Pozvánka na kulturní akce v Nové Roli

Velikonoční odpoledne
v Kulturním domě
Datum: 12. dubna 2009
Doba konání: 15 - 19 hodin
Vystoupí skupina: Fryzur
Vstup zdarma.
Občerstvení zajištěno.
Vystoupí děti pod vedením paní Jitky Rákošové (aerobik) a taneční kroužek
DDM pod vedením paní Jarky Pečenkové.

Pozvánka na stavění májky
Datum: 30. dubna 2009

Stavění májky letos proběhne od 18 hodin ve staré části obce.
Hudba a občerstvení zajištěno.
Dřevo
Dne 25. dubna 2009 v 9:00 se sejdou všichni ti,
kteří chtějí pomoci při vytěžení stromu a palivového dřeva
na stavění májky. Sraz před autoservisem pana Lavičky.
Kácení májky
Májka bude pokácena v sobotu 30. května 2009 v 18 hodin.

Hudební den v Nové Roli
Datum: 16. května 2009

Dopoledne: Vystoupení dechových hudeb z partnerských obcí.
10.00 hod. Zahájení průvodu dechovek městem.
11.00 hod. – 14.00 hod. Vystoupení jednotlivých dechovek
na prostranství před sálem DK.
ODPOLEDNE: FESTIVAL NOVOROLSKÁ WALCHA.
14.00 Zahájení Novorolské walchy na prostranství
u Novorolského rybníka.
14 - 24 hod. Vstup zdarma.
Bližší informace na plakátech.
srdečně zve
Město Nová Role

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví v dubnu
a květnu 2009 narozeniny, zvláště pak
jubilantům (75, 80, 85 a více let).
Jan Rambousek
Helga Šajdová
Erich Procházka
Miluše Jágrová
Waltraud Beková
Ingeborg Hájková
Marie Pardubská
Anna Rödlová
Jiřina Kubátová
Zdeněk Bata
Helena Doubková
Ladislav Haláček
Václav Malý
Anna Svobodová
Václav Baxa
Terezie Eichackerová
Pavla Hrušková

Pozvánka na pietní akt
64. výročí

KD NOVÁ ROLE

ukončení druhé světové války
Zveme všechny obyvatele Nové Role
k památníku u nádraží na pietní akt,
který se koná v pátek 8. května 2009
od 10 hodin. Na místním hřbitově
poté proběhne kladení květin k uctění
památky obětí koncentračního tábora.

DUBEN
Sobota 4.4.
CLUB DANCE

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Sobota 11.4. 22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
VELIKONOČNÍ DISCO PARTY
Neděle 12.4.
15:00 - 19:00, vstup volný
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
Hraje skupina Fryzur, občerstvení zajištěno

Sobota 18.4. 22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
LATINO MOJITO PARTY
Sobota 25.4. 22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
HIT MIX SPECIAL

KVĚTEN
Sobota 2.5.
CLUB DANCE

Sobota 9.5.
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
ARABIEN NIGHT & BLACK MUSIC

Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje,

Sobota 16.5. 22:00 - 03:00, vstupné 35 Kč
OLDIES DISCO

Město Nová Role

Vítáme děti do života
Vážení rodiče, blahopřejeme k narození Vašeho dítěte:
Barbora Benešová
Eliška Svobodová
Berenika Bartoňová
Linda Eckelsbergerová
Karolína Ledinová
Denisa Zelenková
Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrikářka

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Sobota 23.5. 22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
CZ & SK HITY - RED BULL PARTY

Ordinační hodiny
praktického lékaře
! POZOR !
od 1. 4. 2009 změna ordinačních hodin
v Centru zdravotní péče Melissa s.r.o.,
Nová Role v Tovární ulici.
MUDr. Barbora Majkusová
(platné od 1. dubna 2009)

Hrají DJ T. Stabenow, DJ Mat, DJ Janda, DJ Dan

Sobota 30.5.

