Den matek,
je vždy jednou v roce
a to druhou neděli v krásném
měsíci
květnu.
Dlouho
jsem nevěděl k jakému datu
se traduje vznik Vašeho svátku.
Již dříve jsem uváděl, že s touto
myšlenkou přišla básnířka
a publicistka Julia WardováHoweová v USA v roce 1872.
V myšlence uznává uctít ženy
jako nositelky nových životů.
Dále pak v tomto pokračovaly
paní Anna Reversová-Jarvisová
matka jedenácti dětí a následně
její dcera Ann. V roce 1914 pak
prezident Woodrow Wilson
prohlásil druhou květnovou
neděli za národní svátek matek
a v krátké době se bílý karafiát
stal symbolem Dne matek
a tento zvyk se brzy rozšířil
do dalších zemí naší planety.
První slavnost Dne matek
v Československu uspořádala
v Brně Křesťanská asociace
mladých žen v neděli 13.
května 1923. Od roku 1949 ji
nahradily „ideově obsažnější“
oslavy MDŽ.
Jistě si každý tatínek,
otec nebo dědeček váží Vaší
každodenní práce pro rozvoj
a klid v rodině, kdy většina žen
přichází ze zaměstnání domů
na tvz. druhou směnu.
Péče o rodinu je Vám
ženám vrozená a proto si Vás
tolik vážíme a máme Vás
opravdu rádi. Určitě na Den
matek většina z Vás obdržíte
malý dárek nebo kytičku jako
důkaz toho, že Vás máme rádi
a že si Vás vážíme.
Pro letošní rok 2008 připadá
Den matek na neděli 11. května,
proto muži nezapomeňte
a předem si obstarejte potřebné
překvapení.

Pozvánka na pietní akt – 63. výročí ukončení druhé světové
války.

Blahopřeji všem maminkám a babičkám u příležitosti
Dne matek. Přeji Vám mnoho
osobních, pracovních úspěchů
a také štěstí. Nejdůležitější
dle mého názoru je popřát
Vám milé maminky, matky
a babičky hlavně pevného
zdraví. To ostatní jste již prožily
nebo ještě prožijete. Ještě
jednou Vám ženám blahopřeji
ke Dni matek.

Zveme všechny obyvatele Nové Role k památníku u nádraží na pietní akt, který se koná ve čtvrtek
8. května 2008 od 10 hodin. Na místním hřbitově poté proběhne kladení květin k uctění památky
obětí koncentračního tábora.

Václav Heřman
otec, dědeček
a starosta města Nová Role

Vítáme děti do života
Vážení
rodiče,
k narození Vašich dětí:

blahopřejeme

Adéla Vrbová
Věra Blahnová
Adéla Létalová
Lukáš Vitoušek
Milé děti, přejeme
a radostné dětství.

hodně zdraví

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Blahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
květnu
Významné životní výročí oslaví tito
občané:
Josef Neuman
Terezie Eichackerová
Vlasta Pauzová
Jiří Pardubský
Eva Mádrová
Erika Holá

Městský úřad
ekonomický odbor
OZNAMUJE
Od 5.5. 2008 se POKLADNA města
přesouvá do kanceláře č. 15 (bývalá
podatelna vedle schodiště, I.patro).
Zároveň žádáme občany, aby si své
běžné záležitosti a platby vyřizovali
v úřední dny:
Pondělí
Středa

7.30 - 17.00 hodin
7.30 - 17.00 hodin

Dětský den
Sbor dobrovolných hasičů Nová Role
zve všechny děti a rodiče na DĚTSKÝ
DEN dne 24. 5. 2008 od 10 hodin
v areálu hasičárny v Nové Roli. Pro
děti jsou připraveny soutěže s bohatými
odměnami. Budeme opékat buřty,
zatancujeme si při písničkách. Pro rodiče
je přepraven stánek s občerstvením.
Těšíme se na Vás
hasiči Nová Role

Vandalismus
na dětském
hřišti
Bohužel toto
je
výsledek
„práce“ teprve
jedenáctiletého
žáka ZŠ.

Přejeme hodně zdraví a štěstí!
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Příměstský letní tábor
pořádá ve dnech

30. června
až 11. července 2008
Dům dětí a mládeže Nová Role, okres
Karlovy Vary, příspěvková organizace.

Cena poukazu: 800,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné
a vstupné
Zajistíme Vám program pro Vaše děti
denně od 8.00 hod. do 15.00 hod.
V případě výletů a zájezdů i déle
(podle příjezdu).
Přihlášky si vyzvedněte od 1. 5. 2008
v Domě dětí a mládeže.
Na Pěší zóně 148, Nová Role.
Tel. 353 851 172,
kde také získáte další informace.

Cestu pohádkovým lesem
pořádá v sobotu

31.května 2008

Dům dětí a mládeže Nová Role,okres Karlovy Vary, příspěvková organizace.
Vstupenky si můžete zakoupit od pondělí 12. května 2008 od 13.00 do 17.00 hod
v domě dětí a mládeže v Nové Roli. Cena vstupenky: 80,-- Kč
Zajistěte si vstupenky do Pohádkového lesa včas. Počet vstupenek je omezen.

Vernisáž
Vernisáž prací dětí z výtvarného kroužku ZUŠ Nová Role pod vedením Galiny
Černé – dne 2. dubna 2008 v Galerii Duhová paleta v Karlových Varech.

