
Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

máme po vánočním shonu 
a novoročních oslavách a začaly 
každodenní povinnosti. Po mrazivém 
začátku roku přichází chřipkové období, 
kdy se budeme snažit vyhnout různému 
onemocnění. Každý z nás má jiný 
způsob léčby těchto onemocnění. Někdo 
preferuje využití přírodních zdrojů 
jako je větší spotřeba ovoce s vysokým 
obsahem vitamínu C, jiný zase sáhne 
raději po doplnění stravy pilulkami, které 
zaručeně vitamín C obsahují. Důležité 
je hlavně vědět, co našemu organismu 
proti chřipce pomáhá. Nemoc chce 
každý brzo překonat a vrátit se k životu 
s pevným zdravím.

Současný stav v naší porcelánce bych 
přirovnal také k takovému chřipkovému 

období a nyní je na správci konkurzní 
podstaty, jaký způsob léčby zvolí a jak to 
zapůsobí na nemocného. Jak jsem uvedl 
na začátku, je více druhů chřipkového 
onemocnění a také mnoho způsobů 
léčby. Také se bohužel stává, že nemocný 
přichází pozdě a lékař pacientovi již 
nedokáže pomoci. 

Přál bych si, aby to nebyl případ naší 
porcelánky. Lidé pracující v porcelánce 
jsou na pokraji fyzických i duševních 
sil a potřebují vědět, co je čeká. Jeden 
z podpůrných vitamínů pro zmírnění 
dopadu tohoto onemocnění je vytvoření 
garančního fondu pro financování 
vzniklých ztrát v rozpočtech 
domácností. Situace je velice vážná, 
a proto bych si přál, aby správce našel 
takové dobré řešení, ten správný lék, 
který by v krátké době a na hodně 

dlouho vyřešil nedobrou situaci v naší 
porcelánce, protože si to lidé pracující 
v porcelánce zaslouží. 

Vždyť právě díky rozvoji porcelánky 
se malá obec pod Krušnými horami stala 
městem. Díky dobré práci zaměstnanců 
porcelánky je i jméno naší obce známo 
v jiných zemích. 

Město Nová Role se vždy k výrobě 
porcelánu a k práci našich občanů 
ve zdejší porcelánce hrdě hlásí a pyšní 
se přívlastkem město porcelánu. Ve svém 
znaku i na praporu má město symbol 
výroby porcelánu.

Moc bych si přál aby tomu tak mohlo 
být i nadále.

Václav Heřman
starosta města Nová Role

Silvestrovské oslavy v Nové RoliSilvestrovské oslavy v Nové Roli



Výzva k zaplacení místních poplatkůVýzva k zaplacení místních poplatků

Dovolujeme si Vám připomenout, že se blíží doba splatnosti místních poplatků:
• za psy do 15. 2. • za odpad do 31. 3. (resp. do 30. 9.) • za odpad ze zahrady 
do 31. 3. • za pozemky do 31. 3.

Poplatky uhraďte na účet města č. 9005-3021341/0100 nebo v pokladně úřadu.
 

Finančně úspěšný rok 2009 Vám přeje Kateřina Černá, vedoucí ekonomického odboru.

UpozorněníUpozornění

Žádáme všechny majitele psů, aby 
své psí miláčky uvazovali na místě 
k tomu určeném tj. uvaziště psů naproti 
poště. Toto opatření bylo přijato, 
jelikož pejskové často bránili v přístupu 
k úřední desce a bankomatu. Děkujeme 
za pochopení.

UpUpozornění pro občanyozornění pro občany
ZTRÁZTRÁTYTY a  a NÁLEZYNÁLEZY

Kontaktní údaje:
Městský úřad Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role

správní odbor-podatelna:
Bohdana Fedorová
353 176 311

Městský úřad Nová Role, správní 
odbor, pracoviště podatelny vede 
evidenci nálezů. Každý nález 
je uschován po dobu 6 měsíců. Jestliže 
se přes učiněná příslušná opatření 
nepodaří zjistit vlastníka nálezu, 
k nálezu se rovněž v zákonem stanovené 

Pohyb obPohyb obyvatel město Nová Ryvatel město Nová Role v roce 2008.ole v roce 2008.

Nová Role přivítala v roce 2008 - 158 nových spoluobčanů, z toho bylo 41 narozených 
dětí. 

109 obyvatel se odhlásilo jinam. 34 občanů zemřelo. 81 změnilo bydliště v rámci Nové 
Role. Celkem již 171 obyvatel má adresu svého trvalého pobytu – sídlo ohlašovny MěÚ, 
tzv. úřední adresu. Naši obyvatelé uzavřeli 28 manželství. V našem matričním obvodu 
proběhlo 17 sňatků.

V letošním roce navštívíme 108 jubilantů. Jedná se o občany Nové Role, kteří oslaví 
75, 80, 85 a více let. Pět občanů Nové Role je starších 90 let. Nejstarší občance Nové 
Role je 102 let.

Jubilanty prosím o trochu shovívavosti. Nelze vždy zaručit, že se s blahopřáním 
dostavíme přesně na den Vašich narozenin. Mimo soboty a neděle je to z důvodu mého 
pracovního vytížení nebo nepřítomnosti. Proto s gratulacemi vypomáhají i členky komise 
pro občanské záležitosti paní Libuše Kaiserová, Jitka Pokorná a Jasněna Pšeničková, 
za což jim tímto děkuji.

V lednu 2009 byl počet obyvatel: 

Další zajímavá čísla z evidence obyvatel: 1645 obyvatel Nové Role jsou ženatí a vdané. 
532 naopak rozvedení. 320 je ovdovělých. Další čísla najdete v ročence města za rok 
2008.