DJ JAN

WAYNE

Pondělí: 8 – 13
13:30 – 14:30
(pro disp. péči, pro administrativu, návštěvní službu apod.)
Úterý: 8 – 13
Středa: 14:00 – 18:00
Čtvrtek: 8 - 13
Pátek:
8 –13

Pozor změna
Vážení spoluobčané a čtenáři
Novorolského zpravodaje. Oznamujeme,
že od měsíce dubna 2009 bude
zpravodaj vycházet každé dva měsíce
a ne jako dosud každý měsíc. K tomuto
závěru přistoupila Rada města z důvodu,
že je stále obtížnější zajistit dostatek
článků ze života organizací a spolků
a navíc se nejedná o levnou záležitost.
Své příspěvky stále můžete zasílat
na e-mail: lenkazigovicova@novarole.cz
nebo osobně vyřídit na MěÚ Nová
Role.
Vaše Redakční rada

! POZOR !
Ordinace ve středu:
- pro pacienty s akutním onemocněním
- pro pacienty pracující
- pro pacienty předem objednané
v recepci na tel. čísle 733 115 087
Odběry:
pondělí a čtvrtek 6 – 7 hod.
Zastupující lékař:
MUDr. Petra Švecová
Rolavská ul. 237
Nová Role
Tel: 353 851 149

EXCLUSIVE DJ SET
NA MEGA
DANCE PARTY
22:00 - 04:00
Vstupné 180 Kč na místě,
150 Kč v předprodeji
– TIC Nová Role od 1.5. 2009.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

w w w.c u ltu rec lu b. cz

Vykácení náletových dřevin
na protipovodňových hrázích
Rolavě určitě prospělo

Stanovisko k žádosti pana Vaverky
seniora o zveřejnění přiznání majetku
Žádost pana Vaverky seniora doručená na MěÚ Nová
Role výslovně zní jako osobně adresovaná žádost každému
členu Rady města Nová Role a tajemníkovi MěÚ, a to navíc
s požadavkem jejího zveřejnění v Novorolském zpravodaji, tzn.
jako otevřený dopis.
Na MěÚ jsme zajistili předání žádosti všem jejím adresátům
a v souladu s právním řádem ČR je nyní pouze na nich osobně,
zda a do jaké míry budou chtít vznesenému požadavku vyhovět.
Uvedení veřejní funkcionáři sami osobně nemají žádnou
povinnost dle zákona zveřejňovat informace o svém majetku
a nelze je tedy k tomu ani nijak nutit.
Za sebe osobně sděluji a předpokládám, že stejným
způsobem se zachovají i členové RMě, že v termínu
do 30. 6. 2009 v souladu s § 10 zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, podám příslušnému evidenčnímu orgánu,
tj. k rukám tajemníka MěÚ Nová Role, oznámení o majetku,
který jsem v průběhu výkonu funkce v roce 2008 nabyl. Již
dopředu mohu výlučně za sebe sdělit, že v příslušném formuláři
nebude uvedeno nic.
Vladimír Dicá, tajemník MěÚ

Město Nová Role
má nového kronikáře
Rada města na své schůzi dne 16. března 2009 uvolnila na
vlastní žádost z funkce kronikáře pana Jiřího Ulče. Vedoucí SO
MěÚ bylo uloženo zajistit veškeré materiály od pana Ulče za
uplynulá léta (2006 – 2008) a dopsat kroniku města. V návaznosti
na toto usnesení Rada města jmenovala nového kronikáře města.
Stal se jím dlouholetý občan Nové Role, v minulosti ředitel TS
Nová Role, pracovník PS Karlovy Vary a předseda TJ Nová
Role, dnes aktivní důchodce pan Jindřich Jindra.
Všem spolkům, organizacím a sdružením občanů dáváme tuto
skutečnost na vědomí. Pokud máte zájem, aby se o vaši práci
dozvěděli další generace Novoroláků, pozvěte pana Jindru na
svá jednání a domluvte přímo s ním formy spolupráce. Pana
Jindřicha Jindru najdete v Nové Roli, ulice Školní 67. Telefonní
kontakt je schopna Vám zajistit vedoucí správního odboru MěÚ
slečna Lenka Žigovičová. Kronika počínaje rokem 2009 bude
vedena v počítačové formě a po jejím schválení Radou města
zajistí p. Jindra její ruční přepis do knihy.
Součástí kroniky bude fotodokumentace a zároveň budou
zakládány další dokumenty se vztahem k městu.
Ladislav Cinegr, místostarosta města