Z činnosti komise pro práci se seniory
Ze zdravotních důvodů požádal dosavadní předseda komise
pan Jaroslav Červený v únoru letošního roku o uvolnění
z funkce.
Za dobu, kdy tuto funkci svědomitě vykonával, měli novorolští
senioři mnoho příležitostí se zúčastnit spousty zajímavých akcí,
především zájezdů, které pro ně připravil.
Jeho nástupcem byla Radou města jmenována Zděnka
Slížová.
Komise si dovoluje informovat o akcích, které pro vás
v letošním roce připravila a věří, že se jich v hojném počtu budete
zúčastňovat.
Březen
22. 3. 2008 Jsme se v rámci odpoledne pro seniory
zúčastnili Velikonoční veselice v Kulturním
domě. K poslechu a tanci nám zahrál a opět nás
nezklamal pan Nový
28.3.2008
Jsme se v R klubu sešli při harmonice. Širší
seniorská veřejnost zde byla informována o změně
ve funkci předsedy a seznámna s plánem činnost
na rok 2008.

pojede v 8.00 hodin od MÚ v Nové Roli
Návrat je plánován na 18.00 hodin. Přihlášky
a poplatky ve výši 100 Kč budou přijímány
v podatelně MÚ.
Červen
14. 6. 2008

MÚ vypraví ve 12,30 autobus z Nové Role
na oslavu 18. výročí založení Železničního muzea
v Rittersgrünu. Přihlásit se můžete v podatelně
MÚ v Nové Roli.
21. 6. - 28. 6. Bude v Nové Roli uspořádána výstava „ Příroda
a člověk“. Žádáme zdvořile všechny, kdo můžete
pomoci zajistit dozor na této výstavě, abyste
se přihlásili u paní Elfrídy Lachmanové na MÚ.
Červenec
31. 7. 2008

Září
13. 9. 2008

Duben
17. 4. 2008

Nám v knihovně v Nové Roli uspořádal promítání
diapozitivů o Německu a Rakousku člen komise
pan Vladimír Korbel
24. 4. 2008 Jsme uskutečnili vlakový výlet do Karlových
Varů. Prohlédli jsme si část kolem Richmondu
a Poštovního dvora a absolvovali jsme prohlídku
GH PUPP, kterou nám u ředitelky hotelu zajistil
pan místostarosta. Po procházce po Staré Louce
jsme vyjeli výtahem od Tržní kolonády na Zámecký
vrch, prohlédli jsme si pamětihodnosti v této
lokalitě a sešli jsme Sadovou ulicí ke kolonádám.
Následující akce jsou pro seniory v letošním roce ještě
připraveny:
Květen
31. 5. 2008 Autokarový výlet po trase: Rabštejn nad Střelou,
Manětín, Mariánská Týnice a Plasy Autobus

Říjen
4. 10. 2008
5. 10. 2008

Návštěva Karlovarského muzea a procházka
karlovarským lesem od Diany do Doubí. Společný
odjezd vlakem v 8,30 z Nové Role.
Autokarový zájezd do Mariánských Lázní.
Návštěva miniparku, rozhledny Hamelika, oběd
v Kladské a návštěva zámku Kynžvart. Autobus
pojede v 8.00 hodin od MÚ v Nové Roli.
Návrat je plánován na 18.00 hodin. Přihlášky
a poplatky ve výši 100 Kč budou přijímány
v podatelně MÚ.
V 17,30 odjezd autobusu z Nové Role
do Rittersgrünu na oslavu 10 let spolupráce
Autobusový výlet do Rittersgrünu, 13,00 – 16,30
Tradiční „Hon na lišku“

Dovoluji si vám doporučit, abyste si tento nabízený program
zaznamenali a přeji vám, abyste se v průběhu roku mohli všech
akcí zúčastnit.
Zděnka Slížová
předsedkyně komise pro práci se seniory.

Pravidla prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek
v majetku města
Čl. I.
Předmět prodeje
Předmětem prodeje podle těchto pravidel jsou:
a) bytové a nebytové jednotky v domech ve vlastnictví Města Nová Role vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, včetně
příslušných podílů na společných částech domů a pozemků pod nimi,
b) samostatné pozemky,
c) ostatní nemovitosti (bytové a nebytové domy a ostatní nemovité stavby prodávané jako celek).

1)

2)

3)

4)

