Vážení spoluobčané,
do dnešního úvodníku Novorolského
zpravodaje jsem vybral několik témat
na zamyšlenou.
Tím prvním a nejzávažnějším
tématem je situace v naší porcelánce.
Vidíte, i když víme, že tato porcelánka
má svého vlastníka po privatizaci
karlovarských porcelánek, tak stále
všichni obyvatelé města Nová Role
používají přívlastek naše. I já cítím,
že je porcelánka mnoha věcmi spojená
s městem. Hlavně, a to je nejdůležitější,
zaměstnává
naše
spoluobčany,
kteří zase svým umem a dovedností
vytvářejí majiteli i společnosti nemalé
nadhodnoty. V polovině měsíce
října bylo známo, že má porcelánka
zaplaceno do konce měsíce října
a zaměstnanci dostali k výplatě 70%
svého výdělku a příslib, že zbytek obdrží
v průběhu příštích měsíců. Je mnoho
důvodů, proč se naše porcelánka dostala
do této situace, ale dle mého názoru
je to špatným rozhodováním majitelů
a ti nesou plnou odpovědnost za nynější
složitou situaci v nejmodernější
a největší porcelánce v České republice,
která má sídlo v našem městě. Nechci
domyslet události v případě úplného
zastavení výroby porcelánu. Mnoho
našich spoluobčanů by ze dne na den
přišlo o možnost získání prostředků
pro chod jejich rodin a pro ně
samotné. Z podpory v nezaměstnanosti
se dlouho žít nedá a je to nástroj hlavně
na překlenutí nějakého časového
období. Nastaly by krušné chvíle
pro naše spoluobčany, kteří by přišli

o zaměstnání. I na rozpočet města by to
mělo dopad, protože bychom nedostávali
přímé odvody daní a tím pádem bychom
museli rozhodnout, kterou službu
nebo investici nebudeme vykonávat
nebo realizovat. Nejvíce mne naštve,
když nakonec zjistíte, že zaměstnanci
v porcelánce dostanou 70% svého
výdělku a zaměstnanci Porcely, kteří
určitě mohou svými rozhodnutími
za vzniklou situaci, dostanou plných
100%. Chtěl bych věřit tomu, že se celá
záležitost vyřeší bez propouštění a najde
se viník, který vzniklou situaci zavinil.
S tímto souvisí další problém a to
jak zajistit efektivní chod zdravotního
střediska u porcelánky, protože
je napojeno s teplem a elektrickou
energií právě na porcelánku. Nachází
se řešení zajistit teplo zakoupením
a napojením elektrického kotle
a dohodnout se s dodavatelem el. energie
na přímém napojení střediska. Dále
je stále na pořadu dne se dohodnout
se všemi lékaři, kteří provozují lékařskou
činnost na území města, aby byli v jedné
budově a to ve zdravotním středisku
v Rolavské ulici. Již proběhlo jedno
jednání Rady města s lékaři a musím říci,
že se lékaři k této záležitosti postavili
s plnou odpovědností a souhlasí
s navrženou variantou, kdy se všichni
lékaři vejdou pod jednu střechu
v Rolavské ulici. Následovat bude další
jednání již za přítomnosti projektanta,
který rozumí potřebám lékařské
činnosti a hygieny, a vše naprojektuje
dle platných norem a přání lékařů.
Po zhotovení projektu budeme znát cenu
celé rekonstrukce zdravotního střediska

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 17. - 18. 10. 2008
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Karlovarský kraj, Okres: Karlovy Vary
Obec: Nová Role

Členové okrskové volební komise v Mezirolí

v Rolavské ulici. I při těchto jednáních
byla zmínka ze strany doktorů a jak to
bude s parkováním? Myslím si, že opět
musíme otevřít problematiku parkování
v Rolavské ulici.
Třetím tématem je naše Základní škola
v Nové Roli. V letošním roce proběhla
druhá etapa rekonstrukce naší Základní
školy v Nové Roli, která byla v částce
okolo 20-ti miliónů korun. Realizaci
rekonstrukce Základní školy v Nové
Roli vyhrála stavební firma Kvaryod,
která svoji práci provedla v dobré kvalitě
a v kratším termínu než byl dohodnut
ve smlouvě. K tomu, abychom mohli
zaplatit za dobře odvedenou práci firmě
Kvaryod, bylo potřeba nalézt finance.
A jak jsme vyřešili tento nejdůležitější
problém, mnozí již víte. V loňském roce
jsme nechali provést energetický audit,
který ukázal potřebu výměny oken
za plastová a zateplení obou pavilonů
včetně střech, spojovacího krčku
a tělocvičny. Následně jsme podali
žádosti o finance na rozpočtový výbor
Parlamentu ČR a Státní fond životního
prostředí. Poslanci za ODS Ing. Miloši
Paterovi se podařilo získat 8,5 mil.
korun z rozpočtu ČR a ze Státního
fondu životního prostředí 8 mil. korun.
Zbytek jsme zajistili z rozpočtu města.
Touto cestou bych chtěl poděkovat panu
Miloši Paterovi, firmě Kvaryod a panu
Miroslavu Kapounovi (investiční referent
MěÚ) a dalším nejmenovaným za jejich
přístup k druhé etapě rekonstrukce
Základní školy v Nové Roli.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v %
4
4 100 3 345
1 286 38.45
1 284
1 272
99.07

číslo
1
18
25
32
33
37
38

Strana
název
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
Doktoři (za uzdravení společ.)
Strana zdravého rozumu
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
SDŽ-Strana důstojného života
Unie svobody-Demokratická unie

