Michalská pouť
V roce 1993 oslavovalo město Nová Role 700 let od nejstaršího
dochovaného písemného záznamu o obci Nová Role. V témže roce se
opět po dlouhých letech obnovila tradice konání Michalské poutě.
17. září letošního roku proběhla tedy Michalská pouť již potřinácté.
Pro úspěch venkovních programů je vždy podmínkou přiměřené
počasí. Nad naším krajem se mraky brzy dopoledne rozestoupily
a slunce se snažilo celý den prohřát chladný vzduch. Od 10 hodin
proběhla v kostele sv. Michaela slavnostní svatomichalská mše.
Mši sloužil p. Miroslav Gierga - domažlický děkan. Zpíval chebský
chrámový sbor.
Na té letošní pouti měli novorolští obyvatelé a další návštěvníci města možnost
podívat se do historie. Jak to asi vypadalo na obdobných poutích ve středověku.
Mimo uctění patrona kraje sv. Archanděla Michaela, kterému je zasvěcený zdejší
kostel, se obyvatelé také bavili a nakupovali. Nakupovalo se vše, co bylo pro chod
domácnosti nutné. Protože nebyly žádné supermakety, tak tržiště byla oním
obchodním centrem. Na pouť se vypravila celá rodina.
Také v sobotu 17. září přicházely na středověké tržiště celé rodiny. A bylo co
obdivovat. Zručnost lidí, kteří předváděli historická řemesla – kameník, platnéř,
brusič polodrahokamů, zpracování kůže, výšivky, řezbář, výroba svíček, kovář,
písař. Nechyběla dobrá medovina. Kdo chtěl znát svůj osud mohl vstoupit do
stanu věštírny. Zamíchat karty a poslechnout si výklad o tom, jaké jsou mé
charakterové vlastnosti, zda mi bude štěstí přát
a jak si uchovat zdraví do vysokého věku. Dětem
bylo zase dopřáno vyzkoušet si svoji zručnost
v lukostřelbě a střelbě kuší, jak to znají z pohádek. Celou historickou atmosféru
doplnilo několik hodinových vystoupení skupiny historického šermu Discordia
Chodov, společně s taneční skupinou, mušketýry. Představeny byly funkční
historické palné zbraně například z časů Husitů nebo třicetileté války. Každé
vystoupení z jiného historického období bylo doplněno odborným výkladem
vedoucího skupiny historického šermu pana Vladimíra Votavy. Od rána se točily
a vyhrávaly kolotoče. Odpolední a večerní pohodu doplnila hudba. Nejdříve
Novorolská dechovka, následně taneční skupina ing. Rokůska.Velice napínavé
bylo večerní ohnivé šou. Nad řekou Rolavou k tomu svítil ohromný bílý měsíc,
téměř v úplňku. Citelně se ochladilo. Přesto se večer u areálu novorolských
dobrovolných hasičů sešlo mnoho občanů jak z Nové Role tak z okolí, aby shlédli
poslední bod pouťového programu - ohňostroj.
Záplava nádherných světelných efektů doprovázených podmanivou
hudbou nás na chvíli ohromila. Pro vytrvalce pak ještě dlouho
vyhrávala k tanci a poslechu hudba v restauraci „U Petra“.
Vedení města Nová Role děkuje touto cestou všem, kteří se na
dobrém průběhu letošní michalské poutě podíleli. Především všem
členům školské a kulturní komise RMě, Technické službě s.r.o.,
Sboru dobrovolných hasičů, hudebníkům a také všem občanům
Nové Role za přízeň, kterou pouti věnovali. Těšíme se na příští
14. ročník Michalské pouti v Nové Roli.



Z jednání RMě
59. zasedání RMě v kontrole plnění
usnesení schválilo „Pravidla města
Nová Role realizace náhradní výsadby
dřevin po jejich pokácení, kterými se
stanoví podrobnosti realizace náhradní
výsadby dle § 9 zákona číslo 114/1992
Sb., o ohraně přírody a krajiny“.
Tato
pravidla
jsou
občanům
k dispozici na internetových stránkách
města nebo přímo v podatelně MěÚ.
Dále RMě v kontrole plnění usnesení
vzala na vědomí, že výpověď z nájmu
prostor márnice na hřbitově a výzva
k zaplacení dluhů byly nájemci
odeslány.
V záměrech obce a pronájmech bylo
uloženo OŽPaV zveřejnit záměr na
prodej pozemků podle žádostí manželů
Roučkových a Maxových záměr na
prodej pozemku 1020/1.
V bytových záležitostech RMě
projednala tři žádosti dlužníků o
schválení splátkového kalendáře za
úhradu dluhů na nájemním. Ve dvou
případech se splátkovým kalendářem
souhlasila, v jednom případě žádost
zamítla. Při projednávání realizace
investičních akcí v letošním roce
RMě konstatovala, že pro projekční
nepřipravenost nebude realizováno
dopravní řešení Nová Role – I. etapa,
a proto uložila FaPO zajistit uložení
nečerpaných finančních zdrojů města
ve výši 5 milionů Kč do IKS fondu
Peněžního trhu u KB Karlovy Vary na
dobu do 28. 2. 2006. Cílem této finanční
transakce je lepší zhodnocení volných
prostředků města proti zhodnocení
na běžném účtu. Dále RMě vzala na
vědomí předložený návrh biologického
ošetření povrchových vod a schválila
zadání
zpracování
biologického
průzkumu rybníka souvisejícího okolí
firmě G-servis Praha , spol. s r.o. v ceně
za dílo do 45.000,-- Kč.
V různém RMě schválila navýšení
příspěvku pro ZŠ N. Role o 20 tisíc
Kč na pořízení výpočetní techniky a
programového vybavení pro ředitele
školy. Souhlasila na základě žádosti
ředitele ZŠ N. Role v výjimkou počtu
žáků v 7. třídě navýšením maximálně o
4 žáky nad stanovenou hranici.
60. zasedání RMě uložilo v kontrole
usnesení starostovi uzavřít do konce
měsíce září 2005 smlouvu s firmou
Konzulta Brno, a.s. ve věci provozování
infokanálu SMS v Nové Roli.
V záměrech obce uložila RMě odboru
ŽPaV zveřejnit záměr obce na odprodej
části p.p.č. 21/1 v k.ú. Mezirolí a části
p.p.č. 1572/1 v k.ú. Nová Role.
V bytových záležitostech schválila
RMě uzavření dalších dvou dohod o