Čl. II.
Obecná pravidla postupu při prodeji
Proces prodeje nemovitostí se zahajuje vždy zveřejněním záměru obce v souladu se zákonem o obcích a dle příslušných rozhodnutí
orgánů obce. Podnětem pro záměr obce může být jak žádost občanů o koupi nemovitosti či jiný obdobný dokument, tak vlastní
podnět města. Každý záměr obce bude obsahovat základní nezbytné identifikační údaje o nemovitosti a další základní informace
o specifických (konkrétních) podmínkách prodeje nemovitostí.
MěÚ Nová Role zajistí příjem žádostí, resp. nabídek a ostatních vyjádření ke zveřejněnému záměru obce. Vyhodnocovány budou pouze
písemnosti zaslané poštou, elektronicky podepsané dokumenty zaslané dálkovým přenosem dat a doručené na e-podatelnu či jinou
elektronickou adresu MěÚ nebo písemnosti osobně donesené na podatelnu MěÚ Nová Role. Tyto písemnosti musí být doručeny
MěÚ Nová Role nejpozději do 15ti dnů ode dne zveřejnění záměru obce. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti
určující počátek lhůty (tj. samotný den zveřejnění záměru na úřední desce MěÚ). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek,
je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty písemnost osobně doručena
do podatelny MěÚ (v případě písemností donesených osobně) nebo doručena na e-podatelnu či na jinou elektronickou adresu MěÚ
(v případě písemností zasílaných elektronickou cestou). U písemností zasílaných poštou je lhůta zachována, je-li písemnost poslední
den lhůty podána doporučeně na poště.
U písemností doručených ke zveřejněnému záměru se oddělí vyjádření (připomínky) od žádostí o koupi, resp. nabídek na koupi.
Příslušný zaměstnanec MěÚ předloží vyjádření a žádosti o koupi radě města s návrhem na jejich vyhodnocení – vždy odděleně návrh
na vyhodnocení vyjádření a návrh na vyhodnocení žádostí o koupi (nabídek ke koupi). Tímto není dotčena možnost ostatních
orgánů obce vyjádřit se ke zveřejněnému záměru obce (např. výbory ZMě, komise ŽPaV či bytová). Pokud takové vyjádření některý
orgán vydá, bude předloženo spolu s výše uvedeným vyhodnocením radě města k projednání.
Byla-li podnětem ke zveřejnění záměru obce žádost občana o koupi nemovitosti, pak v případě, že v záměru obce nebudou specifikovány
další zvláštní pravidla či podmínky prodeje (např. požadavek na předložení cenových nabídek obálkovou metodou), nemusí tento
žadatel ve lhůtě pro podávání vyjádření a předkládání nabídek ke koupi předkládat znovu nabídku ke koupi nebo nějak doplňovat svou
původní žádost o koupi nemovitosti. Taková původní podaná žádost bude považována za žádost řádně doručenou ke zveřejněnému
záměru obce.

Čl. III.
Přednostní právo koupě bytové jednotky
1) Nájemci, který užívá bytovou jednotku města ke dni zveřejnění záměru obce o jejím prodeji na základě platné nájemní smlouvy,
se přiznává za podmínek dle § 22 zákona č. 72/1994 Sb. přednostní právo koupě této jednotky.
2) Nepřijme-li oprávněný nájemce nabídku k přednostnímu odkoupení jednotky ve lhůtě uvedené v zákoně, může být jednotka prodána
jinému zájemci podle těchto pravidel při splnění ostatních zákonných podmínek.

1)

2)
3)

4)

5)

Čl. IV.
Zvláštní pravidla pro předkládání cenových nabídek obálkovou metodou
Nejedná-li se o přednostní právo koupě bytové jednotky (ve smyslu čl. III. těchto pravidel), využití předkupního práva při koupi
nemovitostí anebo o prodej na základě ostatních zvláštních pravidel (ve smyslu čl. V. těchto pravidel), zahajuje se proces prodeje
nemovitosti zveřejněním záměru, jehož součástí je vždy výzva potencionálním zájemcům o koupi nemovitosti, aby podali nabídky na
kupní cenu v uzavřených obálkách.
Všechny základní stanovené podmínky pro prodej nemovitosti s předkládáním cenových nabídek obálkovou metodou budou vždy
uvedeny již v záměru obce.
Při předkládání cenových nabídek obálkovou metodou příslušný zaměstnanec MěÚ zajistí vždy předložení všech doručených nabídek
v uzavřených obálkách k jednání RMě. Otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek bude v takovém případě vždy zajišťovat
RMě na své schůzi.
Prodej nemovitosti bude navržen zájemci, který předloží nejvyšší cenovou nabídku. V případě shodné ceny u dvou a více zájemců
zjištěné po otevření obálek bude vítězný zájemce určen losem. Způsob losování určí RMě při svém jednání. Konečné rozhodnutí
o tom, kterému zájemci se nemovitost prodává, přísluší zastupitelstvu města. Minimální cena, kterou je nutno nabídnout, bude určena
v případě prodeje pozemků rozhodnutí ZMě (postačí určení ceny na základě obecně stanovených pravidel ZMě), v případě prodeje
ostatních nemovitostí dle znaleckého posudku, ne staršího než jeden rok.
Jednou ze základních podmínek pro koupi nemovitosti je podmínka, že nabídnutá kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy vítězný zájemce obdrží od Města návrh kupní smlouvy spolu s výzvou, aby zaplatil
nabídnutou kupní cenu. O počítání času této lhůty platí to samé, co je uvedeno u počítání lhůty uvedené v čl. II. bod 2) těchto pravidel.
Lhůta je splněna, budou-li v poslední den lhůty peníze připsány na účet Města. Připomínky, které by vítězný zájemce měl k návrhu
kupní smlouvy, nemají vliv na běh lhůty pro zaplacení nabídnuté kupní ceny.

