Vážení spoluobčané,
je to až zoufalé jak ten čas běží, ale jsou tu opět Vánoce a s tím spojený i konec roku. Nastává čas zklidnění a bilancování.
Jak se zklidnit? Po shonu, který je spojen s předvánočním úklidem celého bytu, pečením vánočního cukroví a nakupováním
vánočních dárků se zklidňujeme četbou dobré knihy nebo procházkou v přírodě a pohledem na zasněženou krajinu.
Vím, že realita je jiná. Po uvedeném shonu lidé neusednou k dobré knize, ale ujíždějí do Supermarketů, kde zjistí, že udělali
hloupost, protože v tom prvním marketu to bylo o 28 haléřů levnější, po takto stráveném odpoledni spokojeně usednou
k televizi a sledují stupidní reality show. No, proti gustu žádných námitek. Na tomto příkladě je vidět, že jsme konzumní
společnost a musíme být vedeni jako za minulého režimu diktátem nebo dnes reklamou.
Něco málo k bilancování tohoto roku. Udělali jsme mnoho věcí co jsme si předsevzali svým usnesením k rozpočtu města
na letošní rok. Jen dvě věci se převedou na rok příští. Je to realizace I. etapy „Dopravy v klidu“ což v překladu znamená
parkovací místa. Za druhé je to projekt cyklopěší stezky do Jimlíkova. V prvém případě jsme narazili na nový zákon o
veřejných zakázkách. Zde se ovšem setkáváme s tím, že ten kdo se snaží dělat poctivě, tak naráží v zákoně na body,
díky kterým se celá záležitost výběru zhotovitele protahuje na několik měsíců a v chladném počasí už není dobré začínat
stavební práce. Ve druhém případě jsme neodhadli dlouhotrvající převody pozemků od státu na obec. Z tohoto důvodu se
cena realizace díla zvýšila o jednou tolik a proto hledáme řešení jak celou stavbu efektivně zlevnit. Přesné akce a finanční
částky se dozvíte ze zprávy každoročního schvalování hospodaření města.
Přeji všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova pěkné Vánoce a veselého Silvestra. Sváteční dny si užijte v klidu
a v pohodě se svými blízkými a přáteli.
Václav Heřman, starosta



Na Nový rok 1. ledna 2006 Vás všechny srdečně zvu na
velký novoroční ohňostroj,
který se odpálí z budovy Městského úřadu přesně v 00,15 hodin.


Blahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí a
Jimlíkova , kteří oslaví své narozeniny
v měsíci prosinci 2005, zvláště
blahopřejeme k významnému životnímu
výročí těmto občanům:
Antonie S v i t á k o v á
Hedvika S t r o u h a l o v á
Jan H r b e k
Miloslav P l c h
Jiřina D o s t á l o v á
Anna H a m á č k o v á
Kateřina L i e b l o v á
Anna M a y e r o v á
Rudolf S t a r ý
Naděžda F a t k o v á
Lilli P á n k o v á
Jaroslava P e c h o v á
Uvedeným jubilantům upřímně
blahopřejeme, všem přejeme hodně
zdraví, klidný a spokojený život.
Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková

Vítáme děti do života
Josef Ř e z á č
Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme
k narození Vašeho syna.
Milý Josefe,
přejeme Ti hodně zdraví a radostné
a láskyplné dětství.
Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková

Město Nová Role zve seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ
9. PROSINCE 2005
OD 16,00 HODIN
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
NOVOROLSKÁ DECHOVKA
HRAJE K TANCI A POSLECHU
Vystoupí taneční kroužek DDM
a junior aerobik TJ Nová Role

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Účastní se senioři z partnerské obce
Rittersgrün v SRN

Z jednání Rady města
63. schůze RMě
v kontrole plnění usnesení
konstatovala, že TJ Nová Role
trvá na bezúplatném převodu
nebo prodeji za symbolickou
cenu pozemků, které na podkladě
nájemní smlouvy s městem užívá.
Schválila
zadání
zpracování
projektové dokumentace dešťové
kanalizace v Jimlíkově, souhlasila
s osazením litinových teplovodních
radiátorů v KD za 53 tisíc Kč a
uložila starostovi města svolat
jednání RMě se zpracovatelem
ÚPM a vedoucí OŽPaV za účelem
přípravy změn ÚP.
V záměrech obce uložila RMě
zveřejnit záměr prodeje pozemku
panu Turbovi. Jedná se o pozemek,
který jmenovaný již léta jako
zahradu užívá.
Další záměr na prodej pozemku
je požadavek pana Martina
Pechana na prodej pozemku pod
neevidovanou stavbou bývalého
mandlu a dále požadavek paní
Hrešanové na pozemek pod garáží
ve vlastnictví žadatelky. Odboru
ŽP a V bylo uloženo zveřejnit
i záměr obce prodeje p.p.č.
1182/1 na základě předložené
žádosti manželů Veselých a s
tímto záměrem seznámit ostatní
vlastníky zahrad v uvedené lokalitě
pro účel poznání jejich stanoviska
s případnou možností podání
žádosti o koupi dalších částí
pozemků navazujících na jejich
zahrady.
Rada města projednala návrh
vyhlášky na místní poplatek za
odpad na rok 2006 a doporučila
ZMě
tento
návrh
schválit.
Souhlasila s plánem odpadového
hospodářství města, který byl
zpracován na pokyn krajského
úřadu a po konzultaci na odboru
ŽP KÚKK bude projednán v ZMě.
Vzala na vědomí zápisy z Osadního
výboru Mezirolí, z jednání komise
sociální a zdravotní a dále z komise
ŠKMTV.
Na vědomí vzala RMě i
přeložený návrh dohody na řešení
problematiky sociálních služeb

