březen - duben

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
listovka Městského úřadu v Nové Roli 2010

(zdarma)

Vážení spoluobčané,
dostáváme se do období, kdy zima začne ustupovat a pomalu bude přicházet jaro. Potkával jsem se s lidmi a většina
z nich měla názor, že letošní zima byla poněkud zvláštní.
Mnoho lidí si takovou to zimu pamatuje ze svého mládí
a připomněli si tak své dětství. Mnoho lidí je přesvědčeno,
že taková zima má být, ale na druhou stranu jich také mnoho lamentovalo, že je moc sněhu, že je dlouho mráz, že se
špatně jezdí autem, když napadne čerstvý sníh, že se nedá
v hlubokém sněhu chodit atd. Dle mého názoru převládala většina, kterým se letošní zima líbila. Uznávám ale také,
že nedostatky s údržbou chodníků byly a v některých případech je naše Technická služba nezvládla.
V únoru se dokončila rekonstrukce Zdravotního střediska
v Rolavské ulici. Napsalo se toho již dost, a proto se nebudu
o tomto tématu rozepisovat. Přešvihly se peníze oproti smlouvě z důvodu velkého množství víceprací oproti projektu, který byl v důsledku krátkého času proveden méně kvalitně.
Co bych chtěl ale udělat, je poděkovat všem pacientům, lékařům, sestřičkám i pomocnému personálu za příkladnou trpělivost a pochopení při prováděné rekonstrukci Zdravotního
střediska v Rolavské ulici za plného provozu. Poděkování
patří také firmě, která celou realizaci našeho Zdravotního
střediska v Rolavské ulici provedla. Smlouvu s městem podepsala firma Thermia Bau, ale jak všichni víme, fyzickou
rekonstrukci provedla firma Kvaryod. Přál bych si, aby Zdravotní středisko v Rolavské ulici sloužilo našim občanům
mnoho let.
Komentář k jednání posledního Zastupitelstva města.
Hlavním bodem jednání byl rozpočet na letošní rok 2010
s výhledem do roku 2013. Již jsem to říkal na různých jednáních i v naší kabelové televizi, že do rozpočtu přichází stále méně a méně financí. Kdo sleduje naše rozpočty, tak ví,
že byly daleko vyšší, než je tomu v současnosti. Jen pro
osvěžení paměti uvádím, že dříve byla v rozpočtu částka cca
100 mil. Kč a nyní je to jen cca 50 mil. Kč. Z toho vyplývá,
že finance máme jen na běžný chod města. I když je rok 2010
volební, bohužel mnoho investičních věcí dělat nemůžeme.
Jak víte, rozhodli jsme se, že se bude dělat spojovací krček
mezi pavilonem A a B Základní školy v Nové Roli. V případě
získání financí z dotací chceme udělat cyklostezku z Nové
Role do Mezirolí, komunikační systém v Mezirolí, veřejné
osvětlení v Jimlíkově a další. Dále chceme získat peníze na
rekonstrukci školní kuchyně a jídelny.
Mnoho občanů se mne ptá, co je to za akci, kterou sledují
v pravotočivé zatáčce za cedulí Nová Role směrem na Karlovy Vary. Jedná se o uložení zeminy z koryta naší řeky Rolavy.
Povodí Ohře v současné době provádí největší a nejrozsáhlejší čištění koryta řeky Rolavy od vybudování regulace řeky
Rolavy od horní lávky po vyústění z ČOVky, což je od roku
1984. Kdo chodí na procházky kolem řeky Rolavy, tak jistě
sleduje, jak tato akce probíhá.
Na závěr bych chtěl připomenout, že budou na začátku
dubna Velikonoční svátky, což signalizuje příchod jara a tím
pádem teplejšího počasí a uvidíme jako každý rok tu krásnou
přeměnu v přírodě. A Vám bych chtěl popřát klidného odpočinutí o těchto svátcích.

			

Václav Heřman
starosta města Nová Role

Zdravotní středisko v Rolavské ulici

Rolava
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KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví v březnu a dubnu 2010 své narozeniny, zvláště pak jubilantům (75, 80, 85 a více let).
Jaromír Rokusek
Anna Rödlová
Marie Fojtíková
Jiřina Kubátová
Rudolf Hynek
Marie Pardubská
Vilém Ranš
Alžběta Hegedüšová
Marianna Lehečková
Marta Vejvodová
Zdeňka Vlnatá
Jiří Zídka
Alena Červená
Karel Juráš
Blanka Léblová
Jozef Polák
Vojtěch Pukýš
Zdeněk Vlasák

(zdarma)

BŘEZEN – DUBEN 2010
PLES PRO MĚSTO

Sobota 6.3.
Sobota 13.3.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ Janda

Sobota 20.3.

Ples ZUŠ

CLUB DANCE
Pátek 26.3.

Vítáme děti do života
Vážení rodiče, blahopřejeme k narození
Vašeho dítěte:
Martin Břicháček
Samuel Kettner
Matěj Škop
Viktorie Veselovská
Vilém Veselovský
Sarah Michalová
Vladimír Turek
Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.
Komise pro občanské záležitosti
města Nová Role

Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje komise pro občanské záležitosti města
Nová Role.

21:00 - 04:00, vstupné 70 Kč

ALIENATION
DJ Kazi - TECH-HOUSE,
DJ Fugas - TECHNO, DJ M.Prušný - TECH-HOUSE, ...
OLDIES PARTY

Sobota 27.3.

21:30 - 03:00, vstupné 35 Kč

DJ T. Stabenow

Sobota 3.4.

CLUB DANCE

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ Janda

Sobota 10.4.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

LATINO MOJITO PARTY DJ T. Stabenow
MEDITIME

Pátek 16.4.

& PROMIES + OXHOLE

Od 20:00

Sobota 17.4.