Na konci minulého roku proběhla poslední vlna výměny občanských průkazů. Chci 
jen připomenout, že při změně jakéhokoliv údaje v občanském průkazu (např. změna 
trvalého pobytu, rodinného stavu, jména a příjmení) je nutné si do 15 dnů požádat 
o vydání nového občanského průkazu.Vyřízení žádosti trvá 30 dnů. U podání žádosti 
o první občanský průkaz je nutné počítat také s dobou vyřízení žádosti o vydání Osvědčení 
o státním občanství dítěte.

Elfrieda Lachmanová
matrikářka

Část obce Dospělí muži ženy Děti chlapci dívky Cizinci

Nová Role 3114 1502 1612 506 252 254 63

Jimlíkov  77  37  40  12  9  3  0

Mezirolí  314  158  156  57  32  25  3

CELKEM 4146 3505 1697 1808 575 293 282 66

lhůtě 6 měsíců od jeho odevzdání 
nepřihlásí vlastník, připadají tyto nálezy 
marným uplynutím zákonem stanovené 
lhůty do vlastnictví města. 

Nalezené doklady (občanský průkaz, 
cestovní pas) se předávají příslušnému 
úřadu, který jej vydal. 

Všichni majitelé ztracených věcí 
se o své věci mohou hlásit buď osobně 
nebo telefonicky na výše uvedené číslo. 
Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze 
osobně po identifikaci a podepsání 
záznamu.

V současné době se zde nacházejí 
brýle a velké množství klíčů. Pokud Vám 
doma scházejí, přijďte se podívat, zda 
se tu nenacházejí právě ty Vaše.

Bohdana Fedorová
referentka správního odboru

KULTURNÍ DŮM 
NOVÁ ROLE

ÚNOR 2009

Sobota 7.2.
AMUNDSEN VODKA PARTY
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč DJ T. Stabenow

Sobota 14.2.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
13:00 - 17:00

Sobota 14.2.
VALENTÝNSKÁ PARTY
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč DJ T. Stabenow

Sobota 21.2.
SPORTOVNÍ PLES

Sobota 28.2.
PLES MĚSTA

            CULTURE CLUB      INFO: 776 712 771

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A
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Vítáme děti do života Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme 
k narození Vašeho dítěte:

Jakub Minařík
Dominika Stehlíková
Anna Šneberková
Ella Gondášová
Tomáš Bruna
Anežka Habrichová

Všem dětem přejeme hodně zdraví 
a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrikářka 

BlahopřejemeBlahopřejeme

všem občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
únoru.

Významné životní výročí 75 let oslaví 
v únoru tito občané:

Jiří Bauše
Jiří Lór
Vladislav Štěpán

Přejeme hodně zdraví a štěstí!

Komise pro občanské záležitosti



Který se koná v sobotuKterý se koná v sobotu

21. 2. 200921. 2. 2009
od 20.00 hodod 20.00 hod

na sále KDna sále KD
v Nové Roliv Nové Roli

K tanci a poslechu hraje:K tanci a poslechu hraje:
FORTE BAND J.P.Š.FORTE BAND J.P.Š.

Nejlepší masky budou vyhodnoceny.Nejlepší masky budou vyhodnoceny.
Tradičně bohatá tombola.Tradičně bohatá tombola.

Vstupné:Vstupné:  140 Kč140 Kč

Předprodej vstupenek bude probíhat od Předprodej vstupenek bude probíhat od 12. 2. 2009 12. 2. 2009 
od 17.00od 17.00 hod v klubovně fotbalového oddílu na hřišti. hod v klubovně fotbalového oddílu na hřišti.

Fotbalový klub Nová Role zve všechny sportovce,Fotbalový klub Nová Role zve všechny sportovce,
sportovní fanoušky a další občany města na:sportovní fanoušky a další občany města na:

Velký sportovníVelký sportovní
maškarní plesmaškarní ples

Informace o akcích pro seniory 2009Informace o akcích pro seniory 2009 

Datum Akce Poznámky

13. 2. Předjarní setkání seniorů v KD
PÁ od 15,30 Vystoupení žáků 4. třídy
 pohoštění

1. 3. Divadlo Na Fidlovačce Účastnický poplatek je 200 Kč
NE Odjezd 8.00 od KD N. Role na osobu
 Divotvorný hrnec od 15.00 Tento zájezd bude
 po příjezdu do Prahy přednostně obsazen zájemci,
 prohlídka Lorety na něž se nedostalo v lednu.
  Týden před odjezdem,
  v případě plného neobsazení,
  se mohou hlásit i lednoví
  účastníci.

31. 3. Knihovna - DVD z akcí 2008
ÚT promítání od 16.00 hodin

8. 4. Karlovarské podzemí Dopravu hradí účastníci
ST odjezd z nádraží ČD Vstupné bude hrazeno
 N. Role v 8,32 z rozpočtu
 vřídlo
 krypta pod kostelem

2. 5. Karlovarské lanovky Cestu do K. Varů a zpět
SO a rozhledny si hradí účastníci
 a vyhlídkový autobus č. 91 Jízdenka po městě bude
 od divadla hrazena z rozpočtu
 Z N. Role odjezd ve 13.30 Z autobusové zastávky
  pravidelné linky na Vary.