Jarní prázdniny
v knihovně
Jarní prázdniny v knihovně patřily
bezpochyby dětem. Na tento týden
jsme pro ně u nás připravily několik
akcí, aby se doma nenudily. V pondělí
jsme začali turnajem v pexesu. Pexeso
asi dnes nepatří mezi nejoblíbenější,
ale šest statečných se pustilo do boje.
Chvilku, co nám zbyla do oběda, jsme
strávili literární soutěží. Všechny děti
odešly domů s malinkatou odměnou.

Nepořádek v Nové Roli
Během naší schůzky jsme hráli hru
venku. A to co jsme viděli, když jsme

V úterý na AZ kvíz přibylo soutěžících
a boje o nejlepší umístění mohly začít.
Vítězem se stala naše věrná čtenářka
Kristýna Seidlová, ale i ostatní
soutěžící, včetně nejmenších Šárky
Navrátilové a Matěje Dvořáka,
si zaslouží uznání za svoje znalosti.
Ve středu děti školní vystřídaly naši
nejmenší. Jako každou první středu
v měsíci dorazily do knihovny
maminky s malými dětmi, na které
se moc těším. Tentokrát jsme
si na naší „Rodince“ povídaly
o našem těle. Maminky obkreslily
děti na veliký papír a děti
domalovávaly,
co jim chybělo. Jejich tvorba zdobí
chodbu do knihovny a mohou

se pořádně rozhlédli, bylo hodně
smutné. Naše město připomíná
smetiště !!! Zamyslete se trošku, kudy
chodíte třeba na nákup, co vše po cestě
zahlédnete na chodníku a kolem něj:
papírky, nedopalky cigaret, obaly, láhve,
psí h…, sklo a plno jiného. V tom všem si
hrají i malé děti na hřištích, pískovištích
a houpačkách. Toto smutné zjištění
nás inspirovalo k VELKÉMU jarnímu
úklidu a byli bychom moc rádi, kdyby ste
se zapojili i Vy - děti, maminky, tatínkové,
babičky, dědečkové, kteří to vidíte
a vadí vám to tak, jako nám. Dne
18. dubna v 9.oo hod. ráno sraz před

Vandalismus
Takto
dopadla
lavička
před
obchodním domem v Nové Roli, kterou
pod rouškou noci zlikvidovala banda
výrostků.

ji obdivovat všichni návštěvníci
knihovny. Jsou to děti malé, ale
šikovné.
Čtvrtek byl zasvěcen výrobě
zvonkoher. Všechny děti, co k nám
přišly, odcházely domů s vlastnoručně
vyrobenou zvonkohrou, kterou si mohou
vyzdobit třeba svůj pokoj. Doufám,
že se rodičům jejich výtvory líbily.
Po celý týden byly pro děti k dispozici
písemné literární soutěže, vítěze jsme
odměnili malým dárečkem.
Za sebe doufám, že se dětem u nás
líbilo a bude se jim líbit nadále.
Těším se na další setkání.
Vaše knihovnice Marcela Toužimská.

knihovnou. Těšíme se na Vaši spolupráci.
Za skautské středisko Javor oddíl světlušek

Jarní burza
Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
pořádá ve dnech 22. - 24. dubna 2009

JARNÍ BURZU ODĚVŮ, OBUVI A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Středa

22 .4.

od 10.00 do 18.00

příjem věcí

Čtvrtek 23. 4.

od 10.00 do 18.00

prodej

Pátek

od 10.00 do 14.30

prodej

od 14.30 do 17.00

výdej věcí a peněz

24. 4.

! PŘIJÍMÁME POUZE VĚCI ČISTÉ A V DOBRÉM STAVU !

Poděkování

Registrace pojištěnců

ZO KČM v Nové Roli děkuje dětem z DDM a všem, kteří se podíleli na úspěšné oslavě
Mezinárodního dne žen dne 14. 3. 2009 v Kulturním domě.