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

HELIUM PARTY

Sobota 24.4.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
HIT MIX PARTY
DJ Janda

Na schůzi Osadního výboru Mezirolí
dne 5.ledna 2010 přivítal předseda pan
Vítek Cibuzar čtyřstého občana obce
Mezirolí. Stala se jím Klára Maloušková
z čísla popisného 136.

INFO: 776 712 771
Změna prOgramu vyhraZena

w w w.cultureclub.cz

Pozvánka na stavění
májky a pálení čarodějnic

Děkujeme Všem spoluobčanům a přátelům, kteří nám projevili soustrast k úmrtí
naší drahé dcery Jany.

Stavění májky se v letošním roce v Nové
Roli uskuteční dne 30. 4. 2010 (pátek)
od 19 hodin ve staré části obce.
Hudba a občerstvení zajištěno.
V Mezirolí bude májka postavena také
v 19 hodin a v Jimlíkově v 17 hodin.
Dřevo

Růžena a Ján Kunštárovi, Nová Role.

Výzva k zaplacení místních poplatků
Dovolujeme si Vám připomenout, že se blíží doba splatnosti místních poplatků:
- za odpad - termín zaplacení 31. 3.
- za pronájem pozemku – termín zaplacení 31. 3.
- za psa - termín zaplacení 15. 2.
Poplatky uhraďte na účet města č. 9005-3021341/0100 nebo v pokladně úřadu.
Občané, kteří mají zájem být informováni o splatnosti, platbách nebo případných nedoplatcích těchto poplatků prostřednictvím elektronické pošty, mohou sdělit svůj e-mail
v pokladně úřadu a nebo zaslat kontakt na el. adresu: lenkahegenbartova@novarole.cz
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Dne 24. dubna 2010 v 9:00 se sejdou
všichni ti, kteří chtějí pomoci při vytěžení
stromu a palivového dřeva na stavění májky. Sraz před autoservisem pana Lavičky.

Upozornění
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.

(zdarma)
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Sypejte ptáčkům!!!
Každým rokem v zimě umisťuji na lípu proti oknům krmítko,
do kterého pravidelně nakoupím slunečnicová jádra a různou
směs zrní vhodnou pro sýkorky a jiné pěvce. Je zajímavé pozorovat v zimě hejna ptáčků, poletujících od stromu ke stromu,
hledající něco k snědku. U stromu s krmítkem se vrhají (jako
střemhlavá letadla) ku prostřenému stolu. Jedna sýkorka za druhou uchopí do zobáčku slunečnicové jadérko, vzlétne do koruny stromu, kde si jej rozlouskne a honem nazpět ke krmítku,
aby na ni ještě zbylo.
Také na letošní zimu jsem si připravil 4 kg krmení. Týden před
Vánocemi jsem ptáčkům nasypal první dávku do krmítka. Bohužel, ještě koncem ledna to tam nepovšimnuto leží. Že by ptáčci neměli hlad nebo jsou rozmlsaní, či se odstěhovali do teplých krajin?
Ne, to jen pracovníci TS ořezali stromy tak důkladně, že z lip
stojí pouhé pahýly kmenů, podobající se indiánským totemům.
Dříve ptáčci polétávali a posedávali byť v holých korunách
stromů, kde měli jakési zázemí a jistotu. Dodneška jsem na pahýlech stromů neviděl sednout sýkorku, či jiného ptáčka. Vím,
že se ořezem omlazují stromy, ale nešlo by to tak, že by se neořezaly všechny najednou? Mohlo by se prořezávat ob jeden,
lépe ob dva stromy, takže by stále nějaké neořezané lemovaly
ulici. Tyto by byly v zimě útočištěm ptáčků, kteří by se nám za to
odvděčili na jaře zpěvem a sběrem škodlivého hmyzu.
Bylo by to nemožné, či proveditelné?
Jak to vidí odborníci a veřejnost?
Bok Zdeněk

Regenerace městské zeleně v Nové Roli
Město Nová Role realizuje projekt Regenerace městské
zeleně v Nové Roli, který je spolufinancován Evropskou unií
– Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Při realizaci projektu regenerace sídelní zeleně v katastrálním
území Nová Role bude provedeno kácení dřevin, odstranění
pařezů, ošetření stromů, výsadba nových dřevin a regenerace
trávníků, s termínem dokončení prací k 30. 9. 2011. Celkové
uznatelné náklady projektu činí 7.254.056 Kč a budou spolufinancovány dotací fondu EU 6.165.947.Kč (85 %), dotací SFŽP
ČR 362.702 Kč (5 %) a příspěvkem příjemce dotace ve výši
725.407 Kč (10 %). Řídícím orgánem tohoto projektu je Ministerstvo životního prostředí a zprostředkujícím subjektem je pak
Státní fond životního prostředí ČR.
Pro realizaci hlavní části projektu byla, na základě řádného výběrového řízení, vybrána firma Gardenline, s. r. o. z Litoměřic,
která předložila nejnižší cenovou nabídku.
Vypracoval: Ing. Miroslav Kapoun
– stavební investice města Nová Role

Pozvánka na oslavu MDŽ
ZO KSČM zve na oslavu MDŽ,
která se bude konat dne
13. 3. 2010 od 15 do 18 hodin
v sále Kulturního domu v Nové Roli.
K tanci a poslechu hraje a zpívá Duo „ESSO“
– Ester Krejnická se sestrou.

Zájezd do Prahy
(původně plánovaný na květen)
se uskuteční v neděli 21. března s programem:
7.00

odjezd od Kulturního domu v Nové Roli

11.00 prohlídka Vyšehradu

Dům dětí a mládeže Nová Role,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
pořádá ve dnech 14. - 16. dubna 2010
JARNÍ BURZU ODĚVŮ, OBUVI
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Středa 14. 4.
Čtvrtek 15. 4.
Pátek 16. 4.
		

od 10.00 do 18.00
od 10.00 do 18.00
od 10.00 do 14.30
od 14.30 do 17.00

příjem věcí
prodej
prodej
výdej věcí a peněz

PŘIJÍMÁME POUZE VĚCI ČISTÉ
A V DOBRÉM STAVU !!!