splátkách dluhů na nájemném, zamítla
žádost paní Horňákové o mimořádné
přidělení bytu a schválila přidělení bytu
v DPS paní Ulčové.
Při
projednávání
sociálních
záležitostí nesouhlasila RMě s úhradou
za poskytování služeb Farní charitou
Karlovy Vary, zamítla žádost o
poskytnutí
finančního
příspěvku
Armádě spásy a nesouhlasila ani
s dofinancováním a tedy navýšením
nákladů za poskytování pečovatelské
služby občanským sdružením „Res vitae
Karlovy Vary“. Při té příležitosti uložila
místostarostovi jednat s uvedenými
organizace o rozsahu a poskytování
služeb v roce 2006.
Schváleno bylo zřízení Školské rady
při ZŠ Nová Role a počet členů byl
stanoven na šest.
Podrobnosti z jednání obou zasedání
RMě máte k dispozici na internetových
stránkách města nebo u svých
zastupitelů.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Výzva
Město Nová Role s ohledem na
havarijní stav a vysoké náklady na
opravu městského rozhlasu, zavádí
informování občanů prostřednictvím
SMS zpráv. Každý občan, který
má zájem být informován o
povodňové situaci, termínech jednání
zastupitelstva, kulturních akcí a dalších
aktualitách, nechť oznámí číslo svého
mobilního telefonu vedoucí správního
odboru MěÚ N. Role slečně Žigovičové.
Oznámení je možné provést osobně
v kanceláři jmenované, telefonicky
na číslo 353 176 316 nebo e-mailem:
lenkazigovicova@novarole.cz.

Vítáme děti do života
Nicol P o d o l k o v á
Daniel R e n d l
Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme
k narození Vašich dětí.
Milé děti,
přejeme Vám hodně zdraví a
radostné a láskyplné dětství.
Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková

Oprava mostu
v Nové Roli.
V rámci rekonstrukce silnice číslo
209 z Mezirolí do Chodova v loňském
roce byla i oprava mostu přes řeku
Rolavu v Nové Roli. Z důvodu
dopracování projektové dokumentace
a vyřízení stavebního povolení se tato
oprava realizuje až nyní. Rekonstrukce
je rozdělena do dvou etap. Jak mnozí
jistě již víte, probíhají nyní
práce
na pravé straně mostu ve směru
na Mezirolí. Omezení průjezdu na
jeden pruh vozovky potrvá do 30.
listopadu 2005. Přes zimu se zprovozní
celý most, což znamená odstranění
dopravního opatření (semafory) a také
možnost zimní údržby. Po skončení
zimy se zahájí a do konce června
2006 ukončí druhá etapa, což znamená
levá strana silnice č. 209 směrem na
Mezirolí. Smyslem celé rekonstrukce
je oprava základní nosné mostní
konstrukce včetně dilatačních prvků.
Krajská správa a údržba silnic si jako
zhotovitele vybrala firmu AZ Sanace,
a.s. z Ústí nad Labem. Vážení občané
a hlavně řidiči buďte, proto opatrní
a ohleduplní v případě možných
komplikací
vzniklých opravou
zmiňovaného mostu.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Blahopřejeme
všem občanům Nové Role,
Mezirolí a Jimlíkova, kteří oslaví
své narozeniny v měsíci říjnu
2005,
zvláště
blahopřejeme
k významnému životnímu výročí
těmto občanům:
Ludvika L i e s k o v s k á
Anna S a l a b o v á
Ladislav V o z á b a l
Stanislav H o u z a r
Jan S a m u e l
Anna K l e m e n t o v á
Ondrej P o v a ž a j
František T u r e k
Karel V r a n ý
Uvedeným jubilantům upřímně
blahopřejeme, všem přejeme hodně
zdraví, klidný a spokojený život.
Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková

Důležitá telefonní čísla
Městský úřad Nová Role
Ústředna
tel./fax
Technická služba Nová Role
Policie ČR – obv. odd.
Česká spořitelna – směnárna
Česká pošta
Sbor dobr. hasičů Nová Role
Městská knihovna Nová Role
Výměníková stanice
Infocentrum
Základní škola
Zvláštní škola
Základní umělecká škola
Školní jídelna Nová Role
Mateřská škola Nová Role
Mateřská škola
DDM Nová Role
Dům s pečovatelskou službou
Norobyt, s.r.o.
- vedoucí

Chodovská 236

Chodovská 286
U Plynárny 309
Chodovská 236
Chodovská 236
Chodovská 264
Na Pěší zóně 148
Chodovská 236
Školní 232
Školní 232
Nádražní 89
Chodovská 233
Rolavská 234
Mezirolí 67
Na Pěší zóně 148
Nádražní 254
Svobodova 201