27. 5. Vlakem do Tršnic, Dopravu si hradí účastníci
ST odtud nenáročná turistika sami
 zakončená Vstup do Aquafora bude
 návštěvou Aquafora účastníkům uhrazen
 ve F. Lázních
 Odjezd prvním vlakem
 po 7.00 hodině
 (nyní je to 7,21)

25. 6. Ostrov, Merklín Prohlídka objektů
ČT Odjezd z Nové Role linkovým v zámeckém parku v Ostrově,
 autobusem Ligneta prohlídka starého náměstí,
 ze zastávky na Ostrov v 11.05 návštěva cukrárny 
  v 15.oo odjezd z Ostrova,
  procházka Merklínem
  a návrat přes K. V. vlakem
  kolem Vel. Rybníka
  Veškeré jízdné si hradí
  účastníci

1. 9. Nejdecká křížová cesta Jízdné si hradí účastníci sami
ÚT Odjezd z nádraží ČD
 prvním popoledním vlakem
 do Tisové odtud pěšky
 z kopce do Nejdku.

12. 9. Domažlicko Účastnický poplatek je 200 Kč
SO Odjezd 8.00 od KD N. Role na osobu
 Horšovský Týn
 Klenčí - muzeum J.Š. Baara
 Újezd - Kozinův statek
 Domažlice

16. 10. Podzimní setkání v K. D. K účasti na uvedených akcích
PÁ od 16.00 hodin Vás za komisi pro práci
 hudba a pohoštění se seniory zve Zděnka Slížová
  předsedkyně komise

Listopad Divadlo KV podle zůstatku peněz 

Allianz pojišťovna a. s. zahájila svůj provoz 
v kanceláři naproti autobusovým zastávkám na adrese 
Tovární č.p. 239 Nová Role.



Závěrečná tisková zprávaZávěrečná tisková zpráva
ze dne 18. 1. 2009 – Tříkrálová sbírka Farní 
charity v Karlových Varech

Dne 12. 1. 2009 byla rozpečetěním kasiček ukončena 
Tříkrálová sbírka 2009 pořádaná v Karlových Varech a okolních 
obcích Farní charitou Karlovy Vary.

Třicet devět skupinek koledníků z řad dobrovolníků, skautů 
a zejména žáků a studentů základních a středních škol, vybralo 
celkem 81.726,- Kč, včetně cizí měny. Ráda bych touto cestou 
poděkovala skautům z Nové Role, kteří vytvořili dvě skupinky, které 
dohromady nasbíraly 3.378,- Kč.

Výtěžek sbírky bude použit na zlepšení života uživatelů sociální 
služby Domu na půl cesty v Karlových Varech Staré Roli. Ten 
slouží mladým lidem od 18 do 26 let, kteří přicházejí z dětských 
domovů, výchovných ústavů, pěstounských rodin, SOS vesničky 
či z výkonu trestu odnětí svobody. Dům na půl cesty pomáhá 
mladým lidem, kteří neměli v životě dosud mnoho štěstí, začít 
samostatně žít. Vybraná částka pomůže při obnovování vybavení 
Domu na půl cesty v Karlových Varech.

Děkuji všem, kteří přispěli sebemenším obnosem a byli 
na koledníky laskaví a vlídní. Na tříkrálový účet u České 
spořitelny lze přispívat i nadále, číslo účtu: 33001122/0800. Stále 
lze také využít i dárcovskou SMSku s textem: DMS KOLEDA 
na telefonní číslo: 87777 (cena jedné DMS je 30,- Kč).

Mgr. Kamila Lišková
vedoucí Domu na půl cesty Karlovy Vary

Zimní táborZimní tábor

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace pořádá

ve dnech 1. 3. 2009 – 7. 3. 2009
Zimní prázdninový tábor NOVÉ MĚSTO

Cena pobytu: 1 900,- Kč – v ceně je zahrnuto: ubytování, 
strava (4x + pitný režim), pojištění, odměny 
za soutěže, doprava.

Lyžaři: lyžařský vlek 1000,- Kč

Počet míst je omezen, proto je nutné přihlásit se v DDM
(tel.: 353 851 172).

Zimní tábor je organizován pro lyžaře (snowboard).

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

Pasování čtenářůPasování čtenářů

Dne 21. ledna 2009 naše knihovna slavnostně „pasovala“
29 prvňáčků do rytířského řádu čtenářů. Naši nejmenší čtenáři 
byli pasováni rytířem Marcelou do Rytířského řádu. Obě první 
třídy s učitelkami Soňou Vavrochovou a Hankou Tomanovou 
byly pozvány na návštěvu do knihovny. Po slibu děti podepsaly 
„Pasovací listinu“. Slibuji ve jménu všech krásných knížek – 
pohádek, příběhů i básniček: budu se vždy chovat jako rytíř řádu 
čtenářů, budu knížky opatrovat jako poklady nejvzácnější, budu 
je mít rád a budu se k nim chovat opatrně a s úctou.

Při své první návštěvě byly děti seznámeny s pravidly půjčování 
knih, prohlédly si knihy pro nejmenší a poté si každý vybral svou 
první knihu. Děti dostaly od knihovnice průkazku do knihovny 
a malý dárek. Svým podpisem pak potvrdily, že budou dodržovat 
pravidla a první knihu si odnesly domů.

Za knihovnu
Nemčičová Ladislava

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková 
organizace pořádá

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
KARNEVAL
termín: 14.února 2009 od 14.00 hod.
 v sále Kulturního domu v Nové Roli
vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč

Pro všechny děti je připraveno mnoho her a soutěží.
Nejlepší masky budou odměněny.
Pro všechny děti je připraveno mnoho drobných odměn.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI I  RODIČE



Jak nám to rychle utekloJak nám to rychle uteklo

Přelom školního roku je tu. A tak bývá zvykem zrekapitulovat 
události prvního pololetí. 