13.00 návštěva Hudebního divadla v Karlíně
(opereta Čardášová princezna)
Po představení návrat do Nové Role.
Přihlášky bude od 1. 3. 2010 přijímat paní Fedorová na podatelně.
Poplatek za tento zájezd bude 300 Kč.

Promítání
Promítání důchodcům 25. 3. 2010 v 16 hodin
v Základní knihovně Nová Role
P. Maršálek – promítání DVD
1. Zájezd do Rakovníka, na Křivoklát
a do Lán (36 min) 6/1994
2. Zájezd do Prahy – Vyšehrad (Slavín),
Hudební divadlo Karlín (25 min.) 18. 6. 1994
P. Korbel
- promítání diapozitivů – soutoky řek
+ dosud nepromítané vodní toky

/

3 //

březen - duben

listovka Městského úřadu v Nové Roli 2010

(zdarma)

Zásadní změny v sociální oblasti od 1. 1. 2010
1. Změny v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
v platném znění
Podmínky nároku na přídavek na dítě
Dochází k návratu k právní úpravě účinné před 1. 7. 2009 s tím,
že nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže
rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního
minima a koeficientu 2,40.
Výše přídavku na dítě
Rovněž zde dochází k návratu k právní úpravě účinné před
1. 7. 2009 a jeho výše činí:
- jde-li o nezaopatřené dítě do 6 let věku - 500 Kč za kalendářní
měsíc
- jde-li o nezaopatřené dítě od 6 let věku do 15 let - 610 Kč za kalendářní měsíc
- jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku - 700 Kč za kalendářní měsíc
2. Změny v pojistném na sociálním pojištění
Sazby pojistného pro rok 2010 na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u zaměstnavatelů zůstávají
zachovány:
- 25 % z vyměřovacího základu (2,3% nemocenské pojištění, 21,5%
na důchodové pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti)
Pro rok 2010 se ponechává oprávnění zaměstnavatelů odečítat od pojistného polovinu náhrady mzdy nebo platu v období
prvních 14 dnů DPN za všechny zaměstnance.
- Maximální vyměřovací základ
Pro rok 2010 je tento maximální VZ zvýšen na 72 násobek
průměrné mzdy. Maximum tedy v roce 2010 bude činit částku
1 707 048 Kč. Obdobné zvýšení je i v pojistném na zdravotní
pojištění.
Jediný rozdíl je ten, že úprava v sociálním zabezpečení bude přechodná, úprava ve zdravotním pojištění trvalá.
- Slevy na pojistném na sociální zabezpečení
Tyto slevy se týkaly zaměstnavatelů a od 1. 1. 2010 se ruší.
- Změny ve způsobu odvodu pojistného
Změna se týká vymezení dne platby pojistného. Od roku 2010
platí, že za den platby pojistného se považuje v případě placení
na účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb
den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ.
3. Změny v nemocenském pojištění
Pro rok 2010 výše nemocenského bude činit 60% DVZ (procentní
sazby odstupňované v závislosti na délce trvání DPN se pro rok
2010 ruší).
Tato nová jednotná sazba platí jak pro DPN, která vznikne v roce
2010, ale i DPN, která vznikla v roce 2009 a přechází do roku 2010
a případné vyšší procentní sazby se od 1. 1. 2010 snižují na jednotnou sazbu 60% DVZ.
Peněžitá pomoc v mateřství
I zde dochází k negativní úpravě s tím, že DVZ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství se upraví tak, že do částky první redukční
hranice se počítá pouze 90% (dosud 100%).
Zároveň dochází k tomu, že výše dávky bude činit 60% DVZ
(dosud 70 %).
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Ošetřovné
Změna se týká stanovení podpůrčí doby. Tato pro rok 2010 bude
činit nejdéle 6 kalendářních dnů a v případě osamělého zaměstnance nejdéle 13 kalendářních dnů.
Zavádí se rovněž „karenční doba“ jako u nemocenských dávek.
V období prvních 3 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče
nebude zaměstnanci náležet žádné plnění.
Vznikla-li potřeba ošetřování ještě v roce 2009, karenční doba se
neuplatní.
4. Změny v důchodovém pojištění
Náhradní doby pojištění
- od roku 2010 se ruší hodnocení doby studia jako náhradní doby
důchodového pojištění
- náhradní doby důchodového pojištění, s výjimkou doby péče
o dítě a o závislou (bezmocnou) osobu a dobu vojenské služby,
se budou započítávat pro nárok na důchod pouze v rozsahu 80%
Tato změna se bude týkat pojištěnců, kterým vznikne nárok
na důchod až po roce 2018
Starobní důchod
- důchodový věk se dále postupně bude zvyšovat dle současných
pravidel (2 měsíce u mužů a 4 měsíce u žen za rok) až na 65 let
u mužů, bezdětných žen a žen, které vychovaly 1 dítě, ženy které
vychovaly 2 děti na 64 let, u žen, které vychovaly 3 děti na 63 let
a u žen, které vychovaly alespoň 4 děti na 62 let.
- potřebná doba důchodového pojištění pro vznik nároku na SD
se bude od roku 2010 zvyšovat postupně o 1 rok. Znamená to,
že u pojištěnců, kteří dosáhnou důchodového věku po roce 2018
bude potřebná doba činit 35 let
- nárok na předčasný SD bude vznikat již od dosažení věku 60 let,
pokud důchodový věk bude vyšší než 63 let
- procentní výměra předčasného starobního důchodu se bude
v případě, že do důchodového věku bude scházet více jak 720
kalendářních dnů, snižovat o 1,5% (dnes 0,9%) VZ za každých
i započatých 90 kalendářních dnů z doby od 721. kalendářního
dne do dosažení důchodového věku
- ruší se podmínka pro výplatu SD při výdělečné činnosti spočívající ve sjednávání pracovněprávního vztahu na dobu určitou,
nejdéle však na dobu 1 roku a současné se zavádí zvyšování procentní výměry SD při výplatě SD v plné výši za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu.
- při výdělečné činnosti konané po vzniku nároku na SD a pobírání starobního důchodu v poloviční výši se zavádí možnost si
současně zvyšovat procentní výměru důchodu o 1,5 % VZ za každých 180 KD této výdělečné činnosti
Invalidní důchod
- dochází ke zrušení plných a částečných invalidních důchodů
a zavádí se jediný invalidní důchod. Jeho výše bude záviset
na stupni invalidity, která se bude dělit do 3 stupňů:
- v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70% se bude
jednat o invaliditu třetího stupně
- v případě poklesu pracovní schopnosti od 50 do 69% se bude
jednat o invaliditu druhého stupně
- v případě poklesu pracovní schopnosti od 35 – 49% se bude jednat o invaliditu prvního stupně
Současný PID se od 1. 1. 2010 mění na invaliditu 3. stupně, dosavadní ČID se v závislosti na míře poklesu pracovní schopnosti
mění na invaliditu prvního nebo druhého stupně.
Nárok na invalidní důchod bude zanikat vždy dosažením věku
65 let a současně dojde ke vzniku nároku na starobní důchod
ve stejné výši, jako byla dosavadní výše invalidního důchodu.
Pavel Růžička