Telefony:
353851181
353851552
353951778
353851257
353851615
353951139
353851167
353951359
353951101
353851159
353851297
353951136
353951013
353951010
353951209
353951155
353951053
353851172
353851450
353851216
353851171

ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ
Centrum zdravotnické péče
- praktický lékař
- gynekol. Lékař

areál KP Tovární ulice
ústředna 353851121
(přímý 353851854)

- stomatolog. lékař
- rehabilitační ordinace
Zdravotní středisko
- všeobecný lékař
- stomatolog + laboratoř
- dětská lékařka
Lékárna ERB

Rolavská 216

Rolavská 216

353851149
353851156
353851185
353851177



„Místní organizace českého rybářského svazu v Božičanech“
POŘÁDÁ: „Dolovnou“
Datum konání:

Zákon proti
kouření v praxi.

pátek 28.října 2005 od 20.00 hodin

Místo konání:
Kulturní dům Nová Role
Cena vstupenky: 100,- Kč
K tanci a poslechu hraje ty nejlepší pecky skupina:

„ELLEN“
V tombole se můžete těšit zejména na
“ŠUPINÁČE“ z vlastního chovu a další jiné speciality.
Předprodej vstupenek:
- pan Josef Brabenec Husova 47 , Nová Role - tel. 605 347 532
- pan Václav Rýdl Bezručova 581 , Chodov
- tel. 352 675 091
- Ing.Václav Rýdl Bezručova 582 , Chodov
- tel. 607 936 339
DOPRAVA Z CHODOVA BUDE ZAJIŠTĚNA:
ODJEZD AUTOBUSU V 19.15 Z PARKOVIŠTĚ U OBCHODNÍHO DOMU
„DRUŽSTEVNÍK - ( I ZPĚT - DLE DOHODY !!! )

Zákaz kouření ve všech prostorách
Městského úřadu v Nové Roli,
který se stal
námětem pro anketu
kabelové televize Duha, se setkal
s příznivou odezvou naší veřejnosti.
Většina
dotázaných
označila
kouření jako nezdravý a obtěžující
návyk. Zdůvodnění zákazu i názory
našich spoluobčanů byly odvysílány
v srpnovém zpravodajství TV Duha.

Mateřská škola
v Nové Roli slaví 40.
let od svého otevření.

Letošní rok je pro mateřskou školu
v Nové Roli ve znamení 40-ti let od
jejího otevření. Při takové události
je zvykem zavzpomínat, ale také
rekapitulovat. Kroniky a archiválie
jsou z tohoto pohledu výmluvné a
zajímavé.
Spojené zařízení jesle – mateřská škola
bylo otevřeno v roce1965 jako závodní
školka Karlovarského porcelánu
Nová Role. Na svou dobu bylo velmi
moderně a velkoryse pojaté. V zařízení
byly umísťovány děti zaměstnanců
závodu a bylo velkým štěstím toto
umístění získat, protože poměrně
mladými lidmi obsazené nové sídliště
mělo ve školkách a jeslích omezený
počet míst. V této době byla mateřská
dovolená jen půl roku a tak maminky
dávaly svoje děti do jesliček již od
věku několika měsíců.
O děti ve dvou jeslových odděleních
se staralo 7 zdravotních sester, ve
třech třídách školky pracovalo 6
kvalifikovaných
pedagogických
pracovnic. O zdravotní stránku
dětí pečovali i dětský lékař a
dětská zubařka,
kteří pravidelně
do zařízení docházeli. Provoz dále
zabezpečovalo 11 stálých provozních
zaměstnanců školy, a dále profesní
zaměstnanci porcelánky (zahradník,
elektrikář, instalatér, účetní, apod.).
Současné podmínky jsou však velmi
vzdáleny těm minulým. A tak jen pro
porovnání: celkový počet zaměstnanců
(provozních i pedagogických) je
v současné době 13.
Po roce 1989 se postupně závodní
zařízení rušila a také úbytek dětí
předškolního věku měl za následek
rušení jeslí a mateřských škol, a tak
i v našem městě vyvstala otázka, jak
s nadbytečnými provozy naložit a
které uzavřít. Nakonec zvítězil zdravý
rozum a nádherný areál „porcelánské

školky“ , který je stranou rušného
provozu města, zůstal zachován
pro potřeby dětí. V roce 1992 byly
zrušeny jesle a zařízení bylo bezplatně
převedeno jako 5-ti třídní MŠ pod
město Nová Role.
Bylo mezidobí, kdy se město chovalo
k mateřské škole trochu „macešsky“.
Nutné opravy a údržba byly omezeny
na minimum, problémem bylo
například i pořízení ručního šlehače
do kuchyně…Prioritou města byla
výstavba nových bytů a vše ostatní
bylo odsunuto stranou.
Postupně si však vedení města
začalo uvědomovat nutnost investic
do obnovy MŠ / i pod tlakem nových
přísných hygienických nařízení / a
situace se začala měnit k lepšímu.
V současné době poskytuje MŠ
jako právní subjekt vzniklý k 1.1.2002
předškolní vzdělávání přibližně stovce
dětí. Nabízí širokou škálu aktivit
a programů pro všechny kategorie
předškolního věku.
Zřizovatel však nese veškeré
provozní náklady a zodpovídá za
technický stav budov. Že to není levná
záležitost si umí představit asi všichni.
Díky pochopení členů zastupitelstva
byly postupně vyčleněny finanční
prostředky na pořízení žaluzií do
oken, nových koberců, linolea,
sporáků, lednic, škrabky na brambory,
byla postavena nová zahradní kolna,
vybudována část nových přístupových
cest, opravena střecha. Byla provedena
generální rekonstrukce rozvodů vody,
renovace dětských umýváren, kuchyně
Další rekonstrukce a velké opravy jsou
již naplánovány a tak doufáme, že
oslavenec dostane darem další přísun
finančních prostředků na nezbytné
pokračování rekonstrukcí a oprav.
Konec konců – kdo by i po čtyřicítce
nechtěl vypadat dobře ?