Platné hlasy Předn.
hlasy
celkem v %
216 16.98
X
18
1.41
X
171 13.44
X
13
1.02
X
0
0.00
X
10
0.78
X
6
0.47
X

číslo
42
47
48
49
53
55

Strana
název
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
„ALTERNATIVA PRO KRAJ“
Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.
Koalice pro Karlovarský kraj

Platné hlasy Předn.
hlasy
celkem v %
12
0.94
X
215 16.90
X
365 28.69
X
139 10.92
X
20
1.57
X
87
6.83
X

Vítáme děti do života

Blahopřejeme

Vážení
rodiče,
k narození Vašich dětí:

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

blahopřejeme

Viktorie Hrabicová
Karolína Šimková
Karolína Kaiserová

Významné životní výročí oslaví tito
občané:

Milé děti, přejeme vám hodně zdraví
a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Promítání v knihovně
Základní knihovna Nová Role vás zve
na promítání diapozitivů p. Vladimíra
Korbela. Promítání proběhne 18. 11.
2008 v 16 hodin v místní knihovně.
Budou se promítat diapozitivy:
Švýcarsko a 43. MFF Karlovy Vary, dále
záznam z výletu seniorů do Mariánských
Lázní (Boheminium, zámek Kynžvart)

Božena Petrlíková
Anežka Dubová
Mária Horečná
Věra Baumannová
Hubert Prokeš
Alžběta Neprašová
František Hořejší
Eva Čapková

LISTOPAD 2008
Sobota 1.11.
HALOWEEN DISCO R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Komise pro občanské záležitosti

koncerty

30. 11. - 1.Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Paleta
– Karlovy Vary. Ženský
komorní sbor Cichorium –
Nová Role. Jan Fix – klarinet

DJ Janda

Pátek 14.11.
DOLOVNÁ
Hraje ALFA SEXTET
Od 20:00, vstupné 100 Kč, bohatá tombola
Sobota 15.11.
DĚTSKÁ DISKOTÉKA R
17:00 - 19:00, vstupné 10 Kč

14.12. - 3. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli

DJ T. Stabenow

DJ Janda

Sobota 15.11.
RED BULL & AMUNDSEN PARTY R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ T. Stabenow
Pátek 21.11.
2. NOVOROLSKÉ POSVÍCENÍ
Od 20:00 do 02:00, vstupné 15 Kč
Hraje GIPSY HARY BAND
Veselice, hudba, tanec...
Jitrnice, jelita, ovar, prdelačka... po 10 Kč

Zděnka Slížová
předsedkyně komise pro práci
se seniory

Sbor Chorea Nova
a Cichorium

7. 12. - 2. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
účinkuje: Smíšený pěvecký sbor
Cubitus – Loket. Dětský
pěvecký sbor Zvonek
– Karlovy Vary. Jan Fix
– klarinet

Sobota 8.11.
CLUB DANCE R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Dne 6. 11. 2008 – ve čtvrtek
se uskuteční setkání seniorů v R klubu
Kulturního domu v Nové Roli.
Začátek je v 15.00 hodin.
Po zhodnocení dosavadních akcí
a informaci o dalších plánovaných
zahraje k poslechu i tanci pan Pavel
Nový.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.
Sledujte, prosím, i Novoroláček prosincový,
kde vás poinformujeme o dalších
eventuálních akcích v měsíci prosinci.

Přejeme hodně zdraví a štěstí!

vás zve na Adventní

KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE

Komise pro práci
se seniory informuje:

účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Rosa
coeli – Žlutice. Smíšený
pěvecký sbor Chorea Nova –
Nová Role. Lenka Klvačová
a Jan Fix – duo
21. 12. - 4. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela
účinkuje: Ženský komorní sbor
Cichorium – Nová Role.
Smíšený pěvecký sbor
Chorea Nova – Nová Role.
Tento koncert je věnován
vánočním koledám.
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Sobota 22.11.
OLDIES DISCO - zlaté hity 60-90 let R
21:00 - 03:00, vstupné 35 Kč
DJ T. Stabenow

Pátek 28.11.

SETKÁNÍ
SENIORŮ

15:00 - 20:00,
Vstup zdarma
Hraje Pavel Nový
Občerstvení zajištěno

Sobota 29.11.
HIT MIX SPECIAL R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

R

CULTURE CLUB

DJ T. Stabenow

INFO: 776 712 771

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Inventarizace majetku
města
V souladu se zákonem schválila
RMě organizační opatření k provedení
inventarizace majetku města. Na základě
ustanovení §29 a 30 zákona č.563/91Sb.
o účetnictví zřídila hlavní inventarizační
komisi na provedení inventarizace
majetku, závazků a pohledávek města.
Do čela této komise jmenovala
Ladislava Cinegra, za členy Kateřinu
Černou a Lenku Hegenbartovou.
Po konzultaci se starostou města byly
ustaveny dílčí inventarizační komise
pro jednotlivá zařízení města, kde bude
inventarizace probíhat.
Jedná se o Norobyt, s.r.o., Technickou
službu, s.r.o., ZŠ, MŠ v Nové Roli
a Mezirolí, ZUŠ, TIC, hasičské sbory,
kabelovou televizi, atd. Součástí majetku
města jsou i lesy města o výměře více
než sto hektarů, které se rozprostírají
v katastrálních územích obcí Nová
Role, Mezirolí, Jimlíkov a Nivy.
Celkem obhospodařuje město Nová
Role majetek za 622 930 000,-Kč.
V čele každé dílčí inventarizační
komise je zastupitel města a členy jsou
vedoucí jednotlivých zařízení, kde
bude inventarizace prováděna, a dále
pracovník MěÚ.
Tak jako každoročně počítáme,
že i v letošním roce se sejde řada návrhů
na odpisy starého, opotřebovaného,
nepotřebného nebo rozbitého majetku.
Pro odpisy majetku byla ustavena
likvidační komise v čele se zastupitelkou
Jitkou Pokornou.
Proškolení
všech
členů

inventarizačních
komisí
proběhlo
v pondělí 27. října a zároveň byly
stanoveny termíny kontrol tak, aby celá
inventarizace majetku byla ukončena
nejpozději do 31. ledna 2009.