pro město prostřednictvím Farní
charity v Karlových Varech a
předložila zastupitelům v rámci
rozpočtu na rok 2006 návrh na
jednorázovou dotaci 50.000,-- Kč.

64. schůze RMě
na svém zasedání rozšířeném o
ostatní zastupitele projednala
prvotní návrh rozpočtu města
na rok 2006. Doporučila ZMě
stanovit pravidla rozpočtového
provizoria dle přeloženého návrhu
FaPO MěÚ k zajištění plynulosti
hospodaření města od 1. 1. 2006 do
doby schválení řádného rozpočtu
města v návaznosti na schválení
rozpočtu státu.
Dále schválila plán zimní údržby
komunikací v majetku města
v sezóně 2005/2006.
Na vědomí vzala výroční zprávu
Základní školy za školní rok 2004/
2005.
V bodu Různé vzala RMě na
vědomí rozbor hospodaření města
za třetí čtvrtletí roku a navrhované
změny ÚPM.
Na podkladě nepořádku a
výtržností u vstupu do budovy KD
souhlasila se zbudování venkovního
osvětlení.
Ladislav Cinegr
místostarosta města

Oznámení
- příjem do pokladny
Oznamujeme občanům, že podání
finanční hotovosti do pokladny
města Nová Role za rok 2005
bude možné provést nejpozději do
čtvrtka

29. 12. 2005 do 11 h.
Příjem hotovosti po tomto datu
nebude již z účetních důvodů
možný.
S přáním úspěšného roku 2006
Kateřina Černá
vedoucí fin. odboru

Zpráva o soutěži.
Závěrečné 3. kolo II. ligy družstev mužů ve vzpírání.
(skupina „A“)
(28. 10. 2005 v Teplicích )

Zvláštností tohoto kola bylo i to, že dle nových pravidel
I W F, mohli závodníci zvyšovat hmotnost činky po 1 kg.
Závodníky vedl v soutěži trenér A. Kocur.
Celková tabulka II. ligy mužů, skupina „A“ v roce 2005.

Družstvo mužů TJ Nové Role podalo velice bojovný
výkon a i v tomto závěrečném kole se umístilo na
výborném 2. místě, za domácím GV Teplice.
Na 3. místě skončilo družstvo Olympu Praha.
4. místo patřilo Bohemians Praha, 5. místo Lokomotivě
Cheb a na 6. místě Slavoj Plzeň.

1. GV Teplice--------------------21 bodů-----4 159,3 bodů Sinclaire
2. TJ Nová Role----------------16----------------3 931,4
3. PSK Olymp Praha------14----------------3 939,9
4. Bohemians Praha------14----------------3 884,3
5. Lokomotiva Cheb-----10----------------3 730,9
6. Slavoj Plzeň-------------------6----------------3 640,1

Jednotlivé výkony novorolských vzpěračů:

Vítěz naší skupiny „A“ i Moravské skupiny„B“mají
právo bojovat v kvalifikaci o I. ligu.
Poslední ve skupinách budou bojovat o udržení s vítězi
III. ligy.
S pozdravem SPORTU ZDAR !

Těl.hmot: Jméno:
Dvojboj:
84,7
Pavel KADLEČEK 157
79,0
Michal LEUPOLD 175
75,4
Roman NEUDERT 205
79,7
Václav MASTNÝ
217
81,5
Miloš PODŠER
240
91,0
Josef NAGY
252

Trh: Nadhoz:
(67 + 90 )
(80 + 95 )
(90 + 115 )
(92 + 125)
(107 + 133)
(110 + 142)

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ VZPÍRÁNÍ
a
Oddíl vzpírání TJ NOVÁ ROLE pořádají

XVII.ročník
VELKÁ CENA KARLOVARSKÉHO PORCELÁNU
( NOVÁ ROLE )

Mužů ve vzpírání.