Ve školce se nám
líbilo
Jako
každoročně
jsme se v červnu
v
mateřské
škole
loučili
s dětmi, které
po prázdninách
nastoupí do ZŠ.
Tradičně jsme pro děti uspořádali
„Spaní v mateřské škole“ se stezkou
odvahy, vzpomínali jsme společně
na vše, co pěkného v MŠ prožili
a na co budou nejvíce vzpomínat.
Požádali jsme také prostřednictvím
dětí rodiče, aby se vyjádřili, jak se
jejich dětem v MŠ líbilo, a jak i oni
byli spokojeni.
„Ve školce se nám i Terezce líbilo“:
- celý kolektiv starající se o naše
ratolesti / velká spokojenost /
- stravování ve školce a pitný režim
- zájmová činnost – kroužky, vítání
občánků
- veškeré výlety, besídky,
fotografování, divadla
- soudržnost dětí v kolektivu
- dovednost, příprava dětí do ZŠ
- vybavenost tříd hračkami,
pomůckami, výzdoba….
rodina Zápotockých
Takové uznání nás velice potěšilo,
děkujeme za něj. Věříme, že naprostá
většina dětí i jejich rodičů bude
na mateřskou školu vzpomínat
v dobrém a na chvíle v ní strávené
nezapomenou.
Ředitelka MŠ:
Bohumila Matuščáková

I n f o r m a c e správního odboru MěÚ
Nejpozději do 30. listopadu 2005
je třeba vyměnit všechny občanské
průkazy, vydané do 31. prosince 1994
(jsou to občanské průkazy - knížky a
občanské průkazy - karty
s datem vydání do 31.12.1994, i když je
v nich uvedena platnost „bez omezení“)
Výměnu občanských průkazů je
nutné provést podle zákona č. 328/
1999 Sb. v platném znění - § 24, odst.
2. Státní občané České republiky jsou
povinni provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů za

občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji.
- výměna občanského průkazu je bez
poplatku
- stačí předložit dosavadní občanský
průkaz a 1 současnou fotografii
- výměnu občanského průkazu vyřídíte
v kanceláři č. 11 (matrika) na MěÚ v
Nové Roli v pondělí nebo ve středu od
8 – 17 hodin
Jasněna Pšeničková, matrikářka

Mateřská škola
v Mezirolí.
Začal další školní rok. Jaký bude?
Můžeme se těšit na něco pěkného,
příjemného, nebo ne?
Určitě nezklamou děti. Ty přicházejí
do mateřské školy po prázdninách
většinou dobře naladěny. Staly se
z nich po odchodu „prvňáků“ již
ostřílení předškoláci a jsou na to
náležitě hrdí. Přicházejí také děti nové,
které se dosud držely maminky za
sukni. Jakpak ty si zvyknou na nové
prostředí? Zapadnou do kolektivu?
Učitelky i provozní zaměstnanci
se každoročně před zahájením
školního roku snaží o vytvoření co
nejpříznivějších podmínek. Ať už
se jedná o připravenost v oblasti
výchovně
vzdělávací
(vzdělávací
program školy, třídní program,
dokumentace,
nákup
výtvarných
pomůcek a materiálů, úklid a vyřazení
rozbitých hraček…), tak i v oblasti
zabezpečení plynulého provozu (úklid
po malířích, úklid skladu potravin a
všech prostor mateřské školy, nákup
čistících prostředků, zabezpečení
posekání školní zahrady… atd.)
Na vytvoření pozitivního klimatu
školky se podílí i další aktéři, kteří
jsou s jejím životem spjati. Kromě
dětí, učitelek a provozních pracovnic
jsou to rodiče, kteří denně vstupují do
mateřské školy a jejichž připomínky
a podněty jsou pro naši práci velmi
cenné. A v neposlední řadě jsou to
představitelé státní správy, kteří nás
motivují a aktivují, nebo naopak
vnáší nejistotu, vyplývající z dopadu
restrukturalizace škol v souvislosti
s přechodem na právní subjektivitu.
Ať tak, či onak, začal nový školní
rok. S potěšením jsem při sestavování
seznamu dětí zaregistrovala pozitivní
zjištění. Přestože máme na počátku
školního roku zapsáno „pouze“ 19 dětí,
z tohoto počtu je 10! dětí v nejmladší
věkové
skupině,
což
potvrzuje
celorepublikový trend, že se mateřské
školy opět naplňují.
Co říci závěrem? Rodiče nás často
obdivují se slovy, že by naši práci dělat
nemohli. My ji ale dělat chceme. Je to
naše poslání a stejně jako každý rok i
v tomto vyvineme veškeré úsilí, aby čas
strávený ve školce byl naplněný tím,

co děti potřebují na cestě rozvoje své
osobnosti.
A ještě jedna milá povinnost:
Ředitelka MŠ vyslovuje jménem dětí
a zaměstnanců školy
poděkování
manželům Krnáčovým z Mezirolí, za
zakoupení koberce do třídy mateřské
školy.
Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ v Mezirolí

Překáží vám ve sklepě, skříni nebo
v jiném úložném prostoru akvária,
terária, klece nebo vybavení do
těchto zařízení?
Dům dětí a mládeže by je využil na
zařízení chovatelského kroužku. A
proto bychom Vám byli velice vděční,
kdyby jste nám je darovali.
Donést je můžete každý všední den
od 9:00 do 16:00.
Děkujeme