(zdarma)
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MS ODS Nová Role, Reklamní společnost REMA, s.r.o. a Česká umělecká agentura pořádají

Sobota 6. 3. 2010
od 20.00 hodin
KD Nová Role
Program plesu:
K tanci a poslechu hraje
Kamilos show band
Hudební host Lešek Semelka,
stálice české hudební scény
(Jsi prostě nejlepší, Šaty z šátků...)
Večerem vás bude tradičně provázet
moderátor Petr Čimpera (ČR Plzeň)
Předtančení v provedení taneční skupiny TS Mirákl
Michael Jackson forever
- taneční show Mr. Gina, imitátora popového krále
Filip Kotek & DJ Jamal
- spojení vážné hudby a hip-hopu
DJ Scamp
závěrečná diskotéka
Bohatá tombola! Půlnoční překvapení!
Vstupné 180,- Kč • Předprodej vstupenek:
paní Handšuhová, tel.: 736 540 446

Zápis do mateřské školy v Mezirolí
Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis do mateřské školy
v Mezirolí na školní rok 2010/2011.
Zápis se uskuteční v úterý 13. dubna 2010 od 9.00 do 15.00
v kanceláři mateřské školy.
Zástupce dítěte při zápisu:
1. Vyplní přihlášku do mateřské školy
(přihlášku je možno vyzvednout předem v mateřské škole)
2.	Předloží občanský průkaz matky dítěte pro ověření trvalého
pobytu dítěte

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole Mezirolí
1. Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí
2. Dosažení věku dítěte 6ti let v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku (dle zákona 561/2004 sb.,
§ 34, odst. 4) + děti s odkladem školní docházky
3. Děti zaměstnaných zákonných zástupců
4. Délka docházky dítěte do mateřské školy (přednost mají děti
s celodenní docházkou před dětmi, které jsou přihlášené
na 4 hodiny denně)
5. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec
Den zápisu do MŠ je současně dnem otevřených dveří, můžete
navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostory mateřské školy a seznámit se možnostmi, které mateřská škola
nabízí při výchově a vzdělávání dětí v předškolním věku.

březen - duben

Oznámení zápisu do mateřské školy
Zápis do mateřské školy v Nové Roli, Rolavská 234 se koná
ve středu dne 14. dubna 2010 od 12.45 do 16.15 (v budově MŠ
– ve třídě „Ježků“ a v ředitelně).
Zápis se týká všech dětí, které chtějí rodiče umístit do MŠ
v průběhu celého školního roku – tj. od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011.
Během školního roku je možné, že z důvodu naplněné kapacity,
nebude ani dítě zaměstnaných rodičů do MŠ příjato, proto zápis
neodkládejte!
Pozdější nástup dítěte, které bude do MŠ přijato (např. z důvodu, že matka nastoupí do práce až v průběhu roku, dítěti ještě
nejsou 3 roky…), lze již u zápisu dohodnout.
Do MŠ se přednostně přijímají - děti z obvodu Nové Role
- v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
- děti zaměst. rodičů ve věku od 3 let
- děti na „celodenní docházku“
-p
 ouze ve vyjímečných případech a v omezeném počtu i dítě
od 2 a půl let - zaměstnaných matek
Pouze v případě volné kapacity MŠ mohou matky, které jsou
na mateřské nebo rodičovské dovolené a chtějí zapsat své dítě
do MŠ, využít těchto možností:
A) jsou-li na mateřské dovolené s mladším dítětem, starší dítě
může MŠ navštěvovat celý měsíc neomezeně
B) pobírají-li na dítě státní rodičovský příspěvek, mohou toto dítě
umístit do MŠ na celý měsíc na 4 hodiny denně (např. od 8.00
do 12.00)
C) jsou-li na mateřské dovolené s dítětem mladším 3 let –
na 5 dní v měsíci
Co mateřská škola nabízí vašim dětem?
-	adaptační program pro nově nastupující děti – „S mámou,
s tátou v mateřské škole“
-	odbornou výchovnou a vzdělávací péči / Školní vzdělávací program „Kudy, kudy cestička“ – realizovaný na třídách pod názvy
„putování se zvířátky“ s beruškou, žabkou, ježkem, myškou
- příjemné estetické prostředí
-	zájmové kroužky – hudební, tělovýchovný, pracovně-výtvarný,
jazykový (logopedie)
-	individuální a skupinovou práci s dětmi s odkladem školní
docházky
-	spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a se Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech
- pravidelná divadelních představení a návštěvy kouzelníka v MŠ
-	návštěvy knihovny, ZOO, exkurze, besídky, karnevaly, dny
otevřených dveří…
- spolupráce se ZŠ a ZUŠ
K zápisu s sebou přineste občanský průkaz (matky), rodný list
dítěte, číslo vašeho účtu v bankovním ústavu – (z důvodu bezhotovostní platby stravného a školného) a číslo telefonického spojení
na vás.
U dětí (rodičů) s cizím státním občanstvím doložte doklady
o přechodném či trvalém pobytu.
Na Vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců MŠ
V den zápisu je v MŠ od 9.00 do 15.00 „Den otevřených dveří“.
Srdečně vás zveme s vašimi dětmi k návštěvě naší mateřské školy.
ředitelka MŠ: Bohumila Matuščáková

Město Nová Role nabízí k pronájmu bezbariérový
byt pro rodinu se zdravotně postiženým členem
o velikost 104 m2 (3+1) v ulici U Plynárny 307/1.
Zájemci mohou volat na tel. číslo: 353 176 316.