Předseda oddílu vzpírání
TJ Nová Role Augustin Kocur

Upozornění: závodníci startují na vlastní nebezpečí !
Všechna ustanovení tohoto rozpisu jsou platná.
Ve sporných případech rozhodne pořadatel.
Rozhodčí: bude delegovat KKSV v K. Varech
Ředitel soutěže: Augustin KOCUR, Bezejmenná 57, 362 25
Nová Role.
( tel: 775 974 633 )

Dne: 10. 12. 2005
Místo: Sportovní hala TJ Nová Role ( u koupaliště)
Vážení:
8.30- 9.30 hodin --- 1. skupina /muži do 85kg
10.30-11.30 hodin --- 2. skupina / muži nad 85kg
Nástup:

10.00 hodin nastoupí 1. skupina

Zahájení soutěže: 10.15 hodin.
Systém soutěže: startovat mohou muži , kteří dnem soutěže
dovrší 16 let a starší, výkonnostní úrovně, tj. maximálně se
startem ve II. lize mužů !
Hodnocení:
dosažený Dvojboj bude přepočítán na body Sinclaira.
Předpis:
soutěží se dle pravidel IWF a ustanovení tohoto rozpisu
Přihlášky:
při vážení
Ceny: v každé skupině, tj. do 85 kg ------1. až 7. místo
nad 85 kg ------ 1. až 7. místo

Základní umělecká škola Nová Role
Nádražní 89, 362 25 Nová Role

Koncerty v prosinci 2005
6. 12. 2005 – 17.00
Mikulášský koncert žáků ZUŠ spojený s vernisáží žáků
výtvarného oboru konaný v sále ZUŠ
4. 12. 2005 – 15.30
Adventní koncert v kostele sv. Michaela
11. 12. 2005 – 15.30
Adventní koncert v kostele sv. Michaela
18. 12. 2005 – 15.30
Adventní koncert v kostele sv. Michaela
20. 12. 2005 – 17.00
Vánoční koncert žáků školy spojený s vernisáží žáků
výtvarného oboru konaný v sále ZUŠ
21. 12. 2005 – 16.00
Vánoční zpívání v kostele sv. Michaela –
účinkuje Pěvecký sbor při ZUŠ
Květa Marková
ředitelka ZUŠ Nová Role

tel.:353 951 010, e-mail: zusnovarole@cmail.cz

REKAPITULACE
Rozbor hospodaření za III. Q 2005
Příjmy (v tis.Kč)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

Běžný rozpočet
Rozpočet

Plnění

Rozpočet

Plnění

0,0

0,0

90,2

3 435,0

3 029,0

0,0

0,0

88,2

0,0

0,0

5 600,0

6 012,0

107,4

3 311,0

3 013,0

0,0

0,0

91,0

0,0

0,0

12 300,0

7 300,0

59,4

33 596,0

30 256,0

17 900,0

13 312,0

62,0

Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet)

51 496,0

Plnění celkem (běžný i kapitálový rozpočet)

43 568,0

REKAPITULACE
Rozbor hospodaření za III.Q 2005
Výdaje (v tis.Kč)

Plnění

%

24 214,0

Financování
Příjmy CELKEM

Kapitálový rozpočet

26 850,0

Kapitálové příjmy
Přijaté dotace + převod fin. prostředků

PŘÍJMŮ

VÝDAJŮ

Běžný rozpočet
Rozpočet

Rozvoj obce

Kapitálový rozpočet

Plnění

Rozpočet

Plnění

%
Plnění

0,0

0,0

15 300,0

1 816,0

11,9

3 440,0

2 889,0

0,0

0,0

84,0

734,0

689,0

0,0

0,0

93,9

2 590,0

2 199,0

0,0

0,0

84,9

Místní hospodářství

15 100,0

12 437,0

0,0

0,0

82,4

Vnitřní správa

13 091,0

10 120,0

620,0

888,0

80,3

0,0

0,0

621,0

0,0

0,0

34 955,0

28 334,0

16 541,0

2 704,0

60,3

Školství
Zdravotnictví a soc. věci
Kultura

Financování
Výdaje CELKEM
Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet)

51 496,0

Plnění celkem (běžný i kapitálový rozpočet)

31 038,0

Skladba plnČní výdajĤ
(bČžný i kapitálový rozpoþet)

Skladba plnČní pĜíjmĤ
(bČžný i kapitálový rozpoþet)

Zdravotnictví
a soc. vČci
2%

Financování
17%

NedaĖové pĜíjmy
7%

Rozvoj obce
6%
Školství
9%

PĜijaté dotace
7%

Kapitálové pĜíjmy
14%

Kultura
7%

DaĖové pĜíjmy
55%

Místní
hospodáĜství
41%

Financování
0%

VnitĜní správa
35%

OZV č. 3/2002 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

Město Nová Role, na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 24.6.2002, v souladu s ustanovením § 10 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, a zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č 3/2002 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku:
Čl. 3
Užívání pyrotechnických výrobků
1. Na veřejném prostranství a místech veřejně přístupných je zakázáno používat pyrotechnické výrobky. Toto ustanovení
neplatí dne 31.12. od 22:00 do 24:00 hod. a dne 1.1. od 00:00 do 01:00 hod. Výjimky v odůvodněných případech
povoluje městská policie, která zároveň stanoví podmínky pro jejich použití. Povolení se vydá žadateli písemnou
formou a ten je povinen se tímto povolením na požádání kontrolních orgánů, uvedených v čl. 11 odst. 1 této vyhlášky,
prokázat.
2. Odpovědnost za porušení zvláštních předpisů zůstává nedotčena.5).
Čl. 11
Kontrola, sankce
1. Dodržování této vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat příslušníci Policie ČR.
2. Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů 11) .
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Odpovědnost za dodržování stanovených limitů hladiny hluku a vibrací podle zvláštních předpisů 12)
není ustanoveními této vyhlášky dotčena.
2. Rada města může stanovit další podmínky provozování veřejné pouliční produkce.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška byla vyhlášena dne 1.7.2002 a nabývá účinnosti dnem 16.7.2002.