SKAUT
ČESKÝ SKAUTING
ABS
středisko Javor Nová Role
zve všechny kluky a holky mezi sebe.
Chceš zažít nějaký dobrodružství?
Chodit do přírody, hrát různé hry,
stanovat, jezdit na výpravy a tábory?
Tak toto je příležitost právě pro tebe.
Schůzky skautů od 9ti let
každé pondělí a pátek od 16h
Vedoucí Palič, Štika a Čenda
Schůzky skautek od 9ti let
každou středu od 16h
Vedoucí Ája a Charlie
Schůzky světlušek a vlčat
od 6ti let
každý čtvrtek od 16h.
Vedoucí Liška
Přijď se podívat. Najdeš nás ve skautské klubovně v zadní části domu děti a mládeže.

Skaut český skauting ABS
středisko Javor
Dne 13. srpna jsme odjeli raním vlakem na skvělé tábořiště
ke Chvalovskému rybníku u Strakonic. I když nám počasí
nepřálo, tábor se vydařil. Letos nás tam přijelo 36 skautů včetně

které jsme museli prokazovat schopnost a bojovnost jako praví indiáni. Naučili jsme se
spoustu dovedností jako například vyrobit poštovní schránku, odlívat stopy nebo vyrábět
svíčky a batikovat trika. Každý den bylo co dělat.
Postřeh z tábora: jednou ráno dal Palič nad kamna do dřevěné bedýnky sušit šišky a
při nástupu kuchařka volá z kuchyně „Hoří šišky!!!“ no a Palič v klidu odpověděl „Proč
by šišky nehořely?“ Ale to už se z kuchyně valil dým. Rychlostí blesku Palič – hasič šišky
uhasil. Celé dopoledne jsme pak museli větrat. Vše dobře dopadlo.
Tak úspěšně skončil dne 27. srpna náš super TÁBOR. Těšíme se na příští rok.
Skauti ze střediska Javor.

Vážení rodiče,
i v letošním roce jsme pro Vás připravili přehled zájmových
kroužků, které budou ve školním roce 2005- 2006 pracovat
v Domě dětí a mládeže v Nové Roli.
V době letních prázdnin došlo ke změnám v organizaci DDM.
Od 1.7.2005 je zřizovatelem Domu dětí a mládeže Nová Role
Město Nová Role.
V našem přehledu najdete kroužky ze všech zájmových oblastí
a pro děti všech věkových kategorií. Organizujeme i ZK pro děti
předškolního věku. Věřím, že každý si z našeho přehledu vybere
to, o co by měl zájem.
Školné v tomto roce bude 400,- Kč na jedno pololetí.
Školné: I. pololetí do 30.10.2005
II. pololetí do 28.2.2006
V případě potřeby je možné se na platbách domluvit
s pracovnicemi DDM.
Najděte si na své „dítko“ chvilku času, nyní na začátku
školního roku, a pročtěte si pozorně přehled kroužků DDM.
Dále nabízíme dětem tyto spontánní aktivity :
Od pondělí do čtvrtka vždy od 13.00 do 17.00 hod.
můžete přijít k nám do DDM, kde si můžete tvořit z různých
výt. materiálů, malovat a hrát, pod vedením pedagogických
pracovníků.
Vážení rodiče, snažte se rozvíjet dovednosti a schopnosti
svých dětí pod vedeních zkušených pracovníků.
Nenechte své děti na ulici a snažte se jim zajistit mimoškolní
činnost, která děti zajímá.
SRDEČNĚ ZVEME DĚTI I RODIČE DO DDM,
KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE
PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DOMU DĚTÍ
A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE NA ŠKOLNÍ ROK
2005 – 2006
ODDĚLENÍ TĚLOVÝCHOVY:
ZK KARATE
pro chl. a dívky od 1. tř.
pondělí, středa od 18.00hod.
ZK FLORBAL
tělocvična ZŠ

tělocvična ZŠ

pro chlapce od 6.tř.
pondělí od 14.30 hod.

pro chlapce a dívky od 1.tř.

DDM
pondělí od 16.00 hod.

ZK STEP I.
pro chlapce a dívky od MŠ do 12 ti let
pondělí od 15.00 hod. kino Bohemia
ZK STEP II.
pro chlapce a dívky od 12 ti let
pondělí od 16.00 hod. kino Bohemia
ODDĚLENÍ ESTETIKY:
ZK TANEČNÍ
pro chl. a dívky od 1.tř.
úterý od 16.00 hod.
tělocvična ZŠ
ZK VÝTVARNÝ pro chl. a dívky od 1.tř.
pondělí od 14.30 hod.
DDM
ZK VÝTVARNÝ – SLANÉ TĚSTO – výrobky
pro chl. a dívky od 1.do 4.tř. DDM
čtvrtek od 14.00 hod.
ZK VÝTVARNÝ- SLANÉ TĚSTO – výrobky
pro chl. a dívky od 5.tř
DDM
čtvrtek od 15.00 hod.
ZK DIVADELNÍ pro chlapce a dívky od 3.tř.
pondělí od 18.00 hod.
DDM

PŘÍRODOVĚDY : ODDĚLENÍ
ZK RYBÁŘI
pro chl. a dívky od 8 let
úterý od 16.00 hod.
DDM
ZK MLADÝ CHOVATEL A PĚSTITEL
pro chlapce a dívky od 1.tř.
DDM
čtvrtek od 15.00 hod.
ODDĚLENÍ TECHNIKY:

ZK FLORBAL II. pro chlapce od 6.tř.
tělocvična ZŠ
středa od 14.30 hod.