/
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Exkurze do Moseru

Zimní radovánky

Dne 26. ledna se třídy 2.A a 2.B zúčastnily exkurze do sklárny
Moser v Karlových Varech. Žáci se seznámili s historií sklárny,
v muzeu viděli starší i současné výrobky. Navštívili sklářskou
huť, kde pozorovali práci sklářských mistrů a poznali, že není
jednoduché foukat do sklářské píšťaly.

Letošní zima se předvedla přímo ukázkově – nadělila nám
nejen mráz, ale hlavně hromady sněhu. Díky tomu se mohly
hodiny tělesné výchovy v lednu i únoru odehrávat venku. Žáci
všech tříd 1. stupně si zazávodili na kopci, hráli hry ve sněhu
a někteří si i zabruslili na ledu. Užili si spoustu legrace.

Mgr. H. Tomanová, Mgr. S. Vavrochová

Mgr. Hana Tomanová

Křížem krážem Českou republikou

Křížem krážem Evropou

4.B půl roku ve vlastivědě poznávala Českou republiku. Toto
téma zakončila projektem „Putování po naší vlasti“. Žáci si
zopakovali práci s mapou, zakreslovali do slepé mapy a zafixovali
si základní informace o ČR. Děti svou práci na projektu
zhodnotily kladně a teď se už těší, jak budou o prázdninách
osobně poznávat krásu Čech.
Mgr. Markéta Šímová

Žáci 5.A a 5.B už ve vlastivědě vyjeli za hranice Čech a půl roku
prozkoumávali Evropu. I oni zakončili své snažení projektem,
při kterém se snažili využít svých zážitků z dovolených, pracovali
s internetem, s mapou, sami si připravovali soutěže a zajímavosti
pro své kamarády a celému projektu i sobě dali nakonec velkou
jedničku.
PaedDr. M. Dušková, I. Švecová

Bohové z Olympu
Staré řecké báje a pověsti – to bylo téma zážitkového projektového dne našich
páťáků. Cílem bylo seznámit se s postavami těchto bájí, ale i s historií olympijských
her a řeckými reáliemi. A tak se četlo,
vyprávělo, kreslilo, šifrovalo, závodilo
v duchu řeckých tradic, zdobily se amfory
a vyrábělo se oblečení. Jen se podívejte,
jak to všem slušelo.
PaedDr. Miluše Dušková, Irena Švecová
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Mapa školy

Hokej v Nejdku

V měsíci únoru proběhlo na naší ZŠ dotazníkové šetření
společnosti Scio s názvem Mapa školy. Šetření bylo zacíleno
na vzájemné vztahy, postoje, názory a přání týkající se výuky,
vzdělávání, prostředí školy a také na představy o dalším zaměření školy. Projekt mapoval názory rodičů, dětí, učitelů a ředitele. Škola zakoupila tento projekt s cílem zjistit, jak školu vnímají rodiče, žáci i sami učitelé, kde vidí její silné i slabé stránky, jakou školu by si představovali. Výsledky poskytnou vedení
školy možnost, aby v dalších aktivitách mohlo zohlednit přání
a potřeby všech zúčastněných. Odpovědi budou vyhodnoceny
jednak v rámci školy, jednak v porovnání s ostatními školami
stejného typu, které se do projektu zapojily. Vyhodnocení obdrží škola začátkem dubna 2010 a budeme vás o něm informovat. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a dotazník vyplnili.
Přispěli tím k objektivnějším výsledkům šetření.

Od prosince jezdíme se žáky 5. – 9. tříd každou středu
a pátek odpoledne na hokej do Nejdku. Žáci mají možnost si
1,5 hodiny zahrát mezi sebou, ale někdy máme i soupeře z chodovské 2. ZŠ. Zatím jsme s nimi hráli 3 utkání a vždy jsme je
přehráli. Zájem mezi dětmi postupně vzrůstá. Pořídili jsme
i brankářskou výstroj, takže si hráči mohou vyzkoušet hru proti
plně vystrojenému gólmanovi.
Bc. Radek Veselý, Mgr. Miroslav Starý

Bc. Radek Veselý, ředitel školy

Zápis do 1. třídy
Dne 2. 2. 2010 proběhl na naší základní škole zápis dětí
do 1. třídy. Budoucí prvňáčci si prošli naši „pohádkovou“ školu
a spolu s šašky, čaroději, princeznami, vodníky, rytíři, Jeníčkem
a Mařenkou, čarodějnicí, trpaslíky a vílami plnili různé úkoly,
aby dokázali, že už jsou schopní v září nastoupit do první třídy.
K zápisu přišlo 26 dětí, většinu tvořili chlapci. Všem přijatým
dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a našim žákům (Elišce Svobodové, Ivce Lukešové, Nině Taišové, Týnce Tiché, Máje
Kadeřávkové, Klárce Sakařové, Míše Slížové, Terce Zápotocké,
Tomíkovi Valentovi, Ondrovi Tvaroužkovi, Ráďovi Šarochovi,
Míšovi Kovačovi, Míšovi Vitouškovi, Jirkovi Potůčkovi, Štěpce
Teuchertové, Terce Kaiserové, Kačce Ptáčkové a Lůce Duškové)
děkujeme za perfektní pomoc. Žákům 1. i 2. stupně děkujeme
za výrobu dárků k zápisu.
PaedDr. Miluše Dušková

Dějepisná olympiáda
27. 1. se tři žáci 7.A zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády. Jednalo se o Jakuba Karlíka, Kristýnu Seidlovou a Míšu
Svobodovou. Tématem byl pravěk a raný středověk - období,
které žáky obvykle baví. Olympiáda se konala v DDM Karlovy
Vary a naši žáci nezklamali. Jakubu Karlíkovi navíc utekl postup
do krajského kola jen o jedno místo. Dětem gratulujeme k pěkné
reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Starý

Sbor dobrovolných hasičů v Mezirolí tak jako každoročně
připravil na sobotu 13. února 2010 masopustní průvod obcí.