6) Poté, co ZMě schválí prodej nemovitosti vítěznému zájemci, zašle Město tomuto vítěznému zájemci návrh kupní smlouvy a výzvu,
aby zájemce zaplatil nabídnutou kupní cenu do 30 dnů od obdržení výzvy. Nezaplatí-li vítězný zájemce nabídnutou kupní cenu v plné
výši v této lhůtě, ztrácí jejím marným uplynutím nárok na koupi nemovitosti. Marným uplynutím lhůty se současně ruší rozhodnutí
ZMě o schválení prodeje nemovitosti tomuto zájemci. Koupě nemovitosti bude nabídnuta dalšímu zájemci v pořadí dle výše nabídnuté
kupní ceny.
Čl. V.
Ostatní zvláštní pravidla prodeje
Žádosti osob o koupi nemovitostí (pozemků či budov) sousedících s jejich nemovitostí budou vyhodnocovány po uplynutí stanoveného
termínu pro zveřejnění záměru obce vždy individuálně. Účelem tohoto opatření je chránit zájmy vlastníků nemovitostí související
s výkonem jejich vlastnických práv. V těchto případech se zpravidla nebudou konat výběrová řízení, jak je uvedeno výše v obecných
pravidlech postupu při prodeji, ale každý případ se bude hodnotit individuálně za účasti příslušných orgánů obce.
Čl. VI.
Schválením těchto pravidel v ZMě dne 31.3.2008 se ruší dosavadní aplikované postupy při prodejích nemovitostí města. Podle těchto
dosavadních postupů budou pouze dokončeny procesy prodejů nemovitostí zahájené příslušným rozhodnutím ZMě či RMě před nabytím
účinnosti těchto pravidel. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.4.2008.
Ladislav Cinegr, v.r.
místostarosta města

Václav Heřman, v.r.
starosta města

Město Nová Role
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usnesením č. 10/09 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 pís. a), §
35 a § 84 odst. 2) pís. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města
Nová Role č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku:

Čl. I.
Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2006 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku se mění takto:
1. Za článek 4 (Pohyb psů) se vkládá nový článek 5, který včetně jeho nadpisu celý zní: „Na veřejných prostranstvích tvořených plochami
veřejné zeleně se zakazuje jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace s výjimkou vozidel zabezpečujících úpravu
a údržbu veřejné zeleně a zařízení na veřejné zeleni umístěných.“
2. Dosavadní články 5 (Kontrola, sankce) a 6 (Závěrečná ustanovení) se nadále označují jako články 6 a 7.
čl. II.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.2008.
Ladislav Cinegr, v.r.
místostarosta města

Z výletu do Karlových
Varů 24. 4. 2008
V 8.33 jsme v počtu 21 lidí odjeli vlakem
z N. Role do Karlových Varů. Počasí
vypadalo na rozdíl od předešlých dnů
slibně a nezklamalo nás. Po celou dobu
prohlídky K. Varů nám svítilo sluníčko.
Po vystoupení na Dolním nádraží jsme
od náměstí Milady Horákové autobusem
č. 2 projeli celé město až ke Galerii
umění. Listí na stromech ještě nebylo
rozvinuté, a tak jsme celou cestu viděli

Václav Heřman, v.r.
starosta městaj

krásně do údolí řeky Teplé a jízda byla
vskutku vyhlídková. Po vystoupení
z autobusu jsme se prošli k bývalému
letnímu kinu, zastavili se u soch všech
velikánů, kteří Karlovy Vary navštívili,
prohlédli jsme si Poštovní dvůr
a připomněli si, že zde zazněla poprvé
Dvořákova Novosvětská symfonie, kterou
složil po návratu z Ameriky. Goethovou
stezkou jsme došli ke Grandhotelu
Pupp. Zde jsme měli objednanou
exkurzi, a tak jsme si v pětihvěždičkové
části prohlédli apartmá i klasický pokoj,
kavárny, restaurace, salonky i slavnostní

sál. Na závěr jsme si v Malé Dvoraně
pochutnali na výborné kávě. Poté jsme
po Staré Louce došli až k výtahu pod věží
z dob Karla IV., vyjeli jsme na Zámecký
vrch a procházkou kolem pravoslavného
kostela jsme se třídou Krále Jiřího
vydali zpět na vlakové nádraží. Počasí
bylo celou dobu vynikající a sluníčko
umocnilo naše zážitky z vycházky
po Karlových Varech.
Zděnka Slížová, předseda komise RMě

Škola v přírodě

Olympiáda

Ve dnech 31. 3. – 4. 4. vyrazily třídy 1.B a 5.A na školu v přírodě na Mariánskou
u Jáchymova. Žáci si užili spoustu legrace – stavěli bunkry ze sněhu, hledali poklad,
hráli spoustu her, užívali si při diskotékách, chlapci se jako převlečené slečny zúčastnili
soutěže krásy a samozřejmě nezapomněli ani fandit hokejistům karlovarské Energie. Vše
proběhlo v klidu a pohodě, všichni se spokojení vrátili domů.