ZK AUTOMODELÁŘI
pro chl. a dívky od 5.tř. DDM
pátek od 16.00h,sobota od 15.00h.

ZK FLORBAL
tělocvična ZŠ

PRÁCE NA INTERNETU
pro chl. a dívky od 6.tř
středa 14.00

pro chlapce od 1. do 5.tř.
pátek od 13.00 hod.

ZK FLORBAL
tělocvična ZŠ

pro dívky od 6. tř.
pátek od 16.00 hod.

ZK KOŠÍKOVÁ
tělocvična ZŠ

pro chl. a dívky od 6.tř.
pondělí od 16.00 hod.

ZK PRAKTICKÁ DÍVKA
ruční práce, výt.techniky
středa od 15.00 hod.

ZŠ
pro dívky od 3.tř
DDM

ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD:
ZK NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ HRY
pro chl. a dívky od 6.tř.
tělocvična ZŠ
čtvrtek od 14.30 hod.
ZK KARATE DANCE
pro dívky od 1.ř
pondělí, středa od 19.00
tělocvična ZŠ
taneční karate – též pro rodiče

i pro dospělé

ZK BREAK DANCE pro chl. a dívky od 4.tř.
čtvrtek od 17.30 hod. tělocvična ZŠ
ZK CVIČENÍ RODIČU S DĚTMI – pro chlapce a dívky do 6.ti
let středa od 17.00 hod. tělocvična ZŠ
ZK RELAXAČNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY

ZK MLADÝ KNIHOVNÍK
středa od 14.00 hod.
ZK NĚMČINA I.
pro chl. a dívky od 5 – 6 ti let
pondělí od 14.45 hod
ZK NĚMČINA II.
pondělí od 15.45 ho.
ZK ŠACHY
pro chl. a dívky od 1.tř
úterý od 16.00 hod.

pro chl. a dívky od 5.tř
MěK

DDM
pro chl. a dívky od 1.tř.
DDM

DDM

BURZA

625 let
Breitenbrunnu

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace
pořádá ve dnech 12.10. – 14.10.2005
PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU ODĚVŮ,
OBUVI A SPORTOVNÍCH POTŘEB
středa 12.10.
čtvrtek 13.10.
pátek 14.10.

od 10.00 do 18.00 hod.
od 10.00 do 18.00 hod.
od 10.00 do 14.30 hod.
od 14.30 do 14.00 hod.

příjem věcí
prodej
prodej
výdej peněz a věcí

Přijímáme věci čisté, v dobrém stavu ( knoflíky, funkční zipy apod.)

Nový školní rok začal
Ve čtvrtek 1.9.2005 začal v naší základní škole
nový školní rok 2005 – 2006.
Třída

Počet dětí
(z toho dívek)

1.A
1.B
2.A
3.A
4.A
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
8.A
8.B
9.A
9.B

19 (12)
19 (12)
27 (12)
27 (12)
23 (12)
18 (9)
17 (9)
17 (9)
17 (7)
34 (11)
19 (11)
18 (8)
20 (8)
14 (2)

Třídní učitel
Tereza Ježková
Ester Nováková
Irena Švecová
Blanka Kidalová
Miluše Dušková
Jan Kindl
Soňa Vavrochová
Tomáš Rajtmajer
Václav Bechiňský
Josef Lidinský
Jana Poláková
Jana Kliková
Olga Lillová
Anna Zapletalová

V sobotu 20. 8. 2005 jsme autobusem
vyrazili do Breitenbrunnu, se kterým má
novorolská škola a Dům dětí a mládeže
letité partnerství. Toto partnerství žije
mnohočetnými setkáváními a projekty
a překonává nejen jazykové bariéry.
Důvodem naší výpravy bylo 625. výročí
od založení německého městečka. Cesta
poměrně rychle ubíhala a za nedlouho
jsme byli na místě. Program byl zahájen
otevřením výstavy, na které bylo mnoho
fotografií od počátku obce až do dnes
a výrobků místních obyvatel, z nichž
se nám nejvíce líbil pohyblivý Betlém.
K večeři pro nás byly připraveny
švédské stoly a pití co hrdlo ráčilo. Po
jídle byla chvilička na převléknutí do
kostýmů a už se šlo na pódium. Dívky z
novorolského tanečního kroužku měly
úspěch, a to především malé čertice.
I přes počáteční skepsi, že se dívenky
na malé jeviště nevejdou vše proběhlo
bez chybičky. Program byl velmi pestrý.
Nechyběly tradiční německé písně ani
mažoretky, které přijely z Toužimi. Zpět
do Nové Role jsme dojeli o půlnoci.
Na náměstí na nás už netrpělivě čekali
rodiče. Děkujeme Janě Handšuhové a
Jarce Pečenkové, které nás do Německa
doprovázely.
Patricie Handšuhová

Další pedagogičtí pracovníci na druhém stupni:
Blanka Považajová, Karel Hamberger, Stanislav Průša, Marie Neumanová.
Oddělení družiny: Nataša Stulíková a Marie Neumanová.
Ředitel školy – Radek Veselý, zástupce ředitele – Josef Lidinský,
výchovná poradkyně – Jana Poláková.

Všem žákům, jejich rodičům a učitelům mnoho úspěchů !
Bc. Radek Veselý
ředitel ZŠ Nová Role

Týden
knihoven
2005
Knihovna Nová Role
1) INTERNET: každý čtenář
knihovny má 1/2 hodiny zdarma
(3.10.,4.10.,6.10.)
4.10.2005: NEBOJME SE
INTERNETU
( miniškolení pro seniory v 17.00 hod.)