Podzimní úklid
listopad 2008
Harmonogram rozmístění kontejnerů na podzimní úklid listopad
2008 v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově.

Informace pro občany
o změně provozní doby Sběrného
střediska odpadů
S účinností od 1. 11. 2008 Technická
služba Nová Role, s. r. o. rozšiřuje
provozní dobu Sběrného střediska
odpadů na každou sobotu v měsíci
v době od 8.00 – 12.00 hodin..
PONDĚLÍ – PÁTEK
- v době od 7.00 - 14.00 hodin
SOBOTA
- v době od 8.00 - 12.00 hodin
Technická služba Nová Role, s.r.o.

! UPOZORNĚNÍ !
Upozorňujeme
všechny
občany, že poplatek za odpad
měl být uhrazen do konce
měsíce září 2008. V letošním
roce se složenky již neposílají.
Poplatek
můžete
zaplatit
na pokladně MěÚ nebo
převodem na účet města:
9 0 0 5 -3 0 21341 / 010 0

Dům dětí a mládeže Nová Role,

1. ETAPA
přistavení: pátek 31. 10. 2008
odvoz: pondělí 3. 11. 2008
ul. Svobodova
1x
ul. Husova
2x
ul. 1. Máje
1x
Mezirolí - náves, u bytovky 2x
Nová Role stará obec
2x
2. ETAPA
přistavení: pátek 7. 11. 2008
odvoz: pondělí 10. 11. 2008
ul. Tovární
ul. Školní
ul. Nádražní
ul. Rolavská
sídliště Pod Nádražím
Jimlíkov
Na Bouchalce

1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

Tyto kontejnery jsou určené pro
občany k uložení objemného odpadu
z domácností. V žádném případě
se do těchto kontejnerů nesmí vhazovat
nebezpečný
odpad
(televizory,
autobaterie, pneumatiky, barvy apod.).
Pro tento nebezpečný odpad je určen
sběrný dvůr nebezpečných odpadů
v areálu Technické služby každou
sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Technická služba Nová Role, s.r.o.

Příjezd sv. Martina na bílém koni

okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
OD MĚSÍCE LISTOPADU ROZŠIŘUJEME NABÍDKU
ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM NOVÁ ROLE!
ZK NĚMČINA
 každou středu v DDM Nová Role
 od 16.00 hod. pro předškolní děti 4. – 6. let
 od 17.00 hod. pro školní děti – 1. – 3. tř.
 školné 400,- Kč na pololetí
ZK ODBÍJENÁ
 každý čtvrtek od 15.30 hod. tělocvična ZŠ
 pro chlapce a dívky od 3. do 5. třídy
 školné: 400,- Kč na pololetí
ZK CYKLISTIKA
 každý pátek od 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ – fyzická
příprava
 jaro, léto – cyklistika v terénu
 pro chlapce a dívky od 4.třídy
 školné 400,- Kč na pololetí

V úterý 11. listopadu 2008
pořádá
Dům dětí a mládeže v Nové Roli,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Lampiónový
průvod městem
Sraz všech účastníků v 17.00 hod. před budovou DDM.
Zakončení u DDM KULTURNÍM VYSTOUPENÍM,
MARTINSKÝM POHOŠTĚNÍM A OHŇOSTROJEM.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST – LAMPIÓNY S SEBOU !!!!
ŽÁDÁME VŠECHNY MAMINKY A BABIČKY O POMOC
PŘI ORGANIZACI – PEČENÍ MARTINSKÉHO POHOŠTĚNÍ
(PŘIJĎTE SE DOMLUVIT DO DDM, TEL. 353 851 172).

Dokončení rekonstrukce
Základní školy v Nové
Roli

Dne 15. 10. 2008 byla slavnostně
předána
dokončená
stavba
„Rekonstrukce ZŠ v Nové Roli
včetně stavebních úprav zaměřených
na úsporu energie“. Přestřižení pásky
se účastnili: Ing. Patera, poslanec dolní
komory Parlamentu ČR, Ing. Orálek,
radní Karlovarského kraje, p. Anton,
Ing. Jirásek a p. Václavík, zástupci
zhotovitele – firmy KVARYOD spol.
s r. o., pánové Heřman a Cinegr,
starosta a místostarosta města Nová
Role, p. Schmiegerová, vedoucí OŽPV
MěÚ Nová Role a Mgr. Veselý, ředitel
ZŠ v Nové Roli. Všem zúčastněním

se dokončená rekonstrukce ZŠ
moc líbila, protože stavební firma
KVARYOD, spol. s r. o., Karlovy Vary
dokončila svoji práci s čtrnáctidenním
předstihem a ve velmi dobré kvalitě,
za což jí patří veliké poděkování. Pan
poslanec Ing. Patera, který pomohl
na obě etapy rekonstrukce ZŠ zajistit
dotaci ze státního rozpočtu v celkové
výši téměř 21 mil. Kč, nám přislíbil,
že se pokusí získat pro příští rok 2009
další dotaci ve výši do 5 mil. Kč tak,
abychom mohli dokončit zbylé práce.