I v letošním roce, jako každoročně,
proběhla na naší škole soutěž
„Olympiáda v dějepisu“, tentokrát
s tématickým zaměřením „Osobnosti
české a moravské kultury“.
Školní kola se zúčastnilo 16 žáků. Tři
nejlepší postoupili do okresního kola.
S nejvyšším možným počtem bodů 100
postoupil Jaroslav Lavička, dále pak
Alena Fedorová a Irena Drápalíková.
V okresním kole se tito žáci umístili
v 1. polovině soutěžících.
Další soutěží, ve které si žáci naší
školy již několik let vedoucí velmi
úspěšně, je „Olympiáda v konverzaci
v německém jazyce“. Letos do okresního
kola postoupil za mladší kategorii Jiří
Hančer, za starší kategorii Kateřina
Heyerová a Josef Rohla. Posledně
jmenovaný se v okresním kole umístil
na 2. místě a postoupil do krajského
kola, kde získal velmi pěkné 4. místo.
Chtěla bych zároveň připomenout
i jména těch, kteří i dříve úspěšně
reprezentovali v uvedených soutěžích
naší školu. Byli to M. Ngoová, Martin
Michal, Marek Stepanov, Kateřina
Heyerová, Tomáš Hančer a další.

Ve škole jsme přivítali jaro
V březnu byla výuka na 1. stupni ve znamení jara. Všichni žáci se snažili přispět
k výzdobě svých tříd i chodeb školy. I když venku ještě poletoval sníh, v naší škole všechno
rozkvetlo.
Žáci zpracovávali jarní projekty, zpívali písně o jaru, vyráběli si jarní masky, soutěžili,
tvořili myšlenkové mapy, tančili a seznamovali se s velikonočními zvyky. Podívejte
se na ukázky jejich práce:

Lillová Olga

Návštěva z Ukrajiny

1.A v maskách a s motýlky

1.B s velikonoční nadílkou

3.A takto vyzdobila schodiště

3.B při malování vajíček

4.A zpracovává projekt Velikonoce

Ve čtvrtek 3. 4. zavítaly do našeho
města dva dětské soubory z Ukrajiny –
taneční soubor „Ukrajinočka“ a sólisté
hudebního studia „Šarm“. Žáci naší
školy zhlédli vynikající vystoupení
složené z mnoha tanců (národních
i moderních) a pěveckých čísel. Tyto
soubory vystupovaly již v mnoha
zemích Evropy a my jsme rádi, že přijely
i k nám. Na snímku je nejmladší členka
souboru – čtyřletá Irinočka.

Noc s Andersenem
v knihovně v Nové Roli
Tato celostátní akce, která je vždy
na začátku dubna k výročí narození
dánského spisovatele H.Ch.Andersena
(narozen 2. dubna 1805), do které
bylo letos zapojeno 650 knihoven,
se u nás uskutečnila již popáté.Několik
nedočkavých dětí již po 17. hodině
čekalo u knihovny, i když sraz byl
až v 18. hodin.
Po příchodu všech, jsme ubytovali
děvčata v 1. patře v DDM a kluky
na půjčovně mezi regály. Seznámili
jsme je s celým programem a domluvili
si pravidla, která se měla dodržovat.
A začal program našeho nocování,
seznámení
s
Karlem
Čapkem,
spisovatelem, který pro děti napsal
knihy Dášeňka a Devatero pohádek.
Poté následovala večeře, kdy si děti
pochutnaly na řízku s chlebem
a okurkou. A to už přišel první host:
Dalibor Stach, režisér, scénárista
a producent v jedné osobě, který
natočil hranou pohádku Návrat cínové
hole a také Dalibor Stach – syn, který
v pohádce hrál. Po krátkém úvodu byla
dětem pohádka promítnuta a sklidila
velký aplaus. Nyní nastal čas na dotazy,

Správná výživa a školní
stravování
Výživa je nejvýznamnějším z faktorů
zevního prostředí, které ovlivňují zdraví
člověka v každém věku.
Těžiště správné výživy a stravování
leží bezesporu v rodině. Poměr
školního stravování a stravování doma
je jednoznačně převládající na straně
rodiny. Tím v žádném případě nechceme
říci, že úloha školního stravování
je bezvýznamná. Naopak. Je to jediná
možnost, jak dětem ukázat ty druhy
pokrmů, které neznají z domova a pro
většinu dětí znamená školní oběd jediné
jídlo, které odpovídá všem zásadám
zdravé výživy.
Školní jídelny se řídí výživovými
doporučenými dávkami, které jsou
základem pro plnění spotřebního koše.
Plnění spotřebního koše je, s povolenou
tolerancí, pro školní jídelny povinné.

jak se taková pohádka natáčela. Oba
Daliborové nakonec rozdali pohlednice
se svými autogramy.
Během noci byly děti několikrát
u počítačů a chatovaly s ostatními
knihovnami z celé republiky. Tak
se dozvídaly, co dělají v jiných
knihovnách,
např.
v
Chodově,
v Olomouci, v Čelákovicích, v Praze …
Karel Čapek a jeho knihy pro děti
– to byl testík, který děti vyplnily před
druhou večeří. Byly jako kudlanky.
Dostali chléb s rybičkovou pomazánkou
nebo se sýrem a zeleninu. Musely
se posilnit před noční výpravou
za loupežníkem Lotrandem. Loupežníka
sice nenašly, i když byly až u hřbitova,
ale mezitím knihovnu navštívil vodník,
který přinesl Hastrmanské noviny.
Po návratu z noční vycházky děti
čekalo vyhodnocení literární soutěže
o Karlu Čapkovi a jeho pohádkách.
Vítězové dostali pěkné ceny (byli to:
Marcela Štůsková, Klára Sakařová,
Barbora Blažková, Vendula Volfová
a Nikol Hanzálková.)
Kolem půl druhé děti zalézaly
do svých pelíšků a čekal je večerníček.
Děvčata četla Velkou kočičí pohádku
a kluci si přáli číst Velkou policejní.
Do tří hodin to všechno spalo, mimo
nás dospěláků.
Už ráno v sedm bylo slyšet několik
hlasů a za chvíli to švitořilo všude.
Připravili jsme oblíbené „kakajíčko“,
upečené bábovky a jahodový koláč
a snídaně byla na stole. Po jídle se ještě
děti rozloučily na chatu s ostatními
knihovnami a v klubovně je čekala ještě
literární pohádková soutěž Po rozdání
upomínkových dárků a pamětních
průkazů na „ Andersenovu noc“ jsme
ještě volali na Lotranda, který se náhle