2) CESTA KOLEM SVĚTA ZA 15
HODIN
Poznáváme světadíly, beseda
fotografem a cestovatelem, hledání
informací na internetu, výstavka knih,
prezentace světadílů dětmi
( nocování s dětmi 6.-7.tř.ZŠ)
7.10.2005
3) JAK ZNÁŠ SPISOVATELE A
JEJICH DÍLA?
( literární soutěže pro děti 6.-9.tříd)
4) LITERÁRNÍ A VĚDOMOSTNÍ
KVÍZY

( soutěže pro děti)
5) MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ
KNIHA
( výtvarná soutěž – ilustrace oblíbené
knihy)
6) PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH
ČTENÁŘŮ
( každý nově přihlášený čtenář má
půjčování knih do konce roku zdarma)
7) AMNESTIE HŘÍŠNÍKŮ
( 3.10.-7.10.2005)

Město Nová Role vydává
na základě usnesení rady města č. 60/07-1) ze dne 12. 9. 2005 dle § 167 zákona číslo 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon)
V O L E B N Í Ř Á D
pro volbu členů školské rady
pro Základní školu Nová Role, okres Karlovy Vary, zřízenou městem Nová Role
Čl. 1
Složení školské rady
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.
Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Čl. 2
Počet členů školské rady
Rada města Nová Role svým usnesením č. 60/07-1) ze dne 12. 9. 2005 stanovila:
Školská rada Základní školy Nová Role, okres Karlovy Vary má 6 členů.
Čl. 3
Příprava a provedení voleb
1. Volby v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy. Ředitel školy jmenuje pro přípravu a
provedení voleb nejméně tříčlennou volební komisi. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy, oprávněni volit členy školské rady. Volební
komise formou oznámení svolá oprávněné voliče k volbám členů do školské rady nejméně třicet dnů před
termínem konání voleb. Zvlášť po třídách svolá shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a
zletilé žáky a zvlášť shromáždění pedagogických pracovníků školy. Účastníky obou shromáždění informuje
o datu, době a místě konání voleb. Zároveň je vyzve k podání návrhů na kandidáty na členy školské rady,
stanoví lhůtu a způsob podání návrhů. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,
zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Kandidáti mohou být navrhováni i mimo okruh zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
nebo pedagogických pracovníků školy. Ředitel do školské rady kandidovat nemůže. V případě, že téhož
kandidáta navrhnou obě skupiny voličů, kandidát bude volen za tu skupinu voličů, jejíž návrh komise přijala
jako první.
2. Volební komise:
- přijímá návrhy kandidátů na členy školské rady
- návrhy na kandidáty eviduje; jejich seznam zveřejní nejpozději deset dnů před termínem
konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy
- zajišťuje hlasovací lístky pro volbu členů školské rady, barevně odliší
hlasovací lístky pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky od
hlasovacích lístků pro volbu za pedagogické pracovníky školy
- eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady
- zaznamenává výsledky hlasování
- pořizuje zápis o volbách a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady
Čl. 4
Volba členů školské rady
1. Členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci
školy tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné
razítkem školy.

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků provádí volbu vždy za jednoho žáka školy. 1 žák = 1 hlas.
Zastupují-li více žáků, náleží jim příslušný počet hlasů.
3. Na hlasovacím lístku, který je určen pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých
žáků a na hlasovacím lístku, který je určen pro volbu za pedagogické pracovníky školy, může být
zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, hlasovací
lístek je neplatný.
4. Na základě výsledků hlasování volební komise sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy školské
rady (zvlášť za každou skupinu).
5. Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů
se stanoví pořadí losem.
6. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani na
základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
7. Volební komise zpracuje zápis o provedených volbách a předá jej řediteli školy.
Zápis obsahuje:
- návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny,
- počet vydaných hlasovacích lístků, počet vrácených hlasovacích lístků a
počet platných hlasů za obě skupiny,
- jména zvolených členů školské rady za obě skupiny,
- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.
Ředitel školy svým podpisem zápis potvrdí a předá vše bez zbytečného odkladu zřizovateli a zvoleným
členům školské rady.
Čl. 5
Ustavení školské rady
1. První zasedání školské rady svolá ředitel školy nejpozději do 30 dnů po ukončení voleb za předpokladu,
že zřizovatel jmenoval zbývající třetinu členů školské rady. Na svém prvním zasedaní si školská rada
souhlasem nadpoloviční většiny svých členů volí předsedu školské rady, kterého může v průběhu funkčního
období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
2. Funkční období členů školské rady je tři roky.
3. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
4. Členství ve školské radě zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením nebo
úmrtím.
5. Ihned po zániku členství ve školské radě, zahájí ředitel školy u volených členů rady přípravu nové
volby nových členů školské rady v souladu s tímto volebním řádem a zajistí uskutečnění voleb. Jmenované
členy školské rady jmenuje zřizovatel dle zákona.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tento volební řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