VZP s úmyslem aktualizace registrací
pojištěnců u stomatologů požádala
stomatology o předložení seznamu
zaregistrovaných pacientů. Proto žádám
své pacienty, aby se ve vlastním zájmu
ohlásili v našem zařízení a znovu
se zaregistrovali. Ti, kteří tak neučiní
do konce června t.r., budou považováni
za “cizí” pojištěnce a registrace bude
u nich zrušena.
Volejte na tel.:
353 851 747
607 543 922
Děkuji za spolupráci
MUDr. Růžena Möstlová

Oslava MDŽ
Na svém jednání v měsíci únoru rozhodl Osadní výbor
v Mezirolí o oslavě MDŽ v obci. Ustavil k tomu tříčlennou
komisi, která se svého úkolu zhostila na jedničku s hvězdičkou.
Protože kapacita hostince Hubert je omezena, byly pozvány
ženy důchodkyně, ženy, které se podílejí na životě v obci
a ostatní. Mužům byl povolen vstup pouze v převlečení za ženy.
Hubert byl zaplněn do posledního místečka. Každá přítomná

žena dostala kytičku, členka Osadního výboru paní Tintěrová
vysvětlila důvod setkání a potom se všichni vrhli do víru tance
při reprodukované hudbě. O občerstvení se sponzorsky postarala
firma Prima s.r.o. Karlovy Vary. Stoly se prohýbaly pod mísami
s řízky, šunkou, debrecínkou, salámy, tlačenkou a dalšími
produkty uvedené firmy.
Poděkování za příjemně strávený večer si zasluhuje uvedená
komise, ale zejména pan Radek Švejdar, který byl duší celého
večera a organizátorem zábavy.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci Nová Role.
Starosta města Nová Role dle § 32 odst. (2) zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, oznamuje,že volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech
5. června 2009 od 14,00 do 22,00 hodin
a
6. června 2009 od 08,00 do 14,00 hodin
Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost - Základní umělecká škola Nová Role, Nádražní ul. č.89,
pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Jiráskova

- čp. 2, 3, 6, 13, 102, 107, 108, 110, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 161,
174, 175, 257, 258, 259, 260, 261

ul. Nádražní

- čp.4, 5, 8, 72, 80, 85, 86, 89, 91, 96, 100, 103, 120, 164, 172, 176, 177, 178, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 228, 254, 255, 263, 278, 279, 280, 288, 291, 298, 300, 304, 313

ul. Chodovská

- čp.15, 39, 42, 81, 82, 83, 84, 93, 114, 116, 137, 149, 150,156, 168,170, 233, 252, 256, 264, 286,
293, 306,320,323,328

ul. Příčná

- čp. 111, 115, 151, 290

ul. Hřbitovní

- čp. 16, 17, 18, 21, 99, 321

ul. Ke Stájím

- čp. 20, 152

ul. Pod Homolkou - čp. 25, 26, 314
ul. Polní

- čp. 30, 31, 33, 43, 52, 54, 167, 289,319

ul. Luční

- čp. 34, 35, 36, 49, 53, 60, 270, 272, 273, 274, 305, 315, 318, 325, 327

ul. Mlýnská

- čp. 265, 266, 267, 268, 269

ul. Za Zastávkou

- čp. 275, 294, 324, 326

ul. Rolavská

- čp. 87, 101, 104, 106, 153, 234, 262,

ul. Pod Nádražím - čp. 122, 123, 138, 154, 169, 173, 243, 244,245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 316
ul. Na Bouchalce

- čp. 143, 144, 146, 155, 157, 159, 160, 162, 163 ,253, 317

ul. Za Tratí

- čp. 79, 124, 135, 136

ul. K Lávce

- čp. 281, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 295, 296, 297,299,301,302, 303

Nová Role

- čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171, č. e. 170,152

Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost – Základní škola, Školní ul. č.232,
Nová Role, pro oprávněné občany kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova

- čp. 41, 44, 47, 48, 50,51, 59, 61, 62, 70, 71, 74, 76, 92, 94, 208,209,210

ul. Svobodova

- čp. 95, 97, 105, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 198, 199, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207

ul. Krátká

- čp. 113, 117, 147

ul. Chodovská

- čp. 158, 165, 166, 200, 235, 236

ul. 1. Máje

- čp. 191, 192, 193, 194, 195, 196

ul. U Plynárny

- čp. 309, 310, 311, 312, č.e. 200

Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost – Základní škola,
Školní ul. č.232, Nová Role, pro oprávněné občany, kteří sou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Tovární

- čp. 1, 19, 27, 29, 32, 37, 38, 121, 238, 239, 242, 271,276

ul. Bezejmenná

- čp. 55, 57

ul. Na Pěší zóně

- čp. 125, 148

ul. Školní

- čp. 63, 65, 67, 69, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 240

ul. Chodovská

- čp. 223, 241

ul. Rolavská

- čp. 211, 212, 213, 214, 215, 216,229,230,237,277, 322, č.e. 32,173

Nová Role, část Jimlíkov všechna č.p. a č.e.
Místem konání voleb v okrsku č. 4 je místnost - Knihovna Mezirolí č.p. 49
Pro oprávněné občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Nová Role, část Mezirolí všechna čísla popisná a evidenční
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a občanství (občan ČR,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního
předpisu). Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo jiného členského státu nebo jde-li o občana
jiného členského státu, neprokáže-li že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude
mu hlasování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a nebo nehlasuje
na voličský průkaz, okrsková komise hlasování neumožní.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny před konáním voleb do poštovní schránky. Hlasovací
lístky budou k dispozici i ve volebních místnostech.

Účast dětí ve výtvarné soutěži
Po dobu tří týdnů vykonávala Klára Karpišová ve školní družině praxi. Osvojovala si
práci s dětmi a vymýšlela činnosti, které by je zaměstnaly a zároveň i bavily. Jednou z
výtvarných činností bylo zhotovení obrázku do výtvarné soutěže „NAMALUJ RYBU“.

Kolektivní práce prvňáčků ze školní družiny

Dětský výtvor budeme prezentovat pod
názvem Magická hlubina a doufáme,
že se obrázek porotě bude líbit. DRŽTE
NÁM PALCE!
Za školní družinu Marie Neumanová

Andrejka Kounovská (1.A)

Vesmírný projekt v 3.B
Žáci 3. B se v únoru zabývali tématem: VESMÍR. Celý měsíc ve dvojicích vypracovávali plakáty jednotlivých planet, které postupně
prezentovali před celou třídou. Toto téma bylo zahájeno i ukončeno projektovými dny.

Na fotkách vidíte zpracovávání projektových plakátů , výslednou prezentaci
planety Jupiter a celou třídu „konstruktérů“ ze 3.B s vlastnoručně vyrobenými
raketami.
Mgr. Markéta Šímová, tř. uč.

4.A úspěšně reprezentuje v celostátní
soutěži
Třída 4.A se v rámci celoročního projektu STŘEDOVĚK
rozhodla překročit hranice Nové Role a přihlásila se v únoru
do celostátní soutěže POSELSTVO KRÁLE JIŘÍHO. Soutěž
je motivována předsednictvím České republiky v EU. A stejně
jako poselstvo krále Jiřího z Poděbrad v 15. století se i jednotlivá
dětská poselstva vydala na cestu po Evropě s cílem seznámit

Francie – hrajeme pétanque

se co nejvíce s jednotlivými zeměmi. Jmenujeme se podle naší
paní učitelky Důšata od Rolavy, máme svůj znak a plníme úkoly,
díky kterým se posunujeme po mapě Evropy. Některé úkoly jsou
vědomostní, při jiných si zase užijeme spoustu legrace. Mezi
40 poselstvy z celé ČR stále zaujímáme přední místo (můžete
sledovat na www.poselstvo.pionyr.cz). V květnu nás čeká
třídenní soustředění poselstev v Praze, na které se už teď moc
těšíme. Slibujeme, že Nové Roli ostudu neuděláme.
Důšata od Rolavy