/
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Knihovna v Nové Roli - léta 2000 - 2009
Poté, co byl zakoupen první počítač do knihovny, započala
éra automatizace knihovního fondu. Bylo potřeba vložit data
z více než 30 000 knih. I když byl před námi tento velký úkol,
neomezovali jsme naši knihovnickou činnost. Stále probíhaly
různé besedy pro školu i veřejnost, byly instalovány výstavy,
probíhaly soutěže pro děti a také jsme začali pořádat výlet pro
děti i rodiče za krásami naší vlasti.
Uspořádali jsme mnoho výstav- např. Drobná keramika –
Helena Košťálová a Jiřina Hrázská, hrnčířská keramika Diana
a Karel Klamarikovi, Oldřich Kilián (Kili) – výstava soch,
masek, suvenýrů a fotografií z celého světa, Miloslav Klaus
– Kytice, Irena Vladařová – výstava obrazů, Jindřich Čermák
– fotografie, Myslivost, Josef Pobiš – výstava svíček, Galina
Černá – výstava prací ZUŠ, Mateřská škola – výstava prací dětí,
Marek Borský – Portréty, Igor Kříž – Koláže, Magda Preissing
– obrazy, Stanislav Hořínek – Cesta kolem světa a Safari,
MUDr. Jarmila Popelářová – výstava paličkované krajky.
K MDD začala knihovna pořádat výlety za krásami naší vlasti.
Nejprve to byl výlet jednodenní, později třídenní. Děti poznávaly nejen hrady a zámky, ale i krásnou přírodu, v roce 2000
– Kokořínsko, 2001 – Babiččino údolí, 2002 – Sázava, 2003
– Šumava, 2004 – Posázaví, 2005 – Pardubicko a Železné hory,
2006 – Jižní Čechy, 2007 – Kokořínsko a Máchovo jezero, 2008
- Broumovsko, 2009 – Česká Kanada a Jindřichohradecko.
V těchto letech knihovna několikrát žádá MK ČR o dotace
na nákup počítačů, automatizovaný systém, připojení k internetu – knihoven N.Role i Mezirolí, nový knihovnický program
Clavius. Knihovna byla úspěšná ve vypsání projektů a vždy tyto
dotace získala.
Velká změna nastala v roce 2002, kdy knihovnice zaměstnané
do té doby u Okresní knihovny, jsou převedeny pod město a vzniká Základní knihovna v Nové Roli jako organizační složka města.

Přestávají se využívat služby nyní již Krajské knihovny – nákup
a zpracování knih. Knihy, které byly nakoupeny Okresní knihovnou v letech 1990 – 2001, jsou převedeny do naší knihovny
a nově přečíslovány. Jednalo se o 11 000 knih. Od tohoto roku
si nakupujeme a zpracováváme knihy sami.
Na krátkou dobu přibyly ještě do naší střediskové knihovny
malé knihovničky v Černavě, Nových Hamrech, Vysoké Peci
a Smolných Pecích, které poté přešly do Krajské knihovny.
Po více jak třech letech byla všechna data v počítači, bylo
vloženo více jak 30 000 knih a knihovna 1. 4. 2003 spustila
automatizovaný systém a začala půjčovat knihy přes čárové
kódy. Na podzim téhož roku automatizovaný systém byl spuštěn
i v knihovně v Mezirolí, o rok později v Božičanech a v roce
2008 v Děpoltovicích.
V roce 2003 se vrací z mateřské dovolené zpět do knihovny
paní Marcela Toužimská.
Obě knihovnice jsou členkami Svazu knihovníků a informačních pracovníků a také spolupracují s Klubem dětských knihoven. V roce 2007 byla poprvé soutěž knihoven Karlovarského
kraje Hry bez hranic a to v Lokti Rytířská stezka, v roce 2008
v Nové Roli Pravěk a v roce 2009 v Královském Poříčí Stará
řemesla.
Každoročně se připojujeme k celostátním akcím jako je Noc
s Andersenem, Březen měsíc Internetu, Týden knihoven apod.
Knihovna také pořádá soutěže již s velkou tradicí. Je to Velká
čtenářská soutěž Kamarádi moudrosti, Cesta do pohádky –
literární soutěž v přírodě (za Rolavou), Pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny, Loučení s prázdninami.
V roce 2008 knihovnice Marcela Toužimská začala pracovat
s těmi nejmenšími a maminkami na mateřské dovolené se svým
programem Rodinka a jednou měsíčně k nám do knihovny
chodí nejmenší čtenáři.