Z iniciativy člena Klubu přátel Řádu svatého Huberta pana Dolejše byl renovován v katastru obce Mezirolí křížek
- krucifix, který stojí v lesním porostu na připonínku mordu čankovského řezníka, kterého se dopustili v devatenáctém
století sedláci z Mezirolí. Aktu se účastnil náš pan starosta Heřman a pan farář Müller.

Informace o dění v našem městě i pomocí SMS zpráv

Vážení spoluobčané, Městský úřad pro Vás připravil nový způsob informování pomocí moderního komunikačního kanálu
– posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.),
havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, ale i o plánovaných přerušeních jejich dodávek a řadu
dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:

MESTO mezera NOVAROLE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera
JMÉNO mezera ULICE mezera ČÍSLO POPISNÉ (můžete psát i malými písmeny).
Příklad SMS zprávy:

mesto novarole informace ano novak petr jiraskova 20
Tuto zprávu odešlete na číslo: 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč vč. DPH. Ihned obdržíte zpětnou SMS
zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazení.
Pokud budete kdykoliv chtít ukončit odběr informací, napište a pošlete, prosím, SMS ve tvaru:
MESTO mezera NOVAROLE mezera INFORMACE mezera NE
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, napište a pošlete, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
MESTO mezera NOVAROLE mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme v případě krizových situací zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání
přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje starosta města.
Václav Heřman

Službu technicky zabezpečuje KONZULTA Brno, a.s. Veveří 9, 602 00 Brno, horká linka 541 128 530, hotline@sms-operator.com.
(Pro operátora Eurotel Praha je služba zajišťována ve spolupráci se společností Tanger computersystems, s.r.o.)

Informace o páchání trestné činnosti
na přestárlých spoluobčanech
Policie ČR na celém území České republiky od počátku roku eviduje
několik případů podvodného vylákání finančních částek na přestárlých
občanech, kdy se těmto lidem, většinou telefonicky, ohlásí muž, který se
jim představí jako jejich synovec a pod záminkou koupi vozidla požaduje
od poškozených, tedy těchto přestárlých občanů a údajných příbuzných,
finanční hotovost. Následně pak opětovně telefonicky kontaktuje
poškozené s tím, že sám nemůže přijít, že by přišel o složenou zálohu
na koupi vozidla, a proto posílá někoho jiného. Tuto činnost domlouvá
telefonicky s tím, že k předání peněz pak dochází na ulici před domem
nebo bytem poškozených osob. Na místo se pak dostaví žena či muž
k přebrání finanční hotovosti a tito se představují jako Novák, Nováková
nebo Novotný, Novotná.
Pro Vaši informaci uvádíme, že v ČR je evidováno již

53
případů takového podvodného jednání !!!

Výroba širokého sortimentu
pomníků z jedenácti druhů kamene
a teraca.
Dále dodáváme:
- lampy / vázy , kamenné,
litinové, anticorro
- rekonstrukce pomníků
- výměna jednotlivých dílů
- tesání písma
- čištění povrchu
Volejte tel:

606 133 631

Přijedeme za vámi.

Oznámení o dokončení obnovy

Smutný pohled

Těšíme se na Vánoce

katastrálního operátu a zahájení
Opravdu smutný je pohled na stráň
vlevo od lesní cesty na Rájec. Za to,
že nám les dává kyslík, lesní plody a
v horkém létě i příjemný chládek, se
mu někteří z dospělých lidí dokážou
odměnit černou skládkou. Dostanou
takoví původci, jistě fyzicky zdatní ale
duševně nevyzrálí, někdy rozum? Kdo
je poučí?

Už jsou tu zase naše oblíbené
Vánoce. Všude bude bílo a na náměstí
se rozzáří vánoční výzdoba. V podvečer
5. prosince nás poctí svou návštěvou
Mikuláš s čerty a anděly. Děti, které
byly hodné, dostanou sladkosti a ty
zlobivé jen brambory a uhlí.
Děti chodí na krásně zasněžené
kopce, sáňkují, lyžují, jezdí na bobech a
stavějí sněhuláky. Rodiče zatím nakupují
dárky, babičky pečou cukroví.
Když je upečeno a dárky zabaleny,
nastane náš dlouho očekávaný den.
Většina dětí na Štědrý den nejí,
protože si přejí uvidět zlaté prasátko.
Na štědrovečerním stole nesmí chybět
bramborový salát s kaprem, nebo
s řízky. Pak už se všichni těšíme na
dárečky. U stromku se ozve vánoční
zvoneček a pak už se celý pokoj topí v
záplavě balicích papírů.