Francie – stavíme věže

Německo – rytířské hry

Termíny uzavření MŠ
v roce 2009
MŠ Nová Role, Mezirolí 67
v době školních prázdnin
od 7. 7. do 9. 8. 2009
v době vánočních prázdnin
od 28. 12. 2009 do 3. 1. 2010

Vzpírání
Krajský přebor jednotlivců - Rotava 14. 3. 2009
Celkem 60 závodníků všech věkových kategorií z oddílů Baník Sokolov, Rotas Rotava,
Lokomotiva Cheb a TJ Nová Role bojovalo v Rotavě o tituly Krajských přeborníků
2009.
Výsledky našich závodníků:
junioři - 17: do 69 kg

MŠ Nová Role, Rolavská 234
v době školních prázdnin
od 27. 7. do 21. 8. 2009

Ondřej KRBEC

123 (53 + 70)

5. místo

junioři - 20:

do 77 kg
do85kg

Antonín CHVOJKA
Jakub VALDMAN

176 (75 + 101)
155 (70 + 85)

1. místo
1. místo

muži:

do 77 kg
do 94 kg

Miloš PODŠER
Josef NAGY

233 (108 + 125)
250 (110 + 140)

1. místo
2. místo

v době vánočních prázdnin
od 28. 12. do 31. 12. 2009

Trenér: A. Kocur

Zápis do mateřské školy v Mezirolí
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2009 od 9:00 do 15:00 hod. v kanceláři mateřské školy.
Zástupce dítěte při zápisu:
1. Vyplní přihlášku do mateřské školy
(přihlášku je možno vyzvednout předem v mateřské škole)
2. Předloží občanský průkaz matky dítěte pro ověření trvalého pobytu dítěte
Ředitelka mateřské školy posoudí přihlášky dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy v Mezirolí a do 30 dnů vydá rozhodnutí
o přijetí dítěte do MŠ.
Do mateřské školy v Mezirolí jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Mezirolí a Nová Role, děti v posledním ročníku
před zahájením povinné školní docházky a děti zaměstnaných rodičů.
Stanovení délky pobytu dítěte v mateřské škole:
1/ děti, na které matky nepobírají mateřský příspěvek
- délka pobytu neomezena
2/ děti, na které matky pobírají mateřský příspěvek
- mladší 3 let – docházka omezena na 5 dní v měsíci
- 3-4 roky – docházka omezena na 4 hodiny denně
Den zápisu do MŠ je současně dnem otevřených dveří, můžete navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostory
mateřské školy a seznámit se možnostmi, které mateřská škola nabízí při výchově a vzdělávání dětí v předškolním věku.
Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ

Pozvánka na hromadné očkování
psů a koček

V pátek 1. května 2009 se uskuteční hromadné povinné očkování psů a koček
proti vzteklině:
• Mezirolí (u knihovny) – 9,00 – 9,30 hod.
• Nová Role (ordinace) – 10,00 – 11,00 hod.
• Jimlíkov (u hospody) – v 11,30 hod.
Poplatky: vzteklina – 100,-- Kč
kombinovaná vakcína včetně vztekliny – 300,-- Kč
odčervení – tbl. na 10 kg - 40,-- Kč
Možnost nákupu protiparazitálních přípravků.
Informace – veterinární ordinace Nová Role, Tovární 200
Středa – 17,00 – 17,30 hod., Čtvrtek – 9,00 – 9,30 hod.
Mimo ordinační hodiny – ordinace v Karlových Varech

Telefon: 777

166 120

Znovu obnovené

DÁMSKÉ KREJČOVSTVÍ
ALENA BOTKOVÁ
Nabízím šití:
 dámských oděvů, pánských kalhot
 opravy
 šití závěsů a záclon
Telefon: 604 870 779
Alena Botková
Husova 70, 362 25 Nová Role

Poděkování
Ve dnech 14. a 15. 3.2009 probíhalo v našem městě
v prostoru Školní ulice a pěší zóny u zdravotního střediska
kácení napadených a přerostlých stromů. Tato akce si vyžádala
několik týdnů příprav, ať již to bylo zajištění techniky nebo
pracovníků na úklid a odvoz dřeva a větví. Součástí bylo také
zajištění bezpečnosti občanů města a jejich majetku. Proto byly
již s týdenním předstihem u parkoviště ve Školní ulici rozmístěny
zákazové dopravní značky s dodatkovým upozorněním
na kácení stromů u tohoto parkoviště s tím, aby zde občané
v sobotu 14. 3. 2009 v době od 8.00 do 16.00 hod neparkovali.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme v sobotu ráno po najetí
techniky na tuto akci zjistili, že je parkoviště plně obsazené.
Naši pohodlní a bezohlední „spoluobčané“ prostě jak
zákazové značky tak celotýdenní výzvy ignorovali. Po chvilce
dohadování, zda akci zrušit a objednanou techniku odvolat, jsme
se obrátili na Policii ČR v Nové Roli.
A právě zde bychom chtěli moc poděkovat prap. Simoně
Zbořilové, která svým rychlým a profesionálním zásahem
dokázala ve velice krátké době bezohledné řidiče z parkoviště
„vypakovat“. Bez její pomoci a rychlého zásahu bychom museli
část akce znovu opakovat, což by celou akci finančně značně
prodražilo.
Dále bychom chtěli poděkovat všem členů FK Nová
Role, kteří se na akci podíleli, za nasazení a kvalitní práci,
s jakou byla tato akce provedena včetně zajištění bezpečnosti
a následného úklidu.
Z pověření VV FK Nová Role: Jiří Hájek - předseda FK Nová Role

V sobotu 14. března místní fotbalisté ve spolupráci s Technickou
službou města Nová Role pokáceli přerostlé stromy ve Školní ulici.

Potřebujete půjčit peníze
nebo konsilidaci půjček?

e-mail: info@janperi.cz

VYRÁBÍME zlaté
a stříbrné
šperky

Nová Role

VÝKUP ZLATA za nejvyšší ceny

Otevírací doba:
Po.. 90000 - 18
1800
Út.-Čt.. 90000 - 1500
St. 900 - 12000, 15500 - 11800
Pá. 900 - 1300

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

Český výrobce, vyrábíme pouze z atestovaných, kvalitních materiálů.

www.janperi.cz

VÝKUP STŘÍBRA

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
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KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ

• 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.

hodinek a budíků

VÝROBA A PRODEJ:

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN

• 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.

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

Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM KVALITNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME:

• Provádíme veškeré kamenické práce, parapety,
kuchyňské pracovní desky
• Návrhy, výroba, opravy, renovace pomníku
• Dodáváme lampy, vázy, pomníkové doplňky
• Na pomníky poskytujeme 7 letou záruku

Chodovská 84

777 130 875

Hroznětín, ul. ČSA 341
Mobil: 608 825 544
Tel/Fax: 353 392 126
kamenictvi.granit@seznam.cz

JANA SÁROVÁ

Telefon:

KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.

OPRAVUJEME zlat
zlaté
até
ttéé a stříbrné šperky
i na počkání
očká
čk

rychlé vyřízení
hotovost až do domu
měsíční splátky
na 7 až 12 měsíců
hotovostní půjčky
do 50.000 Kč
• konsolidace se zástavou
nemovitosti

ZLATNICTVÍ a zastavárna
v Nové roli

•
•
•
•
•

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 2009
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT, HARMONY
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
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Allianz pojišƩovna, a. s.
Ladislav Mach, Nová Role, Tovární 239
u autobusového nádraží

Je pracovitá, protože musí uhlídat až ťtyơi
ơi
dűti najednou. Flexibilní, protože Vám
dovoluje libovolnű zasahovat do pojištűníí
a pơizpƳsobovat ho aktuálním potơebám
rodiny.

Pastelka.
Životní pojištűní pro dűti.
űti.
Patơí do rodiny.

Allianz - stojíme pơi Vás

V každém momentu, v každé situaci se pƠizpƲsobí rytmu
Vašeho života.
• 1 smlouva pro oba partnery
• 11 možností pƠipojištŰní
• možnost volby z 5 investiŤních fondƲ
• maximální ÑnanŤní Òexibilita

Životní pojištűní Rytmus.

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

