ Nová Role

Je pracovitá, protože musí uhlídat až čtyři
ři
děti najednou. Flexibilní, protože Vám
dovoluje libovolně zasahovat do pojištěníí
a přizpůsobovat ho aktuálním potřebám
rodiny.

2. Bohemians Praha

/

11 //

17.3.2009 9:41:11

4387,18

Rytmus+Pastelka_148x210.indd 1

29 bodů

Otevřeno:
Otevřeno: pondělí
pondělí10–12
14–17,13–17,
středastředa
14–17,10–12
pátek 13–17,
14–16 pátek 10–12 13–16

1. GV Teplice

Pastelka.
Životní pojištění pro děti.
ěti.
Patří do rodiny.

Allianz - stojíme při Vás

V každém momentu, v každé situaci se přizpůsobí rytmu
Vašeho života.
• 1 smlouva pro oba partnery
• 11 možností připojištění
• možnost volby z 5 investičních fondů
• maximální nanční exibilita

91,40 P. Molčan

Celková tabulka II. ligy - ČR (skupina „A“).

Chtěli bychom poděkovat týmu trenérů a to
p. Křížovi, p. Kodajkovi, p. Hegenbartovi, p. Raisovi
za to, že v roce 2009 věnovali svůj čas a trpělivost
našim nejmladším fotbalistům – Mladší žáci a přípravka FK Nová Role.
Velký dík patří Kamile Kvapilové za veškerou činnost,
kterou pro tým vykonává, a za sponzorské dary, které dětem
věnovala.
V novém roce přejeme hodně sportovních úspěchů.
Rodiče

Životní pojištění Rytmus.

Výkony:

KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
Hroznětín, ul. ČSA 341
Mobil: 608 825 544
Tel/Fax: 353 392 126
kamenictvi.granit@seznam.cz
• Provádíme veškeré kamenické práce, parapety,
kuchyňské pracovní desky
• Návrhy, výroba, opravy, renovace pomníku
• Dodáváme lampy, vázy, pomníkové doplňky
• Na pomníky poskytujeme 7 letou záruku

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

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

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

© INDECO CZ
Zimní sleva:
na podlahy 10%
na dveře 6%

Prodej paliv, autodoprava
Objednávková kancelář na tuhá paliva

Milan Vachel • Žižkova 896, Nejdek
(naproti radnici)
Kontakt: 353 925 558, 602 191 239, 607 761 131

Sokolovská 63, Karlovy Vary - tel. 353 222 844

• Brikety
• Mostecké uhlí
• Pytlované brikety 20 kg
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě
• Doprava sypkých materiálů
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