Faktem ovšem je, že tuto povinnost
jídelny plní s obrovskými potížemi,
protože jedna věc jsou výživová
doporučení, a druhá je neochota dětí
pokrmy zdravé, výživě odpovídající
konzumovat. Děti sice mají právo
na hodnotné školní stravování podle
školského zákona a podle vyhlášky
o školním stravování, ale nemají
povinnost se jej pravidelně zúčastňovat.
Co to znamená? Děti samy nebo jejich
rodiče, kteří je v tom v převážné míře
podporují, mohou libovolně odhlašovat
obědy, pokud jim podle jídelníčku
některý pokrm nechutná. Jsou to ale
právě ty pokrmy, které by měly děti
konzumovat v mnohem větší míře
(zelenina, luštěniny, ryby).
Jsme přesvědčeni, že stravování
ve školních jídelnách, nejen v té naší,
pestré a kvalitní je!
Tím více nás mrzí fakt, že ačkoli
je v základní škole zapsáno cca 300
dětí, ve školní jídelně se jich stravuje
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zjevil mezi dveřmi. Hodný loupežník
dostal také pamětní průkaz. A to byl
konec. Spokojené děti se rozcházely
do svých domovů.

pouze 60 procent. Myslíme, že je škoda,
když dítě, místo teplého, čerstvě
uvařeného oběda, si raději v obchodě
koupí salám s rohlíkem či sušenky,
brambůrky a podobné. Součástí oběda
je nejen hlavní jídlo, ale i polévka,
různá doplňková jídla a nápoj, jehož
množství je většinou neomezené, a tak
se děti mohou napít dle potřeby! To vše
za velmi rozumnou cenu!
Již více jak rok nabízí naše školní
jídelna i stravování cizím dospělým
strávníkům a myslíme, že strávníci,
kteří u nás obědy odebírají, jsou
se stravováním spokojeni.
Proto je v našem zájmu, aby byl počet
strávníků ve školní jídelně vyšší a hlavně
dětí chodilo na obědy co nejvíce. Vždyť
školní stravování je přece hlavně pro
děti!
ŠJ při ZŠ Nová Role
kde také získáte další informace.

KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

ve dnech 6. – 8. června 2008
(pátek – neděle)

DJ T. Stabenow
DJ ESPRIT

Pátek 9.5.
Rocková legenda – UŽ JSME DOMA
Předkapela: Blahobeat
20:00, vstupné 170 Kč, předprodej 140 Kč

Sobota 10.5.
DĚTSKÁ DISKOTÉKA R

DJ Janda

16:00 - 19:00, vstupné 10 Kč

Sobota 10.5.
CLUB DANCE R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Pátek 16.5.
OLDIES DISCO R
21:00 - 03:00, vstupné 50 Kč

DJ T. Stabenow
DJ Janda
DJ T. Stabenow
Host: DJ MIKE

Sobota 17.5.
TANEČNÍ LIGA PARTY 2

DJ Franta Babka
CD za 25.000,- k rozdání
– Praha
22:30 - 04:00, vstupné 70 Kč
DJ T. Stabenow
Velký sál, 2 taneční parkety

Sobota 24.5.
CLUB DANCE R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ T. Stabenow
POZOR! V případě nepříznivého počasí proběhne v celém KD NOVOROLSKÁ VALCHA.

Pátek 30.5.
EVA a VAŠEK – vystoupení populární dvojice
18:00, vstupné 130 Kč
Předprodej v podatelně MěÚ Nová Role

Sobota 31.5.
TEQUILA LATINO PARTY R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
Tequila Mojito Cuba Libre

R

CULTURE CLUB

pořádá k MDD pro děti i rodiče
VÝ L E T

BABIČČINO ÚDOLÍ

KVĚTEN 2008
Sobota 3.5.
HIT MIX SPECIAL R

KNIHOVNA N. ROLE

DJ T. Stabenow
DJ MAT

INFO: 776 712 771

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Závody v rybolovné
technice - Nová Role
5. 4. 2008
Jako již tradičně, i letos zahájila MO
ČRS Božičany start do nové sezony
závody v RT mládeže. Tento turnaj
má dlouholetou tradici a v posledních
letech se daří domácím rybářům bojovat
o první příčky jak v jednotlivcích, tak
i v družstvech. Nejinak tomu bylo i letos
v tělocvičně ZŠ v Nové Roli a spousta
medailí zůstala doma.
V konkurenci sedmi družstev
se božičanskému A družstvu povedlo
získat pohár za první místo a vybojovat
pro domácí zlato. Na druhém místě bylo
družstvo ze Stříbra, třetí příčku obsadilo
družstvo RT z Klášterce.