ZŠ Nová Role, okres
Karlovy Vary
srdečně děkuje všem zúčastněným,
kteří se podíleli na II. etapě rekonstrukce
naší školy – zateplení a výměny oken.

Jednalo by se o jídelnu – zateplení,
výměnu oken, opravu střechy a některé
vnitřní práce a zakrytí a celkovou opravu
spojovací chodby mezi pavilony A a B.
Znovu
musím
připomenout,
že stavební práce s celkovými náklady
ve výši téměř 20 mil. Kč jsou hrazeny
s pomocí finanční dotace ze státního
rozpočtu pro rok 2008 ve výši téměř
8,555 mil. Kč, kterou pro nás pomohl
prosadit právě poslanec Ing. Patera,
a nyní je snad již před podpisem smlouva
pro finanční dotaci, zprostředkovanou
Státním fondem životního prostředí
ve výši 8,2 mil. Kč. Zbytek bude hrazen
z finančních prostředků městského
rozpočtu.

Velmi mě však mrzí, že dokončené
práce se „zalíbily“ nějaké partě
pubescentů. U jednoho z oken rozbili
velmi drahé trojsklo, pokopali a zašpinili
část fasády, poškodili parapetní plechy
a s kusem omítky strhli Státní znak ČR.
Zřejmě si tak chtějí dokázat, že již patří
do řad „dospělých“, a vyléčit si svoje
nemalé komplexy. A tak ve skrytu noci,
aby je snad někdo náhodou nezahlédl,
„hrdinně“ ničí poctivě odvedenou práci
jiných.
Vypracoval: Ing. Miroslav Kapoun

Upřímný dík patří firmě KVARYOD,
která odvedla svou práci velmi kvalitně
a v předstihu.
Věříme, že nový vzhled a vybavení
se líbí nejen občanům Nové Role, ale
především našim dětem, které se nyní
mohou učit v příjemném prostředí.
Bc. Radek Veselý

Nová škola - poděkování
Bylo jistě již mnoho řečeno
o rekonstrukci naší základní školy, ale
k napsání těchto řádků mne inspirovaly
příspěvky dětí, které byly uveřejněny
v předešlém zpravodaji a které hovoří
za vše. Jsem velmi rád, že alespoň
děti, které tuto školu navštěvují,
kladně ocenily nemalé úsilí, které bylo
zapotřebí k zajištění financování této
nákladné rekonstrukce. Bylo napsáno
hodně e-mailů, učiněno mnoho
telefonátů a hlavně osobního jednání
v Praze, aby finanční prostředky
z Ministerstva životního prostředí byly
uvolněny, a přesto byla tato částka ihned
krácena za úsporu tepla, která se vyčíslí
v následujících letech. Pravidelně každé
úterý jsem se zúčastňoval kontaktních
dnů, kde byli přítomni zadavatel,
zhotovitel a zástupce školy. Díky těmto
schůzkám nedošlo ke zdržení a počasí
také přálo, tudíž se mohla 15. 10. 2008
slavnostně přestřihnout páska a předat
uživatelům skutečně krásně zhotovené
dílo, které obdivovali i návštěvníci
z
partnerské
obce
Rittersgrün
a Münstetal při návštěvě v Nové Roli.
Za to vše je třeba poděkovat mimo jiné
investičnímu referentu Ing. Miroslavu
Kapounovi ze stavebního úřadu, firmě
KVARYOD a dalším zhotovitelům.
Dále se město pokusí zajistit finanční
prostředky a uzavřít spojovací tunel
mezi pavilony A a B a zkrášlit školní
jídelnu a mateřskou školu.
František Schlosser
předseda stavební komise

Základní škola Nová Role OZNAMUJE, že v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., par. 167 (školský
zákon), proběhnou po tříletém funkčním období nové volby do školské rady. Každý z občanů může podávat návrhy na zástupce z řad
rodičů, resp. široké veřejnosti. Písemné oznámení s uvedením navrhované osoby a jejím podpisem je možné předat na sekretariátu školy,
popřípadě kterémukoli pedagogickému zaměstnanci.
Samotné volby proběhnou v den rodičovských schůzek ve středu 12. 11. 2008 přímo v základní škole.

Zprávičky ze školy
Žáci 3. B se v měsíci září zabývali tématy: DOMOV a RODINA. Tato témata se prolínala všemi předměty. Zde vidíte
ukázky jejich výstupů:

Žáci 2. A a 4. A složili pěkné básničky na téma PODZIM a z papíru vytvořili krásné podzimní obrázky:

Září

Podzim

Podzim

Podzim je tu

Pryč je srpen, přišlo září,
zahradníkům se už daří
sebrat všechna jablíčka,
která potom babička
do závinu zabalí.
Ten jí potom všechny děti
s plnou pusou pochválí.

Na podzim je listí hodně
na té naší ulici.
Chodívám je denně sbírat
v nové teplé čepici.
Na louce pak draka pouštím,
občas prolétne mi houštím.
A pak večer u kamen
těším se zas zítra ven.

Listí padá, to je príma,
už tu také řádí rýma.
Venku prší, kaštan puká,
máma na to z okna kouká.
Noc je dlouhá, den je krátký,
zima už je za vrátky.

Je tu podzim, padá listí,
metaři ho z ulic čistí.
Vlaštovky už letí pryč,
Vítr fičí a my taky
jako ty vlaštovky
pouštíme své draky.