řízení o námitkách o obnovenému
katastrálnímu operátu
Dne 30. 11. 2005 bude dokončena
obnova
katastrálního
operátu
katastrálního území Jimlíkov.
V období od 5. 12. 2005 do
16. 12. 2005 bude obnovený katastrální operát vyložen k veřejnému
nahlédnutí na Městském úřadu v Nové
Roli, odbor životního prostředí a
výstavby, podle § 16 odst. 1 zákona č.
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj,
Katastrální pracoviště Karlovy Vary

Veselé Vánoce, bohatého Ježíška a
šťastný nový rok 2006

Afrika v Nové Roli
Ve středu 16.11.2005 se žáci místních
základních škol zúčastnili besedy
o Africe, kterou zajistilo ostravské
sdružení Humanitas. Dva rodilí
Afričané přiblížili dětem přírodu,
život, kulturu, zvyky a zvláštnosti

černého kontinentu, který znala většina
jen z knih a televizních obrazovek.
Všichni si mohli na závěr vyzkoušet,
že hrát na pravé africké bubny a zpívat
v řeči domorodých kmenů není vůbec
jednoduché.

Vám přejí žákyně 7.A :
Linda Benešová
Irena Drápalíková
Alena Fedorová
Lenka Schmidtová

P.F.
Šťastné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2006 všem
zaměstnancům školy, žákům, rodičům
i obyvatelům města přeje vedení ZŠ
Nová Role.

OZNÁMENÍ
SVAZARM - CLUB
Od 1.

12. 2005 nově otevřen pro veřejnost.

Oslavy, svatby, narozeniny, možno kdykoliv.
Pro tyto akce bude zvýhodněny alkoholické i nealkoholické nápoje.
V pátek a sobotu je možnost si poslechnout příjemnou taneční muziku.
Otevřeno od pondělí do neděle od 15 hodin. Každou sobotu jsou připravené pro děti taneční diskotéky od 15 do 17 hodin.
Je možno zahrát si fotbálek, kulečník i šipky. Možnost sledování TV pořadů hudebních i sportovních. Videoprojekce
v životní velikosti.

SILVESTR 2005
Je možno u nás oslavit i Silvestra.
Vstup: 50,-- Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel. čísle: 603

731 287

Český rybářský svaz, Západočeský rybářský svaz Plzeň
Tovární ulice č. 5, PSČ 301 21
Ceny povolenek platné v ÚS ČRS Plzeň v r. 2005
(Kč)

Územní povolenky
druh povolenky

MP

P

roční

680

710

roční IMV

340

360

mládež 8-15 let

160

180

měsíční

440

500

týdenní

270

310

druh povolenky

MP

P

roční

1300

1450

roční IMV

860

960

mládež 8-15 let

430

480

druh povolenky

MP

P

roční

2100

2450

druh povolenky

MP

P

roční

3080

3980

měsíční

1540

2250

týdenní

700

1130

dvoudenní

360

550

denní

200

300

Celosvazové povolenky

Celorepublikové povolenky

Povolenky pro nečleny (cizince)

Povolenky pro nečleny (cizince) - děti do 15 let
druh povolenky

MP

P

roční

780

1000

měsíční

390

570

týdenní

180

290

dvoudenní

90

150

POZVÁNKA

Vánoční program

do partnerské obce
Rittersgrün ve Spolkové
republice Německo.

v partnerské obci Rittresgrün.

Jsme
pozvaní
na
kulturní
program v rámci oslav 100. výročí
Krušnohorského turistického spolku
Rittersgrün a dále jako setkání
partnerských obcí, které se uskuteční
dne 10. 12. 2005 v Rittersgrünu,
sportovní hala.
Odjezd z Nové Role bude v 15,30
hodin od Kulturního domu. Odjezd
z Rittersgrünu kolem 24 hodiny.
Zájemci hlaste se na podatelně MěÚ.

Chcete pro Vaše děti

Mikuláše, hodného čerta
a anděla?
(děvčata ze 6. tř.)

Vhodné pro menší děti!
Kontakt na telefonu

353 951 722
(po 20 hod.) nebo mobil

723 214 846

4.12. - 17,00 hod. adventní troubení u
místní pyramidy (centrální výzdoba v obci
ve tvaru pyramidy se světly a hudbou,
která se otáčí).
10.12. – 19,00 hod. 100. výročí sekce
Krušnohorského turistického Víceúčelová
hala v Rittersgrünu Slavnostní akce
a ukázka tradic s partnerskými obcemi
Münstertal a Nová Role.
11.12. - 15,00 hod. adventní zpěvy evang.
luth. kostel.
18.12. - 16,00 hod. adventní troubení u
pyramidy.
24.12. - 14,30 hod. loutková hra dětí,
Event. luth. kostel.
30.12.- 21.00 hod. Půlnoční turnaj pro
rekreační fotbalisty o “Pohár louskáčka“
Víceúčelová hala
31.12. Silvestrovský program –venkovský
hotel.
31.12. - 20,00 sakrální mše - večer starého
roku, kostel.
Hornické slavnosti a pohádkové průvody:
4.12. - 14,00 hod. velký pohádkový
průvod - tržiště, Schwarzenberg.
10.12. - 16,30 hod. hornická slavnost
18.12. - 13,30 hod. velká roční závěrečná
slavnost, Annaberg-Buchholz.
10. - 11.12. - 14,00 - 18,00 hod. pravá
Johangeorgenstadská slavnost