PROGRAM
pátek: Kuks – prohlídka zámku
Ratibořice – prohlídka zámku
Babiččino údolí – sousoší, splav
Studená voda -ubytování
sobota: Adršpašské skály - turistika
Nové Město nad Metují
– prohlídka zámku
Dobrošov – prohlídka vojenské
pevnosti

neděle: Dvůr Králové zoo
Jičín-město pohádek
Cena: 750,- Kč
900,- Kč
600,- Kč

děti do 15 let
dospělí
předškolní děti

(v ceně je zahrnuto: ubytování,
stravování – 2x plná penze, vstupné)
Doprava je hrazena z rozpočtu knihovny
Nová Role
Do 9. května je možno zaplatit zálohu
(polovina ceny)
Druhou polovinu je
do konce května 2008.

třeba

uhradit

ČRS MO Božičany pořádá

„Rybářské závody v lovu ryb udicí“
Kde:

Revír - Koupaliště Nová Role (431 011 – Chodovský
potok 1)
Kdy: 10.5.2008 (sobota) – 6.00 až 11.00, vyhodnocení závodu a předání cen vítězům
od 12.00
Zápis: od 5.00 v klubovně FK Nová Role
Závod je vypsán pro kategorie:
I.kategorie – dospělí a dorostenci(15 až 18 let)
II.kategorie – děti do 15 let
Startovné: dospělí 100,-Kč, dorostenci 50,-Kč, děti do 15 let zdarma
Podmínka: členství v ČRS + platný státní rybářský lístek
Poznámka: prvních 10 soutěžících v každé kategorii bude odměněno věcnými cenami,
další cenou bude odměněn největší úlovek a pod. …
POZOR !
–
Rozmístění
soutěžících u vody
bude
určeno losem u prezentace !!!
Důležité:
Po dobu konání závodu bude
revír pro ostatní rybáře mimo
soutěžících uzavřen!
S pozdravem
Petrův zdar !!!
Srdečně zve výbor MO

V jednotlivcích v kategorii ml.
žáků stříbro vybojoval Petr Pecher
a nejmladší účastník závodů Marek
Duchovič
skončil
bez
medaile
na pěkném šestém místě. V kategorii
žákyní zlato z Božičan nepustila nikomu
domácí Lucie Jejkalová, Ondřej Krbec
z domácího týmu v kategorii starších
žáků skončil na druhém místě.
V juniorech si zlato vybojovala Hana

Pejšková a stříbro Miroslav Duchovič,
oba z CASTING týmu MO Božičany.
Start do nové závodní sezony začal
pro božičanské rybáře slibně, teď jen
aby se jim stejně dobře vedlo v dalších,
a hlavně v republikových závodech.
V letošním roce toho mají dost před
sebou hlavně junioři. Kalendář mají
nabytý, tak jim držme palce ať dobře
reprezentují náš region.

Nike Convention

GIMSTICK. Slouží k procvičení celého těla, ke zvýšení fyzické
kondice, k lepší koordinaci a držení těla. Kongres měl opět
velký úspěch a my se už nyní těšíme na další. Nám se na něm
podařilo za výhodnou cenu zakoupit 10 ks tohoto fitness nářadí,
které se snažíme využívat na našich hodinách.

Dne 16. 3. 2008 se konal v Praze ve Sportovním centru
kongres NIKE FITNESS CONVENTION. Měl 5 lekcí
se špičkovým obsazením – Olga Šípková, Silvie Brandová,
Radka Hamáčková, QAŠA a dokonce 1 zahraniční lektorka
z Finska, která nám ve 2 lekcích představila nové fitness nářadí

J+J
ASPV-TJ N. Role

Mistrovství ČR masters - Bohumín 5. - 6. 4. 2008
Z oddílu vzpírání startovali na Mistrovství ČR -3 závodníci.
Celkem startovalo 76 mužů a 8 žen.
AG1: 35-39 let --- hmotnostní kategorie: +105 kg
hmotnost:
jméno:
Dvojboj: Trh+Nadhoz
112,70
Jan GONDÁŠ(1970
246(110+136
115,50
Zdeněk KADLEC(1970
208(95+113
AG5: 55-59 let---hmotnostní kategorie: +105 kg
119,20
Augustin KOCUR(1952
171(67+104

umístění:
2.místo
3.místo

2.místo
S pozdravem A. Kocur

60 let fotbalu
v Nové Roli

UŽ JSME DOMA
pumv®ê§§¦§¡¢§§¡

V letošním roce 2008 oslaví fotbal
v Nové Roli již 60. výročí činnosti.
Chceme toto pro nás významné
výročí oslavit důstojně. Za pomoci
našich příznivců a sponzorů
připravujeme na 31. 5. 2008 hlavní
program oslav, na kterém by
vzpomínkový zápas sehráli bývalí
hráči Nové Role a po nich budou
mít naši fanoušci a další občané
města možnost zhlédnout fotbalové
legendy ČR v zápase Internacionálů
ČR proti A mužstvu FK Nová Role.
Zveme tímto naše fanoušky
další občany našeho města nejen
na slavnost k 60. výročí fotbalu
v Nové Roli, ale také na všechny

mistrovské zápasy našich mužstev
v jarních a podzimních částí
mistrovských soutěžích.
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9.5. OD 20:00

Soutěže ve hře na smyčcové nástroje

na smyčcové nástroje se uskutečnilo 9. 4. 2008. Naše ZUŠ byla
pořádající školou.