(Lucka Strouhalová, 4.A)

(Matěj Dvořák, 2.A)

(Prokop Svoboda, 2.A)

(Hanička Mojžíšová, 2.A)

Dominik Kaša

Eliška Švehláková

Míša Slížová

Soutěž o největší jablko

Dopravní hřiště

Od 1. 10. do 10.10. byla vyhlášena soutěž „O největší jablko“ mezi třídami 1. A, 1. B
a 2. A. Děti přinášely krásná jablíčka a všichni jsme byli udiveni, do jakých rozměrů
některá narostla. Z každého ročníku byl vybrán jeden vítěz:
1. A - Dominika Kundrátová (jablko o hmotnosti 396 g)
2. A - Martin Kalinič (420 g)
a rekordman z 1. B Martin Janků (470 g). Vítězové dostali diplomy a drobné dárky.

V říjnu absolvovali žáci obou čtvrtých
tříd teoretickou i praktickou výuku
na dopravním hřišti ve Staré Roli.
Na jaře snad všichni úspěšně získají
průkaz cyklisty.

Týden knihoven
V dnešní době není knihovna jen
místem, kde si můžete vypůjčit knihu
nebo jiné čtení, ale stává se moderním
informačním
místem.
Knihovna
je nejdostupnějším veřejným zařízením
a čtenáři jsou nejpočetnější zájmovou
skupinou. Nové informační technologie
i nové knihovnické služby zásadně mění
charakter knihovny.
Celostátní TÝDEN KNIHOVEN začal
v pondělí 6.10.2008 akcí Velké říjnové
společné čtení aneb Pocta Karlu Čapkovi,
od jehož úmrtí letos uplyne 70 let.
Knihovna v Nové Roli pro své čtenáře
připravila bohatý program. Nejen že pro
své čtenáře vyhlásila tzv. „amnestii“,
kdy měli čtenáři možnost vrátit knihy
a za překročení výpůjční lhůty jim
nebyly účtovány pokuty, každý dětský
čtenář dostal sladkou pozornost a každý
padesátý návštěvník knihu.
Pro celou ZŠ byly připraveny soutěže
– pro mladší děti Znáš spisovatele a jejich
díla a pro děti 5. – 9. třídy o Karlu
Čapkovi (foto 1). V této soutěži jsme
prověřili znalosti o životě Karla Čapka,
o jeho pohádkách i ostatním díle. Děti
také malovaly saň a stavěly robota
z krabic a krabiček.
Pro nejmenší dětičky od dvou do pěti
let a jejich maminky byla připravena tzv.
RODINKA (foto 2) s názvem Podzim
už je tady. Našich nejmenších se sešlo

2) Rodinka

4) Adolf Dudek

jedenáct a bylo s nimi veselo. S dětmi jsme
přivítali podzim pohádkou, básničkou
a pohybem. Poté děti za pomoci maminek
vyrobily draky, kterými vyzdobíme
naši knihovnu. S těmito nejmenšími
se budeme pravidelně scházet každý
měsíc a knihovnice Marcela již připravuje
na listopad setkání se strašidýlky.
Předškoláci z MŠ a děti 2. – 3. třídy ZŠ
přišly na besedu s ilustrátorem Adolfem
Dudkem(foto 3, 4). Autor mnoha knih
zábavnou formou učil děti malovat
a beseda se všem velice líbila. Po besedě
také rozdával autogramy.
Děti z družiny zase soutěžily ve
znalostech o Karlu Čapkovi a jeho
pohádkách venku u knihovny. Nejlepší
z 1. - 2. třídy byly: Štěpán Kroupa, Jan
Veselý a Michal Francouz a ze 3. – 4.
třídy: Tomáš Valenta, Michal Nikoleni
a Matěj Toužimský.
Ukončením Týdne knihoven bylo
nocování v knihovně (foto 5), tentokrát

s názvem „7 divů světa“. Úkolem dětí
bylo připravit prezentaci o divech světa.
Měly možnost pracovat jak na internetu
tak i s knihami. Součástí večera bylo plno
soutěží, her, čtení i noční vycházka kolem
Rolavy, která končila na hřbitově.
Ráno po snídani děti předvedly
a prezentovaly svou práci. Večera
se zúčastnil i jejich třídní učitel Miroslav
Starý.
A celý týden se četlo a četlo. Četli jsme
hlavně pohádky Karla Čapka.
Současné knihovny jsou nejen
místem, kde trávit volný čas, ale i místem
nabízejícím kulturu a vzdělávání. I naše
knihovna podporuje čtenářství a jsme
místem setkávání a dostupní široké
veřejnosti.

1) K. Čapek - soutěž

3) Adolf Dudek

5) Nocování

Začátek měsíce října
2008
Do této celostátní akce se připojila
i knihovna v Mezirolí a připravila
bohatý program pro své čtenáře. Kvízy,

soutěže, informace pro malé i velké.
Další hodiny pro veřejnost: čtvrtek
večer pro dospěláky a pátek odpoledne
pro děti. Amnestie využilo 10 čtenářů.
Hlavním tématem týdne i zde byl Karel
Čapek a kvíz „Co nám uvízlo v paměti“

pro všechny věkové kategorie. Zatím
odevzdalo 18 příznivců knihovny.
Tento kvíz bude ukončen 4. 11. 2008.
Na závěr pátečního dětského programu
bylo malování sedmihlavé saně Aminy
na látku a všem dětem se moc podařila.

Paměťový test účastníky i pobavil.

V pilné práci.

Takto vypadají správné sedmihlavé saně!