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
pořádá v neděli 4. prosince 2005

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ

„VÁNOČNÍ PRODEJ
KAPRŮ“
KDE ?

od 17.00 hod. v sále Kulturního domu Nová Role
Program: vystoupení členů ZK DDM Nová Role a dětí z TJ Nová Role
– aerobik junior, Diskotéka pro děti

Setkání s MIKULÁŠEM, ČERTY A ANDĚLEM
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
Pro všechny děti je připravena malá sladká odměna od MIKULÁŠE

- Hospodářské středisko MO ČRS
Božičan, na „KASKÁDĚ“ v Nové Roli.

KDY ?
- od 10.12. do 23.12.2005
(!!! do vyprodání zásoby ryb!!!)
ve všední dny - 15.00 až 17.00 hod.
v sobotu a neděli - 8.00 až 12.00 hod.

ZA KOLIK ?

Pozvánka
na

9. benefiční koncert,

který se bude konat v zámečku v Doubí u K.V. v pondělí 19.

12. 2005

Účinkují studenti pražské konzervatoře pro zrakově postižené.
Pořádá Centrum služeb pro zdravotně postižené v Karlových Varech.
Zve Klub seniorů města Nová Role.
Přihlášky zájemců přijímá podatelna MěÚ do 12. prosince.
Vstupenka a jízdné 80 Kč.

Společný odjezd od kulturního domu v pondělí 19. 12. v 16 hodin.

• 1 jakost (váha do 2,2 kg/ks)
68,-Kč/kg
• „výběr“(váha nad 2,2 kg/ks)
70,-Kč/kg
Pozn.: V případě odběru většího
množství ryb je možno dohodnout i jiný
termín odběru na telefonním čísle:

603 587 865

Jak se slavilo 40.
výročí založení MŠ
Byly to kulaté narozeniny. A tak se
musely řádně oslavit! Jak to vypadalo?
Báječně!
Slavnostní
dopoledne
zahájila
muzika. Jak jinak! Zahrála kapela,
zazpívaly malé zpěvačky ze ZUŠ.
Děti z hudebního kroužku MŠ
zazpívaly písničky a přednesly básničky
o myšce, ježkovi, žabce a berušce.
Divadélko Z bedny zahrálo pohádku
“O veliké řepě“. A po té měl každý
z dětských účastníků možnost vyzkoušet
svoji dovednost v nejrůznějších
soutěžích na vyzdobené zahradě
školy. Jedním z největších lákadel
byla projížďka na koníkovi. Nechybělo
ani lákavé občerstvení, které bylo o to
lepší, protože ho připravily maminky
zúčastněných dětí. V „zahradním
krámku“ si mohli rodiče zakoupit
s láskou vytvořené výrobky svých dětí.
„Zvěčnit“ se mohli všichni obtiskem
ruky na „chodníku slávy“.
Odpoledne se na oslavě sešli dospělí.
Byli to bývalí i současní zaměstnanci
školy a představitelé institucí, které se
podílejí na správě školy. A tak mezi
hosty byl mj. přivítán pan starosta
Heřman, p. Cinegr i p. inspektorka
Nováková. Všichni bývalí zaměstnanci
si při prohlídce mateřské školy, kronik
i fotografií zavzpomínali na léta v ní
strávená. Mnohým z nich se na tváři
vyloudil úsměv, často se objevilo dojetí
při rozhovoru se svými bývalými
kolegyněmi. Spokojenost, která ze všech
vyzařovala, byla pro nás tou nejhezčí
odměnou.
Rekapitulace událostí od doby, kdy
školka byla založena až po současnost,
byla zhodnocena ze všech možných
úhlů pohledů.
A tak lze konstatovat jediné – byla

to paráda!
Nelze však opomenout a poděkovat
těm, kteří tuto oslavu připravili a nebo k
ní jakkoliv přispěli. Je to řada sponzorů
z řad místních podnikatelů, obětavá
práce zaměstnanců školy, Domu dětí a
mládeže, oddílu skautů a v neposlední
řadě patří velký dík všem obětavým
maminkám a tatínkům dětí, kteří
připravili nejen řadu dobrot a přinesli
odměny do soutěží, do kterých se i sami
aktivně se svými dětmi zapojili.
A jak dál? Dál bude školka patřit
těm nejmladším obyvatelům města,
kteří nám určitě jednou péči, která jim
je věnována v současnosti, oplatí, až
ji budeme později potřebovat my. Na
tuto skutečnost je třeba myslet a vědět,
že to co vkládáme, bude určitě jednou
zúročeno!
Za kolektiv MŠ
Dagmar Schwarzová,
Bohumila Matuščáková