Myslím, že opravdu stojí za to seznámit Vás všechny s tím, jak 
toto období prožily naše Myšky, Ježci. Žabky i Berušky.

V září čekaly všechny děti již všechny třídy vybavené novými 
stolky a židličkami. Také 
na zahradě přibyly nové herní 
prvky a místnost, určená 
k odpočinku po obědě, byla 
vylepšená novými závěsy, aby 
celý prostor zútulnily a dětem 
přinesly trošku intimity 
po rušném dopoledni. 
Samozřejmě – odpočívat 
chodí jen děti mladší. Ti 
„starší“ si po krátkém 
odpočinku při pohádce 
vyberou činnost, která 
je nabízena jako nástavba 
školního vzdělávacího 
programu. Jsou to činnosti, 
které rozvíjejí schopnosti 
nadaných dětí nebo pomáhají 
dohonit problémy těm, kteří 
ještě všechno nedokázali 
zvládnout.

A tak Berušky a Žabky 
chodí trénovat do velké tělocvičny zdejší školy – to aby mohly 
vyhrát medaile na olympiádě mateřinek. Druzí dávají přednost 
práci s materiálem a tak malují, stříhají, lepí. Výsledky jejich 
práce jsou krásnou součástí celoroční výzdoby školy.

Jiní hezky a rádi zpívají – zde se zapojují i ti mladší - a svými 
písničkami dokáží potěšit spoluobčany našeho města a letos 

zazpívali i v Karlových Varech.
Pro ty, co ještě všechno nedokázali zvládnout, je připraven 

program, který pomáhá jak se záludnostmi řeči a její správné 
výslovnosti, tak s problémy jemné motoriky a všech nezbytných 
dovedností, potřebných pro dobrý start v základní škole.

Pravidelná představení divadelních souborů přinášela 
radostnou náladu, děti se učí soustředěnosti a pocitu vzájemné 

sounáležitosti – a to zejména 
tehdy, když je zapotřebí 
pomoci hercům při hraní 
divadla nebo zpívání. 
Spolupráce se zdejší městskou 
knihovnou obohatila děti 
o zajímavá setkání s knihami, 
pohádkovými příběhy a jejich 
postavami. Nádherné bylo 
setkání s ilustrátorem 
dětských knih a časopisů 
panem Adolfem Dudkem.

Velikou radost nám 
udělalo setkání s kamarády 
ze základní školy. Ti nás 
navštívili jako čerti a čertice 
s pohádkou plnou písniček 
a tance. Ale ani rodičovská 
veřejnost nepřišla zkrátka.

Rodiče měli několikrát 
během pololetí možnost 
poznat prostředí tříd a vidět, 

jak se s dětmi pracuje a co se již naučily. 
Teď už jen zbývá konstatovat, že první pololetí je za námi, 

ale spousta práce nás všechny ještě čeká. A tak si budeme držet 
palce, aby nám to šlo přinejmenším jako doposud.

Dagmar Schwarzová



Jak si žáci naší školy užívají zimu ?Jak si žáci naší školy užívají zimu ?

V lednu uhodily pěkné mrazy a napadl konečně sníh. Hned jsme toho využili a vydali jsme se na náš Novorolský rybník bruslit. Jiné 
děti zase řádily na sněhu – bobovaly a pořádaly sněhové zápasy. Jen nás mrzelo, že byl sníh přemrzlý a nedali se stavět sněhuláci a další 
sněhové stavby.

 Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese, přinesli jsme jim různé dobrůtky, aby zimu snáze přežili. Zimu jsme si i nakreslili a své dojmy 
zachytili v básničkách a povídkách. Tak se podívejte:

Ondra Tvaroužek (4.A) Nikola Hanzálková (5.A) Lukáš Dáňa (2.A)

Radek Šaroch (4.A) Klárka Sakařová (4.A) Dominik Kaša (4.A)

SNĚHULÁKOVÁ PANÍ ZIMA BÍLÁ ZIMA SNÍHSNĚHULÁKOVÁ PANÍ ZIMA BÍLÁ ZIMA SNÍH

Na zahradě před školkou Už jsou zase mezi námi Padá snížek bílý, Když venku sněží,
postavil Tom s Vendulkou sněhuláci – bílí páni. mrazík stále sílí. děti ven běží.
kouzelného sněhuláka Za lesíkem na stráni Na okénka maluje, Vezmou si sáně,
s čepicí a se šálkou. na saních se prohání. obrazy vyčaruje. nasednou na ně.
   Sáně kloužou, Olga s Blážou
Knoflíky měl z kamínků. Zima, mráz – studí nás, Zimu máme rádi, rychle domů mažou.
Co mu dali do vínku? dřevo v kamnech praská. protože se řádí. (Vanesa Wirknerová, 2.A) 
Vozit děti na výlety Za kamny se malé dítě Sáňkujeme, lyžujeme 
pro úžasnou vzpomínku. s kočkou Mickou laská. a také se koulujeme.
 
Do země, kde bílo je, Prosinec, leden a únor Na rybníku bruslíme, Zima, zima, zima je,
kde se pořád kouluje. – to jsou zimní měsíce. sněhuláky stavíme. každý se tu raduje.
Rychle tam a brzy zpátky, Na oknech nám krutý mrazík Zmrzlé domů běžíme, A my jedem na saních,
než sněhulák roztaje. kreslí krásné kytice. tam se dobře najíme. protože je dobrý sníh.