Nemčičová Ladislava

Knihovna v Nové Roli vás srdečně zve
na výstavu MUDr. Jarmila Popelářová

Antidepresiva
Paličkovaná krajka, keramika,
fotografie, košíky
a kombinace těchto technik.
Vernisáž: 12. listopadu 2008
v 16. hod.
Otevřeno v pondělí, úterý a čtvrtek
10.00 – 18.30 hodin do 11. prosince

Vstup volný

Novorolská pouť 27. září 2008

Atrakce

Průvod městem

Křest knihy p. Hošny

Průvod městem

Křest knihy p. Hošny

Nabídka proutěného zboží

Mše svatá v kostele sv. Michaela

A z čeho máme radost ?
Z toho, že náš areál vypadá tak
jak vypadá, tedy hezky a upraveně
a stává se pomalu cílem procházek
novorolských občanů. Máme radost
z maminek s kočárky a všech ostatních,
kteří využívají náš areál k poklidnému
odpočinku v přírodě. Radost budeme
mít i z těch, kteří k nám přijdou se svým
čtyřnohým přítelem, ale zároveň
i s pytlíkem na to psí hovínko.

Areál rybářů MO ČRS
Božičany - „KASKÁDA“
v Nové Roli
Nevěděl jsem, jak mám tento článek
nazvat, a tak to dopadlo tak jak vidíte,
nic neřešící název článku.
Přesto mne k jeho napsání dovedly
nešvary, které se v okolí chovných
rybníků naší MO v posledním období
vyskytly a ze kterých nemáme radost.
Z čeho tedy nemáme radost ?
Dalo by se očekávat, že naším
problémem jsou pytláci, ale není tomu
tak. Zlobí nás někteří neukáznění
sousedé zahrádkáři, kteří si pozemky
kolem rybníků občas spletou se skládkou
odpadů, řidiči vozidel, které upravené

cesty mezi rybníky lákají k projížďce.
A vůbec nejraději tam vidíme agresivní
majitele fenoménu posledních let a to
čtyřkolek. Jeden takovýto borec, který
neunesl, že jsme ho z našeho pozemku
vykázali, se nám pomstil tím, že nám
svým strojem poškodil vjezdovou bránu
do areálu hospodářského střediska.

A z čeho budeme mít vždy radost ?
Když ta první skupina úplně vymizí
a všichni, kteří přijdou náš areál
navštívit, se k němu budou chovat
ohleduplně.
Jaroslav Šimek
jednatel MO ČRS Božičany

Dalším nešvarem je venčení psů
a ponechávání psích exkrementů
a vyčesaných chlupů na upravených
hrázích a cestách mezi rybníky.
Často jsme byli v minulosti od shora
uvedených návštěvníků upozorňováni
na to, že nemáme naše pozemky
označeny cedulemi. Pozemky jsme tedy
označili a nastal nový problém, zase
se našel někdo, kdo nám cedule vytrvale
likviduje.

„Místní organizace českého rybářského svazu v Božičanech“

pořádá:

Taneční
zábavu

„Dolovnou“
Datum konání: p á t e k 14.listopadu 2008 od 20 hod in
Místo konání: Ku lt u r n í dů m Nová Role
Cena vstupenky: 100,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina: „ A l fa

S ex t et“

Dále je připravena tombola a v ní mimo jiné i 60 kousků šupináčů
Předprodej vstupenek:

J o s e f B r a b e ne c
Husova 47, Nová Role - tel. 605 347 532
I n g . Vá c l av R ý d l
Bezručova 582, Chodov - tel. 607 936 339

DOPRAVA Z CHODOVA JE ZAJIŠTĚNA - ODJEZD AUTOBUSU V 19.15
OD OBCHODNÍHO DOMU „DRUŽSTEVNÍK“ A ZPĚT !!!
V případě zájmu bude zajištěna i doprava „z“ a „do“ Mezirolí.

Mládí válí
Hasičské mládí v Mezirolí opět o sobě
dává vědět svými skvělými výkony
na soutěžích mladých hasičů. Naše
družstva jsou zapojena do celostátní
celoroční Hry Plamen a také startovali
již ve třetím ročníku Ligy mladých hasičů
(MH) Karlovarského kraje. Na rozjezd
všech těchto soutěží se ale každoročně
zúčastňujeme halové soutěže v Toužimi.
Letos se nám na halovce docela dařilo.
Starší žáci skončili sedmí z dvaceti
a mladší žáci čtvrtí z patnácti. Umístění
v této konkurenci pěkné, ale už si brzo
snad odsud odvezeme nějaké medailové
umístění.
Další pro nás důležitou událostí byla
jarní (a finálová) část Hry Plamen, kde
jsme po podzimu startovali ve starších
ze čtvrté pozice a mladší ze třetího
místa. Naděje mladších docela brzo
pohasly po prvé disciplíně a nakonec
z toho bylo celkové sedmé místo.
V tomto družstvu se vyměnily některé
děti a ty malinké je zatím nedokázaly
nahradit. Ale věřte, jejich chvíle přijde.
Ve starších se naopak začalo našemu
družstvu dařit, začala se i zúročovat
dlouhodobá práce, takže se do soutěží
mohla vnášet i taktika vedoucích, jenž
slavila úspěch. Nebudu to napínat