O tom, jak se
připravit na zimu
Když se na stromech začalo barvit
listí, poznali jsme, že přichází podzim.
Letošní byl obzvláště slunečný a hezky
vybarvený. Paní učitelky v naší školce
nás však upozornily, že ta krása nebude
trvat dlouho a že to pro volně žijící
zvířátka a ptáčky znamená důkladnou
přípravu na přicházející zimu. A
tak jsme se postupně dozvídali, jak
někteří ptáci odletí do teplých krajin,
jak se ježek zahrabe do vystlaného
pelíšku a zimu přespí, ale i to, že zajíci,
srnky, jeleni, divoká prasátka i ostatní
obyvatelé lesa to až tak jednoduché
v zimě nemají. Sněhová peřina zakryje
zbytky možné potravy a nastanou
těžké časy. A potom musí přijít na
pomoc člověk, který alespoň trochu
pomůže. My jsme se dozvěděli, že to
jsou myslivci, kteří už v létě myslí na
zvířátka a suší seno a připravují i jiné
dobroty, které pak v zimě zanesou do
krmelců. A protože jsme taky chtěli
myslivcům nějak pomoci, dohodli
jsme se s nimi, že nasbíráme žaludy a
kaštany. Docela se to dařilo. Nasbírali
jsme pěknou hromadu – na vycházkách
s paní učitelkami i na výletech s rodiči.
A tak už zbývalo jen to, aby pan
myslivec pro ty zvířecí dobroty přijel
(my bychom také zkrátka nepřišli, měli
jsme slíbené dobroty pro nás).
Ale pak se to stalo!! O podzimních
prázdninách, když jsme ve školce
nebyli nám všechny kaštany někdo
ukradl !
Víme, že zloději byli dva větší kluci
a kaštany odnesli i se žlutým síťovým
pytlíkem. A tak teď jsme všichni
smutní, protože naše snažení bylo
marné!
O tom, že se na zimu připravují i
darebáci, to nám paní učitelky neříkaly
! Ale možná i oni budou mít v zimě
hlad a musí si předzásobit spižírnu. A
tak jim ze srdce přejeme „ať se máte
dobře!!“
S dětmi z mateřské školy v Rolavské
ulici napsala
p.uč. D. Schwarzová

VÁNOCE NA DLUH
Je měsíc říjen. Na televizních
obrazovkách smíme sledovat vánoční
reklamu. Nabízí bohaté, bohatší,
nejbohatší
Vánoce.
Stupňování
přídavného jména je doprovázeno
obrázky rostoucí hory úhledně
zabalených dárků v pestrobarevných
papírech. Pointa reklamy spočívá
v nabídce, že nejbohatší Vánoce lze
získat půjčkou. Do mého slovníku a
myšlenkového světa přeloženo – na
dluh. Vánoce na dluh.
Listopad. Lidé chodí na hřbitovy
a připomínají si své zemřelé. Avšak
supermarkety
jsou
vyzdobeny
vánočními
hvězdami,
zlacenými
řetězy, umělými stromky a z ampliónů
zaznívají koledy. Pietní vzpomínka není
respektována. Reklama na nejbohatší
Vánoce se na televizních obrazovkách
stále opakuje.
Prosinec. Vánoce jsou za dveřmi a
místo vánoční atmosféry nastupuje
povinnost Vánoc. Je přece třeba zařídit
a postarat se ještě o tolik věcí….
A konečně – Štědrý den. Ale
protože letos je Štědrý den už v sobotu,
tak Vánoce jsou jen trochu jiným, o
pondělí prodlouženým, víkendem.
A pak zas ta hora, ovšem tentokrát
velkých, větších, největších povinností.
Raději nemyslet – i to je způsob, jak
prožít Vánoce.
Co vlastně z těch Vánoc máme? Proč
vlastně slavit Vánoce? Jenom proto, že
se to tak dělá?
Vzpomínám si na zklamání a chvíle,
kdy jsem jako malý kluk prohlédl
onu hru „Na Ježíška“, který nosí
dárky. Mám tři mladší sourozence, a
protože ona tajemná atmosféra Vánoc
byla čímsi, co jsem nechtěl pokazit
ani sobě, zapojil jsem se do této hry.
Upřímně řečeno, za jisté vyznamenání
jsem považoval i to, že některé věci už
vím a smím, a sourozenci nevědí, jak je
to doopravdy.
Ale jak je to doopravdy?
Téměř se zdá, že pokud člověk není
dítětem anebo nemá malé děti, tak
se Vánoce stávají zbytečné. Dokonce
bolestné. Bolestné, protože není na co
si hrát a s kým si hrát.
Jako dospělí lidé stojíme před dvojím
dilematem, chcete-li dvojí otázkou. Tou
první je, jak dětem nic nepředstírat
a přitom dovolit vánoční atmosféru.
Druhou pak, jak nic nenamlouvat sám