Soutěž vyhlášena MŠMT ČR. Krajské kolo soutěže ve hře

Upozornění na uzavírku komunikace
v Nové Roli

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

Ve dnech od 18.
- 21. 5. 2008 bude
z důvodu opravy
železničního
přejezdu uzavřena
místní komunikace
Za Tratí v Nové
Roli.
Dopravní
o m e z e n í
přechodné úpravy
silničního provozu
se týká místních
komunikací Pod
Nádražím, Za Tratí
a Na Bouchalce.

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

Anketa
a/ zachovejte „Tribunu“ v NZ ve stávajícím
rozsahu a se stejným obsahem
b/ zrušte stávající obsah a rozsah
„Tribuny“ v NZ
Dále navrhuji:

Na posledním jednání redakční rady Novorolského zpravodaje
byla projednávána otázka „Tribuny“.
Někteří členové redakční rady jsou názoru, že řada článků
publikovaných v „Tribuně“ v posledních číslech snižuje úroveň
této tiskoviny, působí rozbroje mezi občany, řadu lidí nezajímají
a nesplňují účel proč je tato tiskovina vydávána.
Někteří členové redakční rady jsou názoru opačného a trvají
na zachování „Tribuny“ na stávající úrovni.
Z toho důvodu bylo usneseno obrátit se na všechny občany
Jimlíkova, Mezirolí a Nové Role s prosbou o sdělení Vašeho
názoru.
Prosíme, aby jste sdělili Váš názor na stávající úroveň „Tribuny“
v Novorolském zpravodaji (NZ), případně se vyjádřili k tomu
co chcete v NZ mít.
Anketní lístek vhoďte do kovové schránky umístněné
při vchodu na poštu v přízemí budovy MěÚ nejpozději
do 18. května 2008.
Za spolupráci děkuje a šťastnou volbu přeje
redakční rada Novorolského zpravodaje

„Alzheimerova nemoc – pomoc pro oba břehy“
Kontaktní místo ČALS při Farní charitě Karlovy Vary pořádá již osmou konferenci s názvem Alzheimerova nemoc-pomoc pro oba břehy věnující
se problematice Alzheimerovy choroby. Konference se koná 15. května 2008 od 10:00 hod ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary.
Konference je zaměřena na problematiku péče o člověka s demencí a obecně na problematiku péče o seniory.
Věříme, že tato konference bude jako i v minulých letech pro přítomné pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení velkým přínosem a umožní
předat zkušenosti a informace lidem, kterým není problematika Alzheimerovy choroby lhostejná.
Bc. Lukáš Květoň,
sociální pracovník Poradny Farní charity Karlovy Vary

ZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

- vsazování kamenů
- rytiny
- převlékání korálů
- zlacení a stříbření šperků

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

JANA SÁROVÁ
Chodovská 84
Nová Role

Tel.: 602 627 192
www.zlatnicka-dilna-jana-sarova.cz

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna
tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1200 Kč
dále nabízím:
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu

VÝKUP ZLATA

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ
VÝKUP STŘÍBRA

za nejvyšší ceny

Otevírací doba:
Po. 900 - 1800
Út.-Čt. 900 - 1500
St. 900 - 1200 , 1400 - 1800
Pá. 900 - 1300

> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč
Fa. Pavel Doležel, Školní 735

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

Chodov
Tel.: 602 160 734
CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•Novinky a trendy 2008
•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
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cz.mail@email.cz
Chodov, Ostrov, Karlovy Vary

Tel.: 602 771 600
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Učebny:

Výuka v nových klimatizovaných vozech.

prodejna „RABIT“.

Vchod ze dvora, druhé patro.

Pro maminky na MD hlídání dětí ZDARMA.

v budově, kde sídlí

Dárkové kupóny + dárek od nás.

pod marketem „LIDL“

700,- Kč/měs., i po skončení kurzu.
Najdete nás 100m

Od prosince 2007 je možné splácet

Výcvik skupiny „B“ - 7250,- Kč,
kompletní cena včetně učebnic,
platba možná i na splátky.

qarto.real@seznam.cz

včetně montáže a DPH 5 %

AKCE - žaluzie na trojdílné panelákové okno 1 260,- Kč

Cena našich oken Vás příjemně překvapí

ZAMĚŘTE SE NA SKUTEČNOU KVALITU

( šíře 180 mm - barva bílá nebo mramor )

Ke každému oknu vnitřní parapet zdarma !

PĚTIKOMOROVÝ PROFIL ZA CENU ČTYŘKOMOROVÉHO

ROLETY • ŽALUZIE • PARAPETY • STŘEŠNÍ OKNA • SKLEPNÍ OKNA
SÍTĚ PROTI HMYZU • GARÁŽOVÁ VRATA

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PRODEJ A MONTÁŽ STAVEBNÍCH OTVOROVÝCH PRVKŮ

OBCHODNÍ STŘEDISKO CHODOV
U PORCELÁNKY 498
TEL./FAX: 352 666 391
e-mail: qarto.real@seznam.cz

QARTO REÁL

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz

