Vážení občané,
v dnešním úvodníku se vrátím ke dvěma
událostem, které se staly v polovině měsíce
října. První událost je pro město výjimečná,
protože v novodobé historii (míněno po
sametové revoluci) nenavštívila město tak
významná osoba. Jistě už tušíte, o jakou
událost se jedná. Ano je to návštěva
premiéra České republiky a předsedy
Občanské demokratické strany pana Mirka
Topolánka.
Program byl velice jednoduchý. Setkání
s představiteli města a členy místního
sdružení ODS v Nové Roli v zasedací
místnosti MěÚ. Při tomto setkání, které
trvalo cca půl hodiny, se účastníci dozvěděli
o aktuální politické situaci po Parlamentních volbách.
Následovalo setkání s občany, po kterém jsme přestřižením pásky slavnostně převzali dokončenou
stavbu I. etapa „Sídliště Svobodova, řešení dopravy v klidu“ za účasti pp. premiéra ČR Mirka Topolánka,
hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla, poslance Parlamentu ČR Miloše Patery, starosty města
Václava Heřmana a Antonína Lapáčka – majitele firmy Kanov, která dílo předávala.
Na závěr jsme společně povečeřeli (některým občanům musím ihned sdělit, že to nebylo z peněz
města) a pohovořili o situaci u nás v České republice. Debata byla velice otevřená a dozvěděli jsme se
mnoho zajímavých věcí.
Druhá událost je většího významu než ta první a to volby do zastupitelstva města Nová Role. Dle
mého názoru byla volební kampaň vedena korektně až na jednu výjimku, kdy samolepky byly vylepeny
na místech, kde to volební strana neměla dohodnuto s majitelem objektu. Dopřejme ji to, jinak by asi
měla jen dva mandáty v zastupitelstvu a to by byla škoda. Výsledky voleb najdete na jiné straně tohoto
Novorolského zpravodaje. Některé volební strany si polepšily, jiné zůstaly na stejné pozici a jiné si zase
pohoršily. Kritéria hodnocení si zvolte sami a zjistíte, které strany si polepšily, jak která strana dopadla.
Komunální volby v městech a obcích do 10 000 obyvatel jsou o jednotlivých lidech, ne o politických
stranách. Je potřeba poděkovat občanům, kteří přišli a vhodili svůj hlasovací lístek do volební schránky
v letošních komunálních volbách. Voličů, kteří využili svého občanského práva bylo 47,5 % což je nad
celostátním průměrem. Nyní nastanou
jednání mezi jednotlivými volebními
stranami o budoucím koaličním uspořádání,
což znamená hlavně o nalézání stejných
bodů programu a jejich naplňování. Dále
pak o volbě starosty města, místostarosty
a radních. Neméně důležití jsou i předsedové
jednotlivých výborů zastupitelstva a komisí
rady města. Držte nám palce.
Václav Heřman
zatím ještě starosta města Nová Role

Vítáme děti do života
Emma K i š o v á
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození dítěte.
Milá Emmo, přejeme Ti
zdraví a radostné dětství.

hodně

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Blahopřejeme
občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci listopadu 2006.
K významnému životnímu výročí
blahopřejeme zvláště těmto občanům:

p. Stanislavovi K e s l o v i
p. Boženě P e t r l í k o v é
p. Anežce D u b o v é
p. Jaroslavovi E d r o v i
p. Marii H a l u z o v é
přejeme
Vám
a spokojenosti.

hodně

zdraví

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Informace k cestovním
pasům
Při žádosti o vydání cestovního pasu
na Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská ul. je nutné doložit:
pro dítě do 5 let (cestovní doklad bez
biometrických údajů, platnost 1 rok,
žádost podává jeden z rodičů)
- platný občasný průkaz rodiče
- odný list dítěte
- 2 fotografie
- správní poplatek ve výši 100 Kč
- Osvědčení o státním občanství
ČR,
(vydává
Krajský
úřad
Karlovarského kraje na základě
žádosti sepsané na MěÚ Nová Role
+ správní poplatek 100,-Kč, rodný
list dítěte a rodné listy rodičů),
státní občanství je možné doložit
původním cestovním pasem dítěte.
pro dítě od 5 do 15 let (cestovní doklad
s biometrickými údaji - platnost 5 let,
žádá jeden z rodičů)
- občanský průkaz rodiče

- rodný list dítěte
- správní poplatek ve výši 100 Kč
- Osvědčení o státním občanství
ČR, (vydává Krajský úřad
Karlovarského kraje na základě
žádosti sepsané na MěÚ Nová
Role + správní poplatek 100 Kč,
rodný list dítěte a rodné listy
rodičů), státní občanství je možné
doložit původním cestovním
pasem dítěte.
Cestovní pas pro nezletilého občana
staršího 15 let (cestovní doklad
s biometrickými údaji, platnost 10
let, jeden z rodičů musí být při podání
žádosti, předloží platný občanský
průkaz a potvrdí souhlas k vydání
dokladu)
- občanský průkaz nezletilého
žadatele
- správní poplatek ve výši 600 Kč
- fotografie s biometrickými údaji se
pořídí přímo na místě
- žádost se vyplní s pracovníkem
Magistrátu města na místě
- původní cestovní pas, pokud je
neplatný, se odevzdá ihned, jinak
se odevzdá při převzetí nového
dokladu.
pro zletilého občana
- platný občanský průkaz
- správní poplatek ve výši 600 Kč
- fotografie s biometrickými údaji se
pořídí přímo na místě
- žádost se vyplní s pracovníkem
Magistrátu města na místě
- původní cestovní pas pokud je
neplatný se odevzdá ihned, jinak
se odevzdá při převzetí nového
dokladu.
Úřední hodiny:
po, st: 800 - 1200 a 1300 – 1700
pá: 800 – 1200
Při žádosti o vydání cestovního
dokladu v kratším termínu (tzv.
rychlopasy), které budou bez strojově
čitelných údajů a platné pouze 1 rok,
jsou poplatky stanoveny takto: děti
do 5 let 50 Kč, děti od 5 do 15 let
1000 Kč, občané starší 15 let 15000 Kč.
Předkládané doklady jsou stejné.
Do cestovních dokladů již nebude
možné dopisovat děti.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Lékaři a ordinační časy
MUDr. Barbara Majkusová,
praktický lékař a internista,
informuje:
Ordinace Nová Role, Tovární 271
- do konce roku 2006 odpadají
ve středu odpolední ordinace,
individuální termín je možný po
předchozí telefonické dohodě:

353 851 854
- ve dnech od 16. 11 do 30. 11. 2006
a od 11. 12 do 15. 12.2006 bude
ordinace z důvodu čerpání
dovolené uzavřena.
Zástup je zajištěn MUDr. Švecovou
ve zdravotním středisku v Rolavské
ulici.

Zajistěte si včas vypsání
předpisů na potřebné léky!
MUDr. Růžena Möstlová
přijme sestru do stomatologické
ordinace v Nové Roli.

tel.: 353 851 747
607 543 922
721 671 635

Vítání občánků
Slavnostní obřad vítání nových
občánků města Nová Role proběhlo
dne 10. 10. 2006 v obřadní síni MěÚ.
Bylo přivítáno devět novorolských
dětí a vzhledem k tomu, že do našeho
matričního
obvodu spadá obec
Božičany a po dohodě s vedením obce,
také dvě božičanská miminka.
Nové občánky přivítal místostarosta
města pan Ladislav Cinegr. Slavnostní
a milou atmosféru dotvořilo vystoupení
dětí z Mateřské školky Nová Role.
Květiny na tuto akci opět daroval
pan Antonín Chvojka („Občerstvení
Vendy“).
Ještě jednou přejeme všem dětem
a jejich rodičům hodně zdraví, štěstí
a mnoho krásných dní v Nové Roli.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Společný snímek účastníků výletu do Ústeckého kraje 7. října 2006 u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích

Promítání diapozitivů

Beseda o Indonésii

V úterý 14. 11. 2006 v 16 hodin
se v základní knihovně v Nové Roli
uskuteční promítání diapozitivů na
téma NAŠE MĚSTA. Akci pořádá
komise pro seniory. Promítání a výklad
obstará pan Korbel.

Dne 21. 11. 2006 od 17.30 se v Základní knihovně Nová Role bude konat beseda
o Indonésii. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí podívat do zemí vzdálených,
exotických, prosperujících - takovou zemí je Indonésie - země stovek ostrovů, tisícovek
chrámů a milionů lidí.

Přijďte si připomenout obrazy měst,
která jste buď dlouho nebo ještě nikdy
nenavštívili!

Pozvánka na Rozsvícení
vánočního stromu
Dne 26. listopadu 2006 (neděle) se
před MěÚ Nová Role uskuteční akce
s názvem Rozsvícení vánočního stromu.
Od 16 hodin bude probíhat kulturní
program. Rozsvícení vánočního stromu
proběhne v 17 hodin a bude zakončeno
malým ohňostrojem.
Bližší informace na plakátech.
Srdečně zveme všechny občany.

Detail stavby buddhistického chrámu Borobudur pořízený na ostrově Jáva.

Výsledky hlasování: volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006
Zastupitelstvo města Nová Role
Počet volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

15

1

Okrsky
Počet

Zpr.

v%

Zapsaní
voliči

4

4

100.00

3 303

Hlasy
Kandidátní listina

abs.

v%

Počet
kandidátů

Vydané
obálky

Vol.
účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 572

47.59

1 571

21 003

Přepočtený
Přepočtené
základ
% plat.
dle počtu
hlasů
kandidátů

Počet
mandátů

1

SNK Evropští demokraté

4 377

20.84

15

21 003.00

20.83

3

2

SNK Nová Role - Mezirolí

3 441

16.38

15

21 003.00

16.38

2

3

Komunistická str.Čech a Moravy

1 769

8.42

15

21 003.00

8.42

1

4

Česká str.sociálně demokrat.

1 198

5.70

8

11 201.6

10.69

1

5

Občanská demokratická strana

5 974

28.44

15

21 003.0

28.44

5

6

Hn.za harm.rozvoj obcí a měst

4 244

20.21

15

21 003.0

20.20

3

Zvolení zastupitelé města Nová Role
Kandidátní
listina

Poř.
číslo

Kandidát
Věk
Příjmení, jméno Tituly
MUDr.

Navrh.
strana

Polit.
přísl.

Hlasy
abs. v %

Pořadí

1

SNK Evropští demokraté

4

Nesybová Hana

49

SNK ED

BEZPP

474

10.82

1

1

SNK Evropští demokraté

2

Škarda Libor

38

SNK ED

BEZPP

413

9.43

2

1

SNK Evropští demokraté

1

Pokorná Jitka

43

SNK ED

SNK ED

382

8.72

3

2

SNK Nová Role - Mezirolí

1

Cinegr Ladislav

60

NK

BEZPP

465

13.51

1

2

SNK Nová Role - Mezirolí

7

Vlasáková Šárka

43

NK

BEZPP

303

8.80

2

3

Komunistická str. Čech a Moravy

1

Dubová Marcela

55

KSČM

KSČM

267

15.09

1

4

Česká str. sociálně demokrat.

1

Schmiedová Alžběta

58

ČSSD

ČSSD

199

16.61

1

5

Občanská demokratická strana

1

Heřman Václav

55

ODS

ODS

680

11.38

1

5

Občanská demokratická strana

3

Musil Miroslav

49

ODS

ODS

536

8.97

2

5

Občanská demokratická strana

11

Švec Karel

47

ODS

ODS

446

7.46

3

5

Občanská demokratická strana

2

Tichý Roman

42

ODS

ODS

420

7.03

4

5

Občanská demokratická strana

4

Valdman Václav

44

ODS

ODS

391

6.54

5

6

Hn. za harm. rozvoj obcí a měst

1

Zvěřina Martin

44

HNHRM HNHRM

577

13.59

1

6

Hn. za harm. rozvoj obcí a měst

2

Šimek Jaroslav

47

HNHRM HNHRM

539

12.70

2

6

Hn. za harm. rozvoj obcí a měst

3

Schlosser František

65

HNHRM

380

8.95

3

RSDr.

Ing.

Poděkování

volili naše nezávislé uskupení.

Komunální volby jsou za námi.
Jejich výsledek je přesně takový
jak rozhodli přítomní voliči.

Zvláště chci poděkovat mezirolským voličům, kterých přišlo
k urnám více než 66%, zatím co
v Nové Roli to bylo necelých 47%.
Z celkového počtu 2486 hlasů nám
mezirolští dali 1763 hlasů, což je
téměř 71%.
Jménem Sdružení nezávislých
kandidátů Nová Role – Mezirolí

Protože jsem byl lídrem na jedné z kandidátek považuji za svoji
povinnost poděkovat všem přítomným voličům, kteří vyjádřili volbou
svůj názor a zejména těm, kteří

BEZPP

slibuji, že v komisích, výborech,
radě města i zastupitelstvu uděláme vše proto, abychom naše voliče
nezklamali.
Cinegr Ladislav

„Místní organizace Českého rybářského svazu v Božičanech“
pořádá:

Taneční zábavu

„Dolovnou“
Datum konání:
Místo konání:
Cena vstupenky:

pátek 17. listopadu 2006 od 20 hodin
Kulturní dům Nová Role
100,- Kč

K tanci a poslechu hraje -

„ELLEN“

Dále je připravena tombola a v ní mimo jiné i statní šupináči !!!!!!!!!

Předprodej vstupenek:

Josef Brabenec, Husova 47, Nová Role
Ing.Václav Rýdl, Bezručova 582, Chodov

tel. 605 347 532
tel. 607 936 339

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

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
V době od 9.10. do 31.12.2006 je revír - 431 011
“Novorolské koupaliště“ z důvodu snížení vodní hladiny
!!! UZAVŘEN !!!

Důkaz bezohlednosti některých majitelů pozemků okolo Novorolského rybníka
V měsíci říjnu bylo v rámci akce biologického vyčištění Novorolského rybníka provedeno snížení hladiny o cca 1 metr, které odhalilo
množství nelegálně vybudovaných výpustí, ústících jak nad tak pod hladinu rybníka. Vzhledem k rozměrům některých výpustí se lze
domnívat, že se jedná o vyústění splaškové kanalizace z jednotlivých pozemků. Je tedy na jejich majitelích, aby zpytovali své svědomí
a přemýšleli nad tím, že svým jednáním maří snahu města o očistu rybníka a hlavně porušují zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.
Máte opravdu zájem na tom, aby voda v rybníce byla čistá? Pokud ano, věříme, že tyto nelegální výpusti ve vlastním zájmu
odstraníte!

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 9.

Zřízené komise u města Nová Role jako zvláštní orgány obce
Pojem „KOMISE“ je velmi často používané slovo v oblasti veřejné správy. Jeho význam však v kontextu konkrétní
odborné roviny dostává na úseku výkonu veřejné správy více podob, což může být někdy pro člověka i matoucí. Proto je
například dle zákona o obcích potřeba rozlišovat různé druhy komisí, které se v obcích zřizují. Jak jsme již podrobně
probrali v díle 6. této rubriky Novorolského zpravodaje (srpnové vydání), nejběžnější jsou komise jako iniciativní a poradní
orgány rady obce pracující výhradně jako samosprávné orgány. V některých věcech může být pak těmto komisím svěřen
též výkon přenesené působnosti (výkon státní správy) čímž se z takové komise stane též výkonný orgán s pravomocemi
skutečně rozhodovat o právech a povinnostech konkrétních osob. No a posledním takto vymezeným druhem komisí,
které jsou u obcí zřizovány jsou komise se statutem zvláštního orgánu obce dle § 5 odst. 1) zákona o obcích a těmi se
budeme dnes blíže zabývat.
U města Nová Role jsou zřízeny dva takové zvláštní orgány, a to:
- Komise k projednávání přestupků
- Povodňová komise
Komisi k projednávání přestupků dle § 106 zákona o obcích zřizuje starosta města jako zvláštní orgán města a starosta
města taktéž jmenuje a odvolává každého člena takové komise. Komise je výkonným orgánem města zřízeným pro výkon
působnosti dle zákona o přestupcích – její činnost je tedy přísně limitována tímto zvláštním zákonem a tedy odborností,
pro kterou se komise zřizuje. Ještě znovu podotknu, že pojem KOMISE je v těchto případech užíván zejména jako výstižné
vyjádření kolektivního orgánu. Takové komise jsou tedy úzce specializované orgány řešící a rozhodující zcela samostatně
a nezávisle na ostatních orgánech obce problematiku svěřenou jim na základě konkrétního zákona. V čele takové komise
proto stojí buď osoba s prokázanou zvláštní odbornou způsobilostí pro výkon svěřené odbornosti v komisi dle podmínek
stanovených zákonem nebo také v čele komise může stát sám starosta obce na základě ustanovení příslušného zákon.
Z výše uvedeného vyplývá, že komise je ze své činnosti výhradně personálně odpovědna starostovi města, po věcné stránce
jsou její rozhodnutí přezkoumatelná v souladu se správním řádem druhoinstančním správním orgánem, tzn. odvolacím
správním orgánem, kterým v našem případě je zpravidla Krajský úřad karlovarského kraje. Kromě předsedy komise se
na ostatní členy komise odborné nároky ze zákona nekladou, byť jsou samozřejmě vhodné, a tak starosta města může
dle svého rozhodnutí jmenovat členem komise v podstatě kohokoliv způsobilého k právnímu jednání. I zde je tedy určitý
omezený prostor pro občany obce se aktivně podílet na výkonu orgánu obce, který rozhoduje velmi významné záležitosti.
Bohužel, konkrétně u „Komise k projednávání přestupků“ je mnoho občanů v komisi účastno zejména na té druhé straně
– tzn. na straně obviněných z přestupku. A je to stále se opakující kolorit řešení sporů občanského soužití včetně sporů
v rodinách, krádeží a rvaček, narušování veřejného pořádku a ničení veřejného majetku či majetku druhých atd. Mnoho
občanů se ke komisi také dostanou jako poškození jinou osobou či jako svědci nebo zákonní zástupci nezletilých. Takže
možná často nechtěně, ale velmi mnoho občanů se s činností této agendy města aktivně potkává a tak i zde je možno
hodnotit, co to městu přináší, do jaké míry, tato jinak ekonomicky ztrátová činnost obce, je na druhé straně efektivním
obranným mechanismem obce k zajištění pořádku a klidného žití. V takovém hodnocení je ale vždy potřeba vidět, že
komise je až následnou represivní složkou na tomto úseku.
Trochu jinak je tomu u Povodňové komise. Ta je zřizována na základě „Vodního zákona“ radou města a v jejím
čele již ze zákona stojí starosta města. Aktivita této komise samozřejmě směřuje k zabezpečování úkolů při ochraně
před povodněmi. V současnosti je mj. připravován nový povodňový plán města. V rámci činnosti povodňové komise
se občané obce zapojují velmi aktivně, zejména občané žijící na území s možným ohrožením povodněmi, a to nejen
v době očekávané velké vody. Právě při přípravě nového povodňového plánu se ve spolupráci s občany zpracovávají též
jednotlivé PPVN (povodňové plány vlastníků nemovitostí). Aktivita občanů dle návrhu starosty města a rady města se ale
projevuje i přímo v členství v komisi, byť pochopitelně z řad osob (jak zákon označuje), které jsou způsobilé k provádění
opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi – např. příslušní funkcionáři z řad Sboru dobrovolných hasičů
města a z vedení města a MěÚ. Obecně řečeno činnost této komise je tedy založena jednak na protipovodňové prevenci
a jednak na samotném zvládnutí organizace ochrany obyvatel v případě, že povodně skutečně nastanou.
Obě komise u města jak jsme si je výše popsaly mají ve veřejné správě města skutečně výjimečné postavení, neboť
jsou v podstatě svou činností nezávislé na ostatních orgánech obce a k tomu mají skutečné společensky velmi významné
pravomoci při rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob – občanů obce, ale též u povodňové komise ve
vztahu k osobám právnickým.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary
I. Charakteristika školy:
1. Žáci:
Počet žáků:
Počet tříd 1. st.:
Počet tříd 2. st.:
Počet odděl. ŠD:
Průměr žáků na třídu:

309
dívky 154
7+1 s upraveným vzdělávacím programem
8+1 s upraveným vzdělávacím programem
2
18,2

157 žáků, 83 dívek
152 žáků, 71 dívek

2. Zaměstnanci školy:
Ped. pracovníci:

1. st.: 1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
4.A
5.A

družina:
Provoz. zam.:

Tomanová
Vavrochová
Bochenková
Ježková
Nováková
Švecová
Kidalová
Dušková

2. st.: 6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A

Považajová
Štěpničková
Lillová

Dieneltová
Průša
Neumanová

Stulíková

Neumanová

Gongorová
Zapletalová
Nedvědová
Wohlrab
Bechiňský
Purdjaková
Lidinský
Poláková
ředitel Veselý

zástupce Lidinský
II. st
zástupce Dorundová I. st
vých. Poláková
poradce

administrativní prac.: Horníková
účetní: Pašková
školník: Mihálová
údržbář: Kocúr
úklid: Rubášová, Zábranská, Nováková, Pečenková, Dolejšová

Školní jídelna:

vedoucí: Vališová
ved. kuchařka: Rákošová
kuchařka: Vičíková
prac. provozu: Handšuhová

II. Prázdniny
Zahájení šk. r.:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Vysvědčení:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Vysvědčení:
Hlavní prázdniny:

4.9.2006
26. - 27.10.06
23.12.06 - 2.1.07
31.1.2007
2.2.2007
19.25.2.07
5. - 6.4.07
29.6.2007
2.7. - 31.8.07

III. Plán pedagogických rad:
Čtvrtletní PR - I. čtvrtletí:
Klasifikační PR - I. pololetí:
Čtvrtletní PR - III. čtvrtletí:
Klasifikační PR - II. pololetí:
Závěrečná PR:

15.11.2006
24.1.2007
18.4.2007
20.6.2007
28.6.2007

informace rodičům od 16:00
informace rodičům od 16:00

SMS info služba

Lampiónový průvod

Vzhledem k tomu, že již není
záměrem města dále provozovat
veřejný rozhlas, upozorňujeme občany,
že je již od začátku roku v provozu
bezplatná služba zasílání informačních
SMS zpráv města Nová Role. Odběr
informačních zpráv je možno objednat
formou SMS na čísle

Dům dětí a mládeže v Nové
Roli pořádá v sobotu 11. 11. 2006
příjezd svatého Martina na bílém
koni a lampiónový průvod městem.
Sraz všech účastníků v 1700 hod.
před budovou DDM. Zakončení
u DDM vystoupením žáku ZUŠ
Nová Role, Martinským pohoštěním
a ohňostrojem.

+420 720 001 886
případně telefonicky na čísle

+420 353 176 311
nebo na e-mailu: sliz@novarole.cz
u operátora služby. Zprávy jsou
zasílány bezplatně.

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. 353851182)

Využijte možnosti zdarma odebírat
informační zprávy a sdělení na svůj
mobilní telefon!

Kalendář
Nové Role 2007
Nocování v knihovně
Dne 6. 10. 2006 se naše třída 5.A
odebrala přenocovat do knihovny
– tedy vlastně do čarodějnické
školy Harryho Pottera. Přivítalo nás
vedení školy – ředitelka Čičmenka,
zástupkyně Kešudka, sekretářka Čuchi
a školnice Mižutka. Poté jsme byli
rozděleni do 4 kolejí – Havranspár,
Zmijozel, Nebelvír a Mrzimor. A pak
to vše začalo. Soutěžili jsme v AZkvízu, hráli jsme famfrpál, četli jsme
si ukázky z Harryho Pottera a zkusili
jsme dokonce vytvořit vlastní noviny.
O půlnoci jsme šli hledat famfrpálské
strašidlo, u kterého jsme se museli
podepsat. Tato úžasná kouzelná noc
byla prostě plná soutěží a dobrot,
strachu i legrace. A proto děkujeme
paní Nemčičové a všem ostatním
dospělákům, kteří nám věnovali svůj
čas a až do sobotního rána se o nás
starali.
Žáci 5.A

Město Nová Role vydalo kalendář
na rok 2007, který si můžete zakoupit
v podatelně MěÚ Nová Role, v TIC
Nová Role a v Základní knihovně v Nové
Roli.

Středověk na 1. stupni
V letošním školním roce se několik tříd 1. stupně vypravilo se svými paní učitelkami
do středověku. Pro nás dospělé a pro děti obzvlášť je to doba velice vzdálená – něco
jako pohádka. Rozhodli jsme se proto hravou formou seznámit žáky s tímto obdobím,
což obohatí hlavně jejich dějepisné znalosti. Zatím si žáci vyrobili své vlastní erby, na
chodbách vytvořili středověké město i s hrady a vypravili se na hrad Loket, kde je paní
učitelky pasovaly na rytíře. V této celoroční hře je ještě čekají rytířské turnaje, rytířská
škola správného chování, středověké písně a hry, založí si středověkou mincovnu,
vyzkouší si pekařské řemeslo, vyrobí si středověký oblek, papírovou pečeť i hrad z krabic.
Samozřejmě si chceme uspořádat i pravý středověký jarmark. Takže středověku ZDAR!
Miluše Dušková

Škola

bude jedničkové menu.

Školní výlet

Denisa Strouhalová

Máme školu velmi pěknou,
v září se tam děti sejdou.
Učíme se číst a psát,
zpívat, cvičit, počítat.
Rok uplyne jako voda,
za školu chodit byla by škoda.
Pro vysvědčení jdeme pak lehce
s kyticí paní učitelce.
Andrea Volfová

Tancovali indiáni
a mně se to líbilo
a pak jsme se malovali
na modro a na bílo.
Viděli jsme bandity,
co dělali Ty, Ty, Ty!
Opekli jsme vuřtíky,
koukali na koníky.
Honzík Kalfus a David Utíkal

Nevěříte? Je to tak:
ve škole je každý rád.
Učitelka v malé chvilce
naučí nás násobilce.
Pilní žáci příští středu
znají celou abecedu.
Rýsování, kreslení,
nikdo při tom nelení.
A když máme tělocvik,
vše je pro nás hravý cvik.
Prázdniny už skončily
a teď hurá do školy.
Zase psaní, zase počty,
s angličtinou rychle začni.
Přírodopis, vlastivěda,
to je přeci velká věda.
Na výlety, koupání
myslím při usínání.
Radek Adamec

Šel Pepíček do školy,
neudělal úkoly.
Zapomněl i bačkorky,
neboť myslel na holky.
Nevzal ani učebnice,
zato má trest na měsíce.
Když nechceme totéž zažít,
musíme se hodně snažit.
Pilně dělat úkoly,
rádi chodit do školy.
Za to vše nám za odměnu

Ve středu byl velký den,
zdál se nám hezký sen.
Byli jsme tam někde v dáli,
kde jsme se všichni moc smáli.
Kovbojové stříleli po banditech,
koníčci skákali na kopytech.
Malovali jsme si obličeje,
udržovali indiánské obyčeje.
Kristýna Korandová a Kristýna Seidlová

Vypravili jsme se do westernového
městečka u Plzně. Když jsme tam
dojeli, všichni jsme se dívali doprava,
protože se tam pásli koně, kousek dál
v ohradě bizon a kráva. Byli jsme rádi,
že jsme viděli také indiánské stany
a indiány, kteří si házeli pistolemi,
pak švihali bičem, točili lasem a házeli
sekerami. Mohli jsme si koupit jídlo
a pití nebo něco na památku. Hráli
nám tam divadlo se šerifem a bandity
a předváděli vycvičeného koně. Skákalo
se na dřevěných koních. Nakonec
se opékaly vuřty. Vyrobili jsme si
čelenku z papíru a jedna indiánka nám
namalovala obličej jako opravdovému
indiánovi. Moc se nám tam líbilo.
Vendulka Volfová
Ukázky z tvorby žáků 4.A vybrala třídní
učitelka Blanka Kidalová

Světluška v Nové Roli svítila za pomoci Novorolských skautů dne 19. září 2006.
V úterý 19. září se ve více než 300
městech ČR uskutečnila již počtvrté
tradiční celonárodní sbírka Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Novinkou letošního ročníku bylo benefiční CD
singl ANETA PRO SVĚTLUŠKU s písní, kterou nazpívala patronka projektu Aneta Langerová s třináctiletým nevidomým Radimem
Vojtkem. Veřejnost mohla sbírku pro zrakově postižené podpořit zakoupením benefičního singlu v ceně 100 Kč nebo přívěsku za
symbolických 25 korun. Hned od rána se po našem městě rozlétlo 10 světlušek (skautů), který se zapojili do tohoto projektu. Tímto
bych všem chtěla poděkovat za účast a především paní Kejvalové, která vše zorganizovala. V tento den lidé z Nové role přispěli částkou
8980,-Kč, za což jim MOC DĚKUJEME.
A co to vůbec Světluška je?
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli
darovat nevidomým trochu světla. Patronkou projektu je Aneta Langerová. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým
postižením na jejich cestě k samostatnosti. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu znovu a znovu
se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Světluška přispívá na speciální pomůcky jako jsou mluvící
počítače i optické lupy, na vodicí psy, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově
postižené studenty. Financuje projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením.
Jak pomoci ?
Sbírkové konto Světlušky „deset devítek“ 99999 99999/0100 je otevřené po celý rok. Stejně tak je možné kdykoli odeslat dárcovskou
SMS ve tvaru DMS Svetluska na číslo 87777. 1 DMS = 30 Kč, přičemž Světluška obdrží 27 Kč.
I SEBEMENŠÍ PŘÍSPĚVEK MÁ SMYSL.
vůdce střediska Ája

V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•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
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
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Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
HYPERNOVA Karlovy Vary - tel.: 603 557 623
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz

SUPER CENY ŽALUZIÍ
tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1350-1400 Kč

NABÍZÍME

na plastová okna

Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov
Tel.: 602 160 734
CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

PR ODEJ

dále nabízím:
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu
> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč

- Správu bytů vlastníků
- Ustavení společenství domu dle §72/94Sb
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí Sepsání
kupní, darovací aj. smlouvy do 24 hod.
Volejte ihned 352666322; 608 977 833
Vaše bydlení je v našich rukou.
- RD v Sokolově 1 + 6 vhodný k podnikání 3 500 000 Kč
- R.D. v K. Poříčí vč. pozemku 1 200 000 Kč
- R.D 1 + 5 v Chodově s vybavením smluvní cena
- RD v Aši u Chebu 1 + 6 vč. zahrady 1 950 000 Kč
- RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 Kč
- RD v Tisové Černý Mlýn vč.pozemku 1 800 000 Kč
- Zemědělská usedlost u Bečova n. Teplou 1 200 000 Kč
- Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2
- rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
- pozemku v Nejdku 900 m2 za 180 000 Kč
- zahradní chata v Chodově za 130 000 Kč
- bytu v Chodově 1 + 3 s balk. ul. Palackého 685 000 Kč
- bytu v osob. vlast v Chodově 1 + 2 za 480 000,- Kč

Převod užívacích práv k družstevnímu k 2 bytům 1+3 a 1+4
z nové výstavby v Luční ulici za 530 000 Kč a 1 090 000 Kč
V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !

Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !
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