sobě a přitom se zasadit, aby vánoční
atmosféra byla vánoční. Předchází
však otázka, zda-li Vánoce mají vůbec
nějaký obsah a smysl.
Pokud jsem si dovolil své zamyšlení
označit titulem Vánoce na dluh, pak
mi dovolte, abych dodal, že stále více
jsem přesvědčen, že náš dluh je právě
v tomto. V ochotě a odvaze porozumět
obsahu a smyslu Vánoc a skrze toto
pochopení se pokusit učinit Vánoce
skutečnými Vánocemi.
Ony opravdové, biblické Vánoce,
jsou na jedné straně poznamenané
bídou. Bídou, protože se nedostává
lidského pochopení a solidarity. Pro
nastávající rodičku a její děťátko,
které nosí pod srdcem, není nikde
místo. Všude překážejí. Nadto nikde
žádná reklama na jistojistě radostnou
a zajištěnou budoucnost a nikde ani
centimetr třpytící se stužky, natož tuny
barevných papírů. K tomu není důvod.
Ale na straně druhé jsou biblické
Vánoce velmi, velmi bohaté. Bohaté
zpívanou reklamou andělů. Bohaté
radostí pastýřů. Bohaté hřejivou
lidskostí, láskou a jásotem nad
zrozením nového člověka. Bohaté,
protože se v lidských životech dostala
ke slovu naděje.
Naděje nesená vírou, že lidský život,
byť poznamenán svízelemi, utrpením,
bolestí a smrtí, není marný a ve své
podstatě šťastný, protože člověk je
milovanou bytostí. A aby to člověk
věděl, vánoční dárek se má stát toho
znamením.
Jenomže když těch dárků je hora,
jež vzbuzuje onu znepokojující otázku
zda-li jsou letošní Vánoce zase o něco
bohatší než loňské anebo, že letos je
sice dárků víc, ale jsou lacinější než
loni, či snad, že jsem si přál/a něco
jiného a teď jsem zklamán/a, a proto
vánoční obdarování vnímám více jako
projev zdvořilosti než lásky; popřípadě
– nedej Bože! – u sousedů si nadělili
anebo mají něco, na co my nemáme
nebo u nás nemáme, … , pak se
důvodně obávám, že to podstatné se
vytrácí. Vítězí reklama a nejmenovaný
bankovní ústav/y zadlužující Vánoce.
Biblické Vánoce, a nic na tom
nemění a nezmění tvrzení mnohých,
že se jedná jen a jen o pohádku „O
narození Ježíška“, jsou kouzelné právě
svou hlubokou nadějí o smysluplnosti
lidského, tedy i Tvého, vážená čtenářko
a vážený čtenáři, žití.
Vždyť sama vzpomínka na naše
dětství a naše dětské Vánoce je toho
výmluvným znamením. Ano, i nám
jako dětem dárky dělaly radost a
jindy zas byly zklamáním. Zvoneček
a rozsvícený stromek budil někdy

překvapení a jindy zas pocit marnosti,
že je vše stejné jako loni.
Ale tam někde v sobě jsme byli
šťastnými dětmi. A to nikoli proto,
že bychom si jako děti uvědomovali
peněžní hodnotu dárků, velikost
stromku a všechnu starost spojenou
s přípravou svátků a štědrovečerní
večeře. Ne. Štědrý večer nám
zprostředkoval jiný zážitek a jinou
zkušenost. A sice zážitek tajemství naší
vlastní existence a toho, že se z ní lze
radovat. Vždyť proč jinak by Ježíšek
přinesl dárky? Proč jinak by rodina
byla pohromadě? Proč jinak všechna
ta slavnostnost?
Vánoce na dluh.
Přeji všem čtenářům Novorolského
zpravodaje, aby byl letos tento náš
dluh přeci jen o něco menším než
loni, a tak se Vánoce směly stát více
Vánocemi. Věřím, že tímto úsilím se i
my, lidé, staneme sobě navzájem více
lidmi. Právě tato naděje a tato hřejivá
člověčina je podle nás křesťanů něčím,
co je blízké i samotnému Bohu. Věříme,
že právě proto se stal člověkem.
Je-li Bůh, pak věřím v Boha, který
touží a chce sdílet hřejivou, velkorysou,
odpouštějící a laskavou lidskost. Vždyť
ty největší a opravdové dary nelze
vyvážit žádnými penězi a pokud je
lze zabalit, pak nikoli do zdobeného
pestrobarevného papíru, ale lidskosti.
Do lidskosti, která není laciná, protože
jejím obalem a stuhou je znalost
hloubky lidské bolesti a utrpení.
Přeji sobě, Vám a Vašim rodinám
odvahu učinit zase o kousek víc Vánoce
Vánocemi.
Přeji sobě, Vám a Vašim rodinám,
aby vánoční zpěv andělů o Boží slávě
a pokoji v srdcích lidí nebyl jen a jen
vychytralým reklamním tahem, nýbrž
moudrou odvěkou a tajemnou pravdou
pohádek o vítězství dobra nad zlem,
jež se smí o těchto Vánocích stát i Vaší
vlastní zkušeností.
Vladimír Müller, farář

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ
Provádí výcvik sk. B,B + E,
Školení řidičů
Délka výcviku po dohodě.
* UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY
ZAPŮJČÍME.
* NAŠE CENY VÁS PŘÍJEMNĚ
PŘEKVAPÍ.
* PLATBA MOŽNÁ I NA
SPLÁTKY
Informace: DDM Chodov,
Husova 263
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Platí od 1. - 31.1
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Hertel’s Country Grill
Tel. 353 562 986
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