Březen - měsíc čtenářů 2010

Knihovna v Nové Roli již několik let pořádá pro prvňáčky
ZŠ „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“. Letošní prvňáčci byli pasováni ve středu 20. ledna. Dětičky v knihovně přivítali rytíř a pan král (starosta města Václav Heřman). Slavnostním slibem a pasováním byly všechny děti, které se naučily
číst, přivítány v rytířském rádu čtenářství. Děti svým slibem
a podpisem na pasovací listině potvrdily, že se budou chovat
ke knihám vždy s úctou. Po krátkém zasvěcení do pravidel
půjčování knih dostaly děti průkazku a odnesly si svoji první
půjčenou knihu.
Za knihovnu Ladislava Nemčičová, vedoucí knihovny
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1. Poprvé na počítači, poprvé na internetu,
práce ve Wordu a Excelu
(miniškolení na počítači pro veřejnost – dospělí,
senioři, maminky na MD, nezaměstnaní)
celý březen PO, ÚT, ČT – 10.00 – 12.00 hod.
2. Chcete získat informace? Chcete zažít dobrodružství?
Vypravte se do světa knih! Ukažte svým nejbližším
cestu do knihovny. Každý nově registrovaný čtenář
v době od 1. 3. 2010 do 31. 3. 2010 zvýhodněn
(registrační poplatek do konce roku za 50%)
3. Březen – za kamna vlezem, knihu do ruky vezmem.
KNIHOVNA ČTE DĚTEM, DĚTI KNIHOVNĚ
- čtení nejen pro děti (besedy pro děti se čtením)
celý březen každé pondělí od 16 hodin
4. Po internetu do knihovny: on-line katalog
www.knihovna.novarole.cz
5. Vědomostní soutěže a kvízy každé úterý od 15. hod.
7. NOC S ANDERSENEM pro děti 3. – 5. třídy ZŠ
8. LISTOVÁNÍ – scénické čtení s Lukášem Hejlíkem
Pro 1. třídu ZŠ a MŠ
9. Z pohádky do pohádky – soutěž pro 1. – 9. třídy ZŠ
10. Aleš Loziak – výstava fotografií

(zdarma)
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Dětský maškarní karneval v Nové Roli
Tento rok se konal dětský maškarní karneval v Nové Roli
v sobotu 13. února. Tento den je oficiálním dnem zahájení masopustu.
Přípravy na akci začaly již před pár týdny a to hlavně zajištěním
sálu Kulturního domu Nová Role a oslovením sponzorů – podnikatelů v Nové Roli a okolí.
V sobotu začaly krásné masky, v doprovodu rodičů a prarodičů,
přicházet do vyzdobeného sálu již v půl druhé. Zde na ně čekaly
hry, soutěže, taneční písničky a hlavně vyhodnocení nejlepších
masek.
V letošním roce se karnevalu zúčastnilo 115 dětí a 132 dospělých.
Celým odpolednem nás svými písničkami doprovázel Honza
Rákoš. Musím říct, že jeho výběr byl opravdu šťastný, jedna
písnička pro děti byla hezčí než druhá.
Děti tančily a také samozřejmě soutěžily. Házely míčky, posílaly si balónky, podlézaly stuhy apod. O zábavu se staraly pracovnice DDM a maminky dětí, které se karnevalu zúčastnily. Oblékly
se do masek motýlů a berušek a celé odpoledne se snažily děti
zabavit. A věřte mi, takový počet těch nejmenších zaujmout, není
vůbec lehký úkol.
Hodnotily se tři kategorie masek – jednotlivci, dvojice a kolektivy. Již několik let hodnotí masky rodiče a prarodiče.
Nejlepší masky dostaly dorty, koláče a jiné sladkosti.

Dostalo se však na všechny. Děti dostávaly dobrůtky za splnění
úkolů, ale i jen tak, aby nikdo neměl pocit, že odchází s „prázdnou“.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem podnikatelům, kteří
nám poskytli buď finanční dar nebo nějaké odměny pro masky.
Bez jejich pomoci by tato akce nemohla být v takovém rozsahu,
v jakém ji pořádáme.
Největší poděkování však patří pracovnicím DDM – pí. Handšuhové a pí. Taišové, externím pracovníkům DDM – pí. Pečenkové a p. Rákošovi a v neposlední řadě dobrovolníkům – pí. Sakařové, pí. Skrbkové a pí. Lichnovské.
Věřím, že se dětem i rodičům s námi líbilo a těšíme se na další
akce, které pro děti z Nové Role a okolí uspořádáme.

by měli mít k dispozici informace o řadě speciálních pomůcek,
které mohou vidění výrazně zlepšit.

Máte potíže s viděním?
Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. V takové chvíli je potřebná pomoc. Jedním
z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu, o.p.s.
Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti.
Pro slabozraké osoby máme v našem středisku širokou škálu
optických pomůcek.
Věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie, glaukom a šedý zákal patří v Evropě k nejčastějším
onemocněním zraku. Bývají spojena s vážným oslabením vidění, které obvykle nelze zlepšit předepsáním silnějších dioptrických brýlí, což přináší řadu problémů v praktickém životě. Zklamaní pacienti nebo jejich blízcí se po takovém zjištění
často obracejí na nejbližší prodejnu oční optiky, kde zakoupí
lupu s velkým zorným polem a malým zvětšením. Výsledkem
bývá malé a krátkodobé zlepšení, častěji však obtíže přetrvávají nebo se objeví znovu. Mnozí pacienti si proto myslí,
že se nedá již nic dělat, a lupy odloží. V takové chvíli

Možná nevíte, že existují: speciální optické pomůcky s velkým,
zvětšením a osvětlením; televizní kamerové zvětšovací lupy; neoptické pomůcky ke zkvalitnění zrakové práce; knihy a časopisy
ve zvětšeném písmu; knihy a časopisy ve zvukové podobě; služby
pro lidi s vážným postižením zraku.
Dolní věková hranice našich klientů je stanovena na 15 let.
Co dále nabízíme:
- proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek,
a pomůcky pro sebeobsluhu
- prostorovou orientaci tj. chůzi s bílou holí
- výcvik prostorové orientace
- nácvik psaní na kancelářském stroji a klávesnici počítače,
- výuku čtení a psaní Braillova bodového písma,
- poradenství týkající se úprav prostředí
Uvedené služby poskytujeme zdarma.
TYFLOSERVIS, o.p.s., Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary
tel./fax: 353 236 068, mobil: 608 572 345/6
e-mail: k.vary@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz
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Vánoční turnaj - 27. 12. 2009
Oddíl volejbalu TJ Nová Role uspořádal 27. 12. 2009 již
tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Do turnaje se
přihlásilo 6 týmů a los určil jejich zařazení do dvou skupin.
V každé skupině se odehrály tři zápasy systémem každý s každým na dva sety do 25 bodů.
Umístění ve skupinách:
Skupina A: 1. Femyli, 2. Dopočtu, 3. Nounejm
Skupina B: 1. Pamětníci, 2. UžNeKáPé, 3. Špičky