- družstvo starších žáků SDH Mezirolí
se stalo vicemistry okresu Karlovy Vary
v ročníku 2007/08. Gratulujeme.
Další kapitolou pro nás byla účast
v lize. A nešlo jen o pouhou účast.
Účast v lize znamená zúčastnit se pěti
závodů ze sedmi. V případě absolvování
všech kol se počítá pět lepších umístění.
Vyhrává ten, kdo má samozřejmě
nejnižší počet bodů. Byly to závody
v Útvině, Chodově, noční závod
v Březové u Sokolova, v Plesné, Horním
Slavkově, Jáchymově a závěr opět
v Březové. Mladší žáci se umístili 1x
2. místo, 2x 3. místo a 2x 4. místo (jedno
čtvrté a jedno páté místo se nepočítalo).
Na konci ligy měli stejně bodů jako
družstvo SDH Březová 2, ale v rozstřelu
v požárním útoku o konečné třetí místo
jsme bohužel prohráli, takže z toho
je čtvrté místo ze sedmi účastníků
mladší kategorie v celém Karlovarském
kraji. Starší žáci se nedali zahanbit
a v lize nasbírali stejná umístění jako
mladší, tedy 1x 2. místo, 2x 3. místo
a 2x 4.místo (jedno šesté a jedno páté
místo se nepočítalo). Tedy celkem také
16 bodů. Ovšem v této kategorii nám
to na třetí místo stačilo. Je to pro nás
velký úspěch, jelikož před našimi borci
skončil jako vítěz Horní Slavkov (loňský
mistr ČR v požárním útoku) a druhé

bylo družstvo SDH Jáchymov,
vítěz našeho okresu a letošní
účastník mistrovství ČR. No
a za nimi byli hned naši borci…!!
K těmto výsledkům ještě nutno
zmínit úspěchy jednotlivců
na soutěži v Jáchymově, kde
v mladší kategorii v běhu
na 60m s překážkami obsadil
Pepa Krnáč 3. místo, v kategorii
starší dívky Kačka Kapečková
5. místo a v kategorii starší
chlapci Martin Galia (alias
„pendolino“) 2. místo. A to
prosím ze závodníků celého
Karlovarského kraje.
Myslíte, že už té radosti bylo dost? Tak
na to zapomeňte. Dne 11. 10. 2008 byl
v Mezirolí zahájen další ročník celostátní
Hry Plamen. V tomto podzimním kole
si děti v branném závodě a štafetě dvojic
jakoby připravují výchozí pozici pro
finálové jarní kolo. V kategorii starší
doběhli naši borci braňák na čtvrtém
místě, ale ve štafetě dvojic předvedli
výhodu domácího prostředí a zde
se umístili na druhém místě, takže
celkově do jara jdou ze třetí velmi slibné
pozice. No a co na to mladší? No, když
jim to nevyšlo v lize, jsou tu další závody,
tak proč se nevytáhnout zrovna doma.
Braňák zvládli na druhém
místě, kde nás zaskočil pouze
nováček ze Žlutic. Ovšem ve
štafetě dvojic dohnali některé
rodiče a babičky až k slzám,
jelikož s obrovským přehledem
tuto disciplínu vyhráli. A
co celkový součet před jarním
kláním? SDH Mezirolí je první
s větším bodovým náskokem
před ostatními soupeři.
Chtěl bych zde před čtenáři
pogratulovat našim dětem
k těmto dosaženým metám,
poděkovat kolegům vedoucím

Nebezpečný odpad
Tak jako každoročně i v letošním roce provedli hasiči z Mezirolí
spolu s Technickou službou Nová Role sběr nebezpečného
odpadu v obci.

Markétě Adamové, Gábině Krnáčové
a Lucce Pospěchové, bez nichž by to
nešlo. Ve stejné řadě i rodičům, kteří
se velmi aktivně zapojují do dění okolo
našeho kroužku a z dospělých hasičů
speciálně Míšovi Stánkovi, jenž nás
nenechá nikdy na holičkách. A co se
týče pořádané soutěže v Mezirolí, chtěl
bych poděkovat členům SDH Mezirolí,
kteří se postarali o bezchybný průběh
soutěže, opět rodičům, kteří vytvořili
super zázemí při soutěži, Péťovi
Dolejšovi a jeho kolegům za občerstvení
a rodině Švejdarové za poskytnutý
sponzorský dar a za finanční zajištění
soutěže městu Nová Role. Mockrát
ze srdce děkuji všem, kdo se přišli
podívat a nebo pomáhali, protože jsem
konečně měl pocit, že máte o naší
mládež zájem a nejsme na to sami.
P.S. Chceme založit dorostenecká
družstva (věk 14 - 18) let. Kdo má zájem
může mezi nás přijít a také zkusit jaké
to je stát se slavným na naší „obecní
úrovni“ a co vy víte, třeba budete také
reprezentovat náš region na krajských
soutěžích či na mistrovství ČR, jako
někteří naši vedoucí.
Za kolektiv mladých hasičů
SDH Mezirolí
Míla Pospěch

Dopolední cvičení
Začínáme od 7. 10. 2008 od 10- 11 hodin, vždy každé
úterý dopoledne!!! (v TIC-ku, zadní vchod)
Cvičení je pro všechny (ženy na mateřské, ženy v domácnosti...),
kteří nemají dopoledne co dělat a chtějí si protáhnout své tělo!
Cvičení bude probíhat formou protažení a posilování
s využitím různých cvičebních pomůcek,
ŽÁDNÉ SESTAVY APOD. !!!
Pro děti máme malý dětský koutek!
Co sebou? Pevnou obuv, ručník, pití a hlavně dobrou
náladu!!!
Vstupné: členové TJ 30,- Kč
ostatní 35, - Kč
mateřská 25,- Kč, 30,- Kč
Těší se na Vás Štofinka
TJ NR- odd. ASPV

2. kolo II.ligy mužů - Rotava
11. 10. 2008
Ve 2. kole podali novorolští vzpěrači kvalitní výkon. Ze šesti
startujících oddílů skončili na 2. místě. Tímto si upevnili
i 2. místo v tabulce.
Tabulka po 2.kole:
bodů
1. Bohemians Praha
21
2. TJ Nová Role
19
3. Rotas Rotava“B
16
4. Lokomotiva Cheb
16
5. Start Plzeň
12
6. Slavoj Plzeň
10
7. GV Teplice “B“
7
Výkony našich závodníků:
J. Gondáš – 210 (95+115), Josef Nagy – 235 (102+133),
Jakub Valdman –155 (70+85), M. Podšer - 218 (103+115),
Václav Mastný – 230 (100+130), Antonín Chvojka –194
(83+111)
Vedoucí: A. Kocur