(Eli Švehláková, 4.A) (Tomáš Müller, 4.A) (Jana Dolejší, 4.A) (Adélka Trchová, 2.A)

Žáci 1.A na bobech 3.A při bruslařském výcviku

ZIMAZIMA



BÍLÁ PEŘINABÍLÁ PEŘINA

Vždy se těším na zimu,
na tu bílou peřinu,

která nasněží nám z nebe,
nevadí mi, když mě zebe.

Běhat venku, to mě láká,
budu stavět sněhuláka. 
Z nebe pádá bílý sníh

a děti se radují,
že pojedou na saních.

 (Míša Slížová, 4.A) 

My se velkých nebojíme, společně si zařádímeMy se velkých nebojíme, společně si zařádíme

Ještě pře vánočními prázdninami prožili žáci 4.A a 9.B společné dopoledne. I když 
to někomu může připadat nemožné, opak je pravdou. Deváťáci se spolu se čtvrťáky 
perfektně bavili. Naši velcí kamarádi měli připravené pěkné vědomostní i zábavné soutěže 
(5 proti 5, Bingo, Poznej pohádku, Ber nebo neber, Pantomima atd.). Čtvrťáci soutěžili 
s obrovským zápalem a vyhrávali spoustu sladkých odměn. Následovalo společné zpívání 
koled a tancování. Podobné setkání proběhlo i mezi 4.B a 7.A. Přidejte se i vy ostatní, 
určitě to stojí za to.

Miluše Dušková

Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary oznamuje

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2009/10
se koná

v úterý 3.2. 2009 od 13:00 do 17:00 hodin
v budově A ZŠ, v 1. poschodí

Zapsány budou děti narozené v době
od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003

K zápisu je třeba přinést:
1. Rodný list dítěte
2. Žádost o přijetí
3. Vyplněný „Zápisní list“
4. Žádost o odklad (v případě odkladu)
5. Občanský průkaz jednoho z rodičů
Formuláře 2. – 4. je možno získat v MŠ nebo v sekretariátě 
ZŠ

Zápis bude letos „pohádkový“. Děti budou startovat 
v pětiminutových intervalech a spolu s pohádkovými postavami 
budou procházet stanovišti, kde si vyzkouší svoji šikovnost. 
Za splněné úkoly získají drobné dárečky. Věříme, že pro děti 
i jejich rodiče bude zápis příjemným zážitkem. 

V MŠ se zapište do „Časového rozpisu zápisu“ a počítejte 
s tím, že dítě projde „Pohádkou“ za cca 40 – 50 minut.

Těšíme se na Váš příchod.

Bc. Radek Veselý, ředitel školy
+ paní učitelky a žáci 1. stupně

Martin Košťál (1.A)



Vánoční besídka mladých hasičů Vánoční besídka mladých hasičů 
MezirolíMezirolí

Na začátku bych chtěl popřát všem čtenářům mnoho úspěchů 
do Nového roku 2009 a mnoho zdraví do dalších let. 

Vánoční besídka proběhla dne 21.12.2008 od 14:00 hodin 
v hostinci Hubert v Mezirolí. Již několik let probíhala vánoční 
besídka v prostorách klubovny mladých hasičů. Nicméně 
klubovna již nebyla schopná pojmout takové množství účastníků 
a diváků a bylo nutné nalézt větší prostor. Již od jedné hodiny 
se pilně připravovali všichni účinkující a také improvizované 
pódium. Ve dvě hodiny bylo všechno připraveno a vypuklo 
představení plné písniček, básníček a scének, které trvalo více 
než jednu hodinu. I přes drobné technické problémy bylo celé 
vystoupení oceněno velkým aplausem a všichni se výborně 
bavili. Celé vystoupení sledovalo asi 40 rodičů, příbuzných, 

hasičů a dalších, kteří přišli podpořit mladé hasiče. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem mladým hasičům, kteří 

se poctivě připravili na vánoční besídku. Dále patří velké díky 
všem vedoucím v čele s Miloslavem Pospěchem, bez kterých 
by kroužek mladých hasičů nikdy nefungoval a nepřinášel nám 
tolik radosti. Závěrem bych chtěl poděkovat p. Malenovi a městu 
Nová Role, kteří přispěli na občerstvení.

Martin Bíkl
starosta SDH

Zamrzlý vodotrysk pana Hrachovce Zamrzlý vodotrysk pana Hrachovce 
v Suché u Nejdkuv Suché u Nejdku

Takto se bavili někteří občané během Takto se bavili někteří občané během 
silvestrovských oslav...silvestrovských oslav...

Ohlédnutí za závěrem roku v TJOhlédnutí za závěrem roku v TJ

Na závěr roku 2008 uspořádala TJ Nová Role řadu akcí pro 
své členy a příznivce sportu v Nové Roli.

V rámci „DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ se uskutečnily tyto 
akce:
08. 12. 2008 ASPV uspořádal cvičení a hry pro nejmenší 

děti (30 účastníků)

26. 12. 2008 tradiční vánoční turnaj v šachu,bez omezení 
věku (40 účastníků)

26. 12. 2008 turnaj mužů v sálové kopané, 10 družstev
(70 účastníků)

27. 12. 2008 turnaj smíšených družstev ve volejbalu
(40 účastníků)

28. 12. 2008 vzpěrači uspořádali turnaj ve stolním tenise
(30 účastníků)

Z pověření TJ zpracoval A. KOCUR



Zpráva o činnosti za rok 2008 knihovna Nová Role a MezirolíZpráva o činnosti za rok 2008 knihovna Nová Role a Mezirolí
Základní knihovna v Nové Roli - organizační složka města Nová Role
Na Pěší zóně 148, 362 25 Nová Role

V současné době knihovna není jen místem pro půjčování knih, ale nejdostupnějším veřejným informačním, kulturním i vzdělávacím 
zařízením v obci. Čtenáři a návštěvníci tvoří jednu z nejpočetnějších zájmových skupin. 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem na rok 2008 pro knihovnu v Nové Roli a Mezirolí v částce - 1 300 000,- Kč (750 000,- mzdy 
a odvody, 550 000,- na provoz knihovny) + dotace MK ČR 14 000,-  Kč.
a) PŘÍJMY (Nová Role i Mezirolí)  b) VÝDAJE (Nová Role i Mezirolí)

čtenářské poplatky 25 560,- Kč mzdy a odvody 751 876,- Kč (ME 26 722,-)
upomínky 12 010,- Kč  energie 187 951,- Kč (ME 27 687,-) voda, teplo, elektřina, plyn
internet 3 803,- Kč kultura 34 032,- Kč (ME (2 000,-) akce knihovny - výstavy, 
kopírování,tiskárna 1 591,- Kč  besedy, přednášky, soutěže, výlet…
přeplatek energie 23 190,- Kč knihy a časopisy 195 991,- Kč (ME 25 578,-) knihy a časopisy
z toho knihovna Mezirolí 1 346,- Kč ostatní provoz knihovny 117 671,- Kč (ME 40 785,-) opravy, telefon, služby, 
celkem 66 154,- Kč materiál, vybavení

  celkem 1 287 521,- Kč (122 773,-  Kč)
    
VÝPŮJČNÍ ČINNOST

 Nová Role (z toho DPS) Mezirolí
Výpůjček celkem 46 164 (2039) 4 351
Výpůjček pro děti 9 713  1 194
Výpůjček pro dospělé 36 451 (2039) 3 157
Z toho výpůjčky časopisů 12 086 (495) 2 375
Čtenáři celkem 629 (9) 90
Z toho do 15 let 240  31
Návštěvníci 13 619 (246) 1 194
Vzdělávací a kulturní akce 206 (4 098 účastníků)  49(475 účastníků)

Knihovna si vyžádala přes MVS (Meziknihovní výpůjční služba) z jiných knihoven 387 knih a půjčila jiným knihovnám 219 knih.

KNIŽNÍ FOND
Knihovna odebírala 63 titulů časopisů (z toho 3 tituly knihovna v DPS) a 10 knihovna v Mezirolí. Z knižního fondu knihovny bylo 
odepsáno 774 knih, bylo nakoupeno či darováno a zpracováno 1 331 nových knih v ceně 189 169  Kč pro tyto knihovny: 

Božičany 121 (z toho 5 dar) nových knih (placeno Obecním úřadem Božičany) 19 412,- Kč
Děpoltovice 116 (z toho 23 dar) nových knih (placeno Obecním úřadem Děpoltovice) 14 254,- Kč
Mezirolí 171 (z toho 29 dar) nových knih 22 139,- Kč
Nová Role 912 (z toho 104 dar nových knih 131 153,- Kč
pobočka v DPS 11 (z toho 2 dary) nových knih 2 211,-  Kč
Dary 163 knih

         
Obecní knihovny – Božičany, Děpoltovice, Mezirolí a pobočka v DPS
Do těchto knihoven bylo v roce 2008 dovezeno 36 souborů knih (1173 knih) a vráceno do Nové Role 28 souborů (707 knih).

Informace ke kácení stromů Informace ke kácení stromů 
na ochrna ochranné hrázi v obci Nová Roleanné hrázi v obci Nová Role

Ke kácení dřevin rostoucích na ochranných hrázích podél 
toku Rolava v obci N. Role jsme přistoupili z důvodu zajištění 
bezpečnosti těchto hrází.

Ochranné hráze v N. Roli jsou dimenzovány na převedení 
průtoku tzv. stoleté povodně. Jednou z povinností majitele 
ochranné hráze je udržovat ji v bezpečném stavu a právě 
dřeviny nejsou, dle normy, vhodné. Podnik Povodí Ohře nechal 
zpracovat pasport hrází v N. Roli odbornou firmou, která 
přepočítala kapacitu koryta dle aktuálního stavu hráze. Jedním 
z návrhů pro zajištění požadované kapacity upraveného koryta 
je, dle pasportu, odstranění dřevin z hrází.

V tomto případě je prvořadá ochrana přilehlého území - 
životů a majetku osob žijících v blízkosti toku Rolava. Kácení 
bylo dlouhodobě plánováno a následně řádně projednáno 
s příslušnými úřady.

Ing. Jan Bezděk, Povodí Ohře - vedoucí provozu



STAV KNIŽNÍHO FONDU
 K 31. 12. 2008 měla naše knihovna celkem 30 396 knih
 BOŽIČANY 2 607 knih
 DĚPOLTOVICE 1 909 knih
 MEZIROLÍ 2 998 knih
 DPS pobočka 532 knih
 NOVÁ ROLE 22 350 knih
 
MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST

V knihovně bylo uspořádáno 206 kulturních, výchovných a vzdělávacích kolektivních akcí, kterých se zúčastnilo 4 098 dětí i dospělých. 
Akce byly pořádány pro děti MŠ, ZŠ, ZVŠ, DDM, družinu, seniory i pro veřejnost. Každé úterý připravujeme pro děti 2-4 literární 
a vědomostní soutěže. Nejoblíbenější literární soutěží je Znáš spisovatele a jejich díla, kde si děti prohlubují své znalosti o českých 
i světových spisovatelích a jejich dílech. Pravidelně se zúčastňujeme celostátních i krajských akcí, které pořádá SKIP (Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků).