Oddíl vzpírání - TJ Nová Role
33. ročník OBŘANSKÉHO POHÁRU (Brno - Obřany)
19. 12. 2009
V Brně, na tradiční soutěži tohoto regionu, startovalo celkem
18 závodníků. Novou Roli reprezentovali 3 závodníci pod vedením trenéra A. Kocura. Úspěchem je to, že se 2 dostali do vyhodnocené 10 nejlepších závodníků!
Startovalo se na relativ, to znamená, že od dosaženého Dvojboje se odečetla 2x tělesná váha.
1. Robert PŘÍVĚTIVÝ
2. Petr VĚŽNÍK
3. Josef NAGY
8. Antonín CHVOJKA
17. Václav MASTNÝ

(Lonka Příbor) --- (+92,2 kg)
(Start VD Plzeň) --- (+90,0 kg)
(TJ Nová Role) --- (+64,4 kg)
(TJ Nová Role) --- (+37,0 kg)
(TJ Nová Role) --- (-35,4 kg) zraněn

Poté se bojovalo o celkové umístění v turnaji. Družstva
na třetím místě ve skupinách sehrála zápas o 5. místo, druzí
ze skupin zápasili o bronz a vítězové skupin bojovali o zlato.
Celkové umístění ve vánočním turnaji:
1. Pamětníci, 2. Femyli, 3. UžNeKáPé, 4. Dopočtu,
5. Špičky, 6. NouneJM

Tato soutěž byla naším posledním vystoupením pod činkou
v roce 2009.
Oddíl vzpírání přeje všem občanům Nové Role a svým příznivcům mnoho štěstí a zdraví v roce 2010.
předseda oddílu vzpírání Augustin Kocur

Poslední cvičení roku 2009 v TIC
Dne 30. 12. 2009 se uskutečnilo ve večerních hodinách dvouhodinové cvičení pro ženy. Za hojné účasti dívek a žen v první hodině předcvičovala Štofina, kde prověřila kondici účastnic. V druhé
hodině cvičila Jitule a ta formou tanečního aerobiku ukončila poslední cvičení v roce 2009. Nakonec proběhl přípitek s přáním všeho dobrého do nového roku 2010 a hodně sportovních akcí v TIC.
Za TJ Nová Role Jitka Rákošová

Pozvánka na turnaj
„O novorolskou Venuši“
Vážení přátelé hry pod vysokou sítí, oddíl volejbalu TJ Nová
Role Vás zve na 23. ročník turnaje „O novorolskou Venuši“,
který se uskuteční v sobotu 24. dubna 2010 od 9 hodin.
Pořádající družstvo přivítá pozvané týmy žen v tělocvičně
ZŠ Nová Role.
Na internetových stránkách www.volejbalnovarole.estranky.
cz je možné najít informace o činnosti oddílu volejbalu TJ Nová
Role, rozpisy zápasů, konečné i průběžné tabulky ze soutěží
a turnajů a také fotoalbum.
Za oddíl volejbalu TJ Nová Role
Soňa Vavrochová a Ludmila Veselá
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Zimní soustředění
Přípravka a mladší žáci FK Nová Role absolvovali v Nových
Hamrech čtyřdenní zimní soustředění.
Pro 19 malých fotbalistů byl připraven pestrý program, jako
tréninky na sněhu, bobování, regenerace v bazénu, trénink v tělocvičně ZŠ Nejdek. Stejně rozmanitý program měli nachystaný
i v penzionu Seifert, kde byli ubytovaní.
Podle ohlasů se líbilo malým i velkým a už se všichni těší, jak si
vše zopakují na letním soustředění.

březen - duben

PRODEJ CHOVNÉ
DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost)

Trasa č. 24 Nová Role

• 13h Nová Role (tržnice na Chodovské ul.) • 14h Děpoltovice
(u prodejny potravin) • 14,30 Hroznětín (před drogerií Emma)
• 15h Nejdek (parkoviště u a.s. Vlnap) • 16h Rotava (tržnice
- parkoviště) • 17h Kraslice (u Sokolovny)

Prodej 30. 3. 2010 - při objednání 10 ks kuřic - kbelík ZDARMA!!!
stáří:
14 - 18 týd.

cena:
130 - 150,-Kč

stáří:
Kuřice černé, červené
14 - 18 týd.
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1 - 3 týd.
Moularden (kříženec pižmové
+ peking. kachny)
1 - 3 týd.
Kačeny barbarie (husokačeny)
1 - 3 týd.
Husy (bílé)
1 - 3 týd.
Husy (landeské)
1 - 3 týd.
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6 - 8 týd.

cena:
130 - 150,-Kč
60 - 80,- Kč

Kuřice černé, červené

Prodej 6. 5. 2010

60 - 80,- Kč
90 - 110,- Kč
130 - 150,- Kč
130 - 150,- Kč
250 - 290,- Kč

Drůbež objednávejte prosím na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 212 754,
567 214 502, mob. 731 701 331, Po - Pá 8 - 15 h!
gallus.extra@gmail.com

9. HUDEBNÍ PLES

20. 03. 2010.
od 20 hod
Sál kulturní dům Nová Role

Vstupné 100 Kč
Tombola
Překvapení
Účinkující: Bigband - Červení panteři
		
School band ZUŠ NOVÁ ROLE
Vstupenky je možné zakoupit - ZUŠ - tel. 353 951 010
nebo na místě.

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

Sokolovská 63, Karlovy Vary - tel. 353 222 844
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