10 let
spolupráce mezi
Novou Rolí
a
Rittersgrünem
Proslov starostů

Vystoupení dětí z DDM

Proslov starostů

Výstava obrazů Miroslava Klause

Haló – Haló – pan Dicá?

názory netajím. V polovině července jsem po dlouhé době potkal
ve Varech známého a při rozhovoru mi řekl, že Vás zná z Bečova
a je prý též zvědav, co ze svého životopisu zveřejníte. Je to již
druhý rok, co jste zveřejnil Váš článek a ptal jste se na to, co jsem
dělal za totality, když jsem soudruhoval a já Vám odpověděl.
Ale Vy jste ze své minulosti nezveřejnil nic, ačkoliv jsem se Vás
veřejně ptal, co jste dělal Vy a jaké funkce jste zastával i ve Svazu
mládeže. Tak snad se konečně dočkám a ve zpravodaji si to
přečtu a taktéž jak se zachováte ohledně prodeje obecního bytu.
Myslím, že když peníze vrátíte, tak můžete rodinám s dětmi
odpustit poplatek za odpad na jeden rok. A věřím, že Váš příklad
bude následovat a že zastupitelé Heřman, Cinegr a ostatní z rady

Jsem rád, že jsem se k Vám dovolal, neb je to již dlouho,
co jsme spolu byli u zastupitele Heřmana. Mezi občany se šušká,
že prý jste usnul na vavřínech, ale já tomu nevěřím, ba naopak
v době dovolených jste určitě byl zavalen prací. Nyní se vše
vrací do všedních dnů a jistě najdete volnou chvíli a splníte to,
co s Vámi zastupitel Heřman dojednal. Když jsme se rozešli,
tak ihned na schodech a ve vestibulu úřadu jsem řekl známým,
co jsem na úřadě dělal (že bych fízloval pro úřad?) a viděl jsem
co lidí (i z úřadu) najednou má čas poslouchat, co zas ten
Vaverka má a zjistil jsem, co úřad má očí a uší. Ale já se se svými

se přidají a ze svých kont dají částku a tím odpustí poplatek všem dětem
do konce jejich funkčního období. Anebo platí to, co Havelka napsal
na konci roku 2007 v Karlovarských novinách, kde se jednalo, zda tu
pošta bude a to abychom při příštích volbách si dali pozor na politické
zlatokopy, kterým jde jen o peníze! Prodejem obecních bytů jste právě
ošidili mladé rodiny s dětmi a myslím, že děti si tuto Vaši pozornost
zaslouží. Ještě připomenu předvolební slib zastupitelky Schmiedové:
Když se dostanu do zastupitelstva, tak budu chtít, aby se zveřejnila
všechna jména lidí, kteří prodali obecní byty a za kolik. Když jsem
se jí ptal na zasedání, tak mi odpověděla, že to bylo za minulé volební
období a tím je to pryč a když to chci vědět, tak je to na internetu. Dle
jednání na zastupitelstvu myslím, že kandidovala pro vlastní prospěch.
Nemyslíte zastupitelko Schmiedová, že by bylo moudré odstoupit, když
nechcete plnit volební sliby!!!
Vaverka senior

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

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.

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, flanelové, dětské…
• Přehozy, ozdobné polštářky atd.
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

A nyní větší výběr na větším prostoru !

KOSMETIKA HANA SÝKOROVÁ
Nádražní 254 (DPS) Nová Role,
vedle Kadeřnictví CHARLOTA

Služby:

• manikúra
• pedikúra
• kosmetika
• nehtová modeláž

Telefon: 607 271 164
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Levný
sex shop
Bezručova 492 (Ideál)
357 35 Chodov
Otevřeno:
Po-Pá 13hod-17hod
Tel.: +420 602 113 150
Tel.: +420 739 271 150
lss.levnysexshop@seznam.cz

www.levnysexshop.cz

Otevírací
tevírací
vírací
raccí doba:
rací
ddo
Po. 9000 - 1800
Út.-Čt. 900 - 1500
St. 900 - 1200 , 1400 - 1800
Pá. 900 - 1300

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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ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
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Nové vozy Peugeot 107, Toyota Aygo.

Zahájen výcvik skupin AM, A1, A, C a CE.

Výuka v nových klimatizovaných vozech.

Pro maminky na MD hlídání dětí ZDARMA.

Dárkové kupóny + dárek od nás.
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Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz
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Nyní je pro Vás
připraveno 9 učitelů!

cz.mail@email.cz
www.vmdgroup.eu

Tel.: 602 771 600

Učebny:
AKCE skupina „C„ za 13.500Kč, včetně profesáku
Karlovy Vary, Chodov,
Ostrov, Sokolov, Nejdek, Nová Role

Najdete nás 100m
pod marketem „LIDL“
v budově, kde sídlí
prodejna „RABIT“.
Vchod ze dvora, druhé patro.

Kurzovné je možné splácet 700,- Kč/měs.,
i po skončení kurzu

Výcvik skupiny „B“ - 7900,- Kč, kompletní cena
včetně učebnic, platba možná i na splátky.

VYRÁBÍME zlaté
a stříbrné
šperky

ceny

VÝKUP ZLATA za nejvyšší
VVÝ

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

Nová Role

Chodovská 84

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

VÝKUP STŘÍBRA

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ

hodinek a budíků
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