Celostátní a krajské akce v roce 2008
BMI-Březen měsíc internetu: soutěže, besedy, miniškolení na PC (internet, word, excel)
NOC S ANDERSENEM: nocování v knihovně plné soutěží, her a práce na PC – Návrat cínové hole: promítání pohádky a besedy 
s autorem Daliborem Stachem „Jak se točí pohádka“
MOJE OBLÍBENÁ KNIHA – výtvarná soutěž, výstava a vernisáž jako ukázková hodina pro 9. třídy
MALOVANÁ POHÁDKA – výtvarná soutěž
KNIHOVNICE DĚTEM ANEB HRY BEZ HRANIC – PRAVĚK: soutěž v přírodě na téma pravěk pro knihovny Karlovarského 
kraje
TÝDEN KNIHOVEN – prezentace knihoven v celé republice – amnestie, soutěže, besedy, např. Karel Čapek a jeho dílo (starší děti 
7x), Adolf Dudek – beseda s ilustrátorem 2x, 7 divů světa – nocování dětí 6. třídy – prezentace 7 divů světa – práce na PC
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – předvánoční prodejní výstava knih
KAMARÁDKA KNIHOVNA – děti vyplňovaly vysvědčení pro knihovnu

Akce pro dospělé
Kostarika –beseda s cestovatelem a fotografem spojená s promítáním 
Cesta kolem světa – výstava fotografií S. Hořínka
Galapágy – beseda s cestovatelem a fotografem spojená s promítáním
Zahrádkáři – promítání
Senioři – besedy s promítáním
MUDr. Jarmila Popelářová – Antidepresiva – výstava paličkované krajky a keramiky
Kurz procvičování paměti pro seniory
Miniškolení na PC
Milionář - vědomostní soutěž
Vánoční posezení s knihovníky

Od října, pravidelně každý měsíc, se u nás v knihovně scházejí ti nejmenší – děti od 2 let se svými maminkami na MD a vyrábějí, tančí 
a zpívají. Tuto akci jsme nazvali Rodinka a zatím proběhla 3x – Podzim je tu, Strašidýlko Emílek a Čekání na Ježíška.

Akce s tradicí
Kamarádi moudrosti – Velká čtenářská soutěž pro všechny třídy ZŠ
Cesta do pohádky –literární soutěž v přírodě
Loučení s prázdninami – celodenní sportovně kulturní akce pro děti i dospělé
Výlet – Poznáváme naši vlast – Kuks, Ratibořice, Babiččino údolí, Broumov, Klášter, Adršpašské skály, Březinka, Safari (SKIP 
přispěl finanční částkou na dopravu)

Prezentace knihovny v tisku
Pravidelně vycházejí články o akcích knihovny v Novorolském zpravodaji – např. Pasování čtenářů, Noc s Andersenem, Knihovnice 

dětem aneb Hry bez hranic – Pravěk, Babiččino údolí, Kamarádi moudrosti, Loučení s prázdninami, Týden knihoven.
V odborném knihovnickém časopise Čtenář vyšly dva články (Knihovnice dětem a Noc s Andersenem), a v časopise Grand Biblio jeden 

článek Knihovnice dětem.
V Karlovarském deníku vyšly upoutávky na naše akce a články o Pravěku a Paličkované krajce.

KNIHOVNA MEZIROLÍ
V knihovně v Mezirolí je otevřeno 1x týdně. Paní Jana Tintěrová připravila v roce 2008 pro děti i dospělé 49 akcí, na které přišlo 475 

účastníků. Děti lovily bobříky, malovaly, soutěžily a také vyplňovaly různé literární i vědomostní soutěže. Mnohokrát se těchto soutěží 
zúčastňovali i dospělí. Tato knihovna se aktivně zúčastňovala a přihlašovala do celostátních akcí jako je Noc s Andersenem, BMI, Týden 
knihoven.

V červnu byly převedeny data knihovny ze systému LANIUS (starší knihovnický program) do nového programu CLAVIUS, na který 
knihovna vypracovala projekt a získala dotaci Ministerstva kultury ČR 14 000,-  Kč.

Nemčičová Ladislava
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! POZOR ! Změna cen kopírování! POZOR ! Změna cen kopírování

Zvýšení sazby za kopírování na MěÚ od 1. 2. 2009.

A4 - 3 Kč / jednostranně A3 - 6 Kč / jednostranně
A4 - 5 Kč / oboustranně A3 - 8 Kč / oboustranně



KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
Hroznětín, ul. ČSA 341

Mobil: 608 825 544
Tel/Fax: 353 392 126

www.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

SBĚRNY:
• Nová Role - Textil Quelle, Chodovská 293, tel.: 736 608 046, Po- Pá 9-12 14-17 hod.
• Chodov – Poradenské místo, U Porcelánky 169, tel.: 731 533 772
• Sokolov – Žaluzie, Nádražní 38, tel. 352 623 638, 352 669 732
• Karlovy Vary – Stará Role – Dětský bazar, Závodu Míru 125/117, Tel. 777 145 410

Český výrobce, vyrábíme pouze z atestovaných, kvalitních materiálů.

www.janperi.cz e-mail: info@janperi.cz

VÝROBA A PRODEJ:

• Prošívaných přikrývek a polštářů:
 z dutých vláken, ovčí vlny, nového peří
• Souprav do dětských postýlek
 (nebesa, mantinely – nárazníčky, kapsáře, povlečení, pytlíky na spaní…)
• Povlečení – bavlněné, krepové, makosaténové, fl anelové, dětské…
• Přehozy, ozdobné polštářky atd.

Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM KVALITNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME:

• prošívané přikrývky a polštáře
• dvoudeky a spací pytle
 Rozměry na přání zákazníka; velký výběr kvalitní sypkoviny; prošití 

do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří; krátké dodací 
lhůty.

Potřebujete 
půjčit peníze?

Volejte: 777 130 875

měsíční splátky

na 7 – 12 měsíců

nejlevnější z regionu

hotovost hned 
až do domu

»

»

»

»

ZdravotnZdravotní zařízení MUDr. í zařízení MUDr. Vajsejtl PavelVajsejtl Pavel
362 25 Nová Role, Rolavská 217, telefon: 353 851 149

Praktický lékař pro dospělé: MUDr. Švecová Petra
Zdravotní sestra: Pokorná Jitka

Pondělí 7:30 – 12:30 13:30 – 14:30 
Disp. péče, návštěvy

Úterý 7:30 – 12:30  - - - - - - - - - - - -
Středa 7:30 – 12:30  - - - - - - - - - - - -
Čtvrtek - - - - - - - - - - - 14:00 – 18:00
Pátek 7:30 - 12:30  - - - - - - - - - - - -

Odběry: Po, St 6:30 – 7:00
Ordinace ve čtvrtek:

- pro pacienty s akutním onemocněním
- pro pacienty pracující

Zastupující lékař:
MUDr. Barbora Majkusová
Tovární 271, Nová Role
mobil: 733 115 087 (recepce)

Pondělí 8:00 – 12:30 Čtvrtek 8:00 – 12:30
Úterý 8:00 – 12:30 Pátek 8:00 – 12:30
Středa 10:00 – 13:00

Lékařská služba první pomoci: Karlovy Vary, Nemocnice – B 22,
Tel. 353 224 679 – bez návštěvní služby
Pracovní dny: 17:00 –22:00, Soboty, neděle, svátky: 9:00 –22:00

Po 22. hodině akutní stavy – nemocnice K. Vary, tel.: 353 115 111.
Rychlá záchranná služba - život ohrožující služby – tel. 155 
nepřetržitě.
Sanitky – tel. 353 232 000 nepřetržitě, bezplatná linka
800 101 009 nepřetržitě.
Lékárenská služba - hypermarket HYPERNOVA, TESCO, 
INTERSPAR do 20:00 denně.

•
•

•

•
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

VÝHODY
•Novinky a trendy 2009
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE 
a COMFORT, HARMONY

•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRUVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844

e-mail: info@manipul.cz

NOVINKY A TRENDY 2009

NOVINKY A TRENDY 2009

Te
l.:

 6
02

 6
27

 1
92

OP
RA

VU
JE

M
E 

zla
té

 a
 s

tří
br

né
 š

pe
rk

y
i n

a
 p

o
čk

á
n

í

JA
N

A
 S

Á
R

O
VÁ

C
ho

d
o

vs
ká

 8
4

N
o

vá
 R

o
le

VÝ
KU

P 
ZL

AT
A

ZL
AT

A 
za

 n
ej

vy
šš

í 
ce

ny

PŘ
IJ

ÍM
ÁM

E 
OP

RA
VY

 H
OD

IN
ho

di
ne

k 
a 

bu
dí

ků

KO
M

IS
NÍ

 P
RO

DE
J 

ŠP
ER

KŮ
Ot

ev
íra

cí
 d

ob
a:

Po
. 9

00
 - 

18
00

Út
.-Č

t. 
900

 - 
15

00

St
. 9

00
 - 

12
00

, 1
500

 - 
18

00

Pá
. 9

00
 - 

13
00

Po
 te

le
fo

ni
ck

é 
do

m
lu

vě
 je

 m
ož

no
 p

řiz
pů

so
bi

t o
te

vír
ac

í d
ob

u 
zá

ka
zn

ík
ov

i.

VY
RÁ

BÍ
M

E 
zla

té
zla

té
a 

st
říb

rn
é

st
říb

rn
é

šp
er

ky

VÝ
KU

P 
ST

ŘÍ
BR

A
ST

ŘÍ
BR

A

ww
w.

zla
tn

ic
ka

-d
iln

a-
ja

na
-sa

ro
va

.cz

Z
LA

T
N

IC
T

V
Í 

a
 z

a
s

t
a

v
á

r
n

a

v
 N

o
v

é
 r

o
li

Z
AA

H

EJ 

Á
JE

st
říb

rn
é

n
í

HH
Á

N
o

N

ZT
V

T
V

Z
A

Z
A

H
A

HNNNNN
o

NNH
Áoo

H
Áooo Á

JříříbíbJ
Ebrnbrn íí

J

Z
A

C
T

V
C

T
V

C
T

V
C

T
V

Z
A

H

T
VVV

Á
Jříbříb

H
Á

HNNNNNNN
o

N
o

N
o

N
o

NN

JEíbr
n

íb
rnJEn

EJ
s

p
o

čk
á

n

9

o
ččkŠ

s
čkkŠ

ss

Š

s

Š

ss

Vzorková prodejna
Závodu míru 122, 360 17
Stará Role - K. Vary
Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.
Tel.: 353 560 702, 602 480 151
E - mail:
podlahymarecek@volny.cz
Web:
volny.cz/podlahymarecek

AKCE
10% sleva

od 1. 1. do 31. 3. 2009
nebo od 1. 12. 2008

s montá�í v novém roce