V Nové Roli dne 12. 9. 2005

Ladislav Cinegr, v.r.
místostarosta města

Václav Heřman, v.r.
starosta města

Pracovní setkání
v Polsku.
Dne 9. září 2005 jsem odcestoval
s panem Schlosserem zastupitelem města
na pracovní setkání zástupců všech obcí,
které jsou vázáni smlouvou „Partnerství
měst kaolinu“. Setkání se uskutečnilo
v polském městečku Nowogrodziec.
Toto městečko leží poblíž hranic se
SRN a Českou republikou a má 4700
obyvatel. Město Nowogrodziec patří
do územně správního celku vojvodstva
Dolnosaského. Starosta města pan
Edward Szczerbien nás přivítal s chotí
na krásném zámečku v obci Osiecznica
asi 17 km od města Nowogrodziec.
V tomto překrásném zámečku jsme
všichni účastníci setkání byli ubytováni.
Následující den tj. v sobotu 10. září
2005 jsme od 9.00 hod. zahájili pracovní
část setkání na radnici. Po uvítacím
proslovu starosty města pana Edward
Szczerbien jsme obdrželi informační
tabule, které budou umístěny před
vjezdy do každého města, které patří do
sdružení „Partnerství města kaolinu“.
Informativní tabule má modrý
podklad s dvanácti žlutými hvězdami,
uvnitř je osm erbů s názvy obcí a většími
písmeny text Smlouva o partnerství
v němčině, češtině a polštině.
Na příští rok jsme se dohodli,
že vydáme společnou brožuru, ve
které budou informace o městech a
společnostech, které jsou patrony ve
sdružení „Partnerství měst kaolinu“.
Jsou to firmy Sedlecký kaolin, a.s., Akw,
GmbH a Dorfner, GmbH. Brožura bude
vydána ve čtyřech jazykových mutacích:
anglicky, německy, polsky a česky.
Dále chceme v příštím roce realizovat
společné webové stránky měst sdružení,
kde bude možno uskutečňovat tzv.
videokonference. Což znamená, že
v určitý termín usednou účastníci
videokonference k monitorům PC a
může začít diskuse.
Posledním bodem jednání bylo téma
uskutečňování
tzv. „Dnů kaolinu“
v jednotlivých regionech. V praxi je to
myšleno v regionu Karlovarského kraje
(Nová Role), vojvodstvu Dolnosaském
(Nowogrodziec), Bavorském (Hirschau,
Tirschenreuth, Schnaittenbach) a
Saském
(Mugeln,
Konigswartha,
Sornzig-Ablass). Jednotlivé regiony
by měly specifické zaměření např.
Nová Role – umění, Hirschau – sport,
Nowogrodziec – mládež, atd.
Určitě po přečtení tohoto článku si
každý řekne: „No dobrá a kde na to
všechno vezmete peníze?“ Odpověď
je ta, kterou jsem řekl i na kameru
reportérům
regionální
televize.

Sdružení bylo založeno za účelem se
informovat, jak nejlépe odstraňovat
následky těžby kaolinu a hlavně získat
peníze z fondů Evropské unie. A proto
i zmíněné projekty budou realizovány
z finančních prostředků fondů EU.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

29.8.2005 „Loučení s prázdninami“

Klub seniorů informuje
Zářijový výlet seniorů na Chebsko a Ašsko se vydařil. Společně jsme navštívili Starý
Hrozňatov (nejzápadnější Loretu v Č.), obec Doubravu (muzeum Chebský statek), Aš
(Háj - nejzápadnější rozhlednu v Čechách). Při zpáteční cestě i památník postavený
v roce 1946 na křižovatce Y na počest 639 amerických vojáků, kteří zde zahynuli
při osvobozovacích bojích v dubnu 1945. Město Nová Role tak umožnilo důchodcům
poznání několika méně známých zajímavostí, obnovených památek a krás Karlovarského
kraje. Za tuto možnost patří městu velké poděkovaní všech účastníků výletu.
Program v říjnu:
čtvrtek 6. 10. v 10 hod. – Sportbar v obch. domě Rolavan.
Beseda a promítání videozáznamu z výletu seniorů na Chebsko a Ašsko z 3. září
2005.
Zveme výletníky i všechny, kteří chtějí získat tip na samostatný výlet.
čtvrtek 13. 10. v 16 hod. – Městská knihovna Nová Role
Beseda a promítání diapozitivů – hrady a zámky.
Připravujeme:
Listopadové podzimní setkání seniorů s představiteli města a zábavným programem.

VEŘEJNÁ

VÝZVA

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
Město Nová Role, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Nová Role,
vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
Úředník – investiční referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ v Nové Roli
Platová třída dle druhu práce: investiční referent ve výstavbě – PT 9 s možností budoucího přeřazení do PT 10 v závislosti na potřebě
kvalitativní změny v rozsahu vykonávaných činností
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
1) Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
2) Další požadavky:
vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání technického směru, nejlépe ve stavebním oboru – významná
výhoda. Nespornou výhodou též získaná zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. k výkonu
správních činností při rozhodování územním a na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo správních činností
v územním plánování
základní znalost práce na PC – běžný software k výkonu činnosti
základní orientace v právních normách pro uvedený druh práce
praxe v oboru investic ve stavebnictví, nejlépe ve veřejné správě po dobu min. 3 roky
výhodou znalost anglického jazyka
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o případných získaných odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních a investičních činností ve výstavbě
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady potvrzující v žádosti uvedenou další
odbornou kvalifikaci (např. prokázání zvláštní odborné způsobilosti)
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: Přihlášky mohou zájemci podat nejpozději
do 12. října 2005 (včetně) poštou, elektronicky s dodatečným dodáním ostatních dokladů elektronicky nedoručitelných na základě
vyzvání, nebo také osobně na podatelnu MěÚ Nová Role, a to nejpozději do 17:00 hod. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou
vyřazeny, při poštovním doručení je rozhodující datum podání na poště.
Adresa pro doručení přihlášek: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, Při elektronickém podání:
tajemnik@novarole.cz ( v přihlášce uveďte kontakt - tel.čís., e-mail)
Nebudou-li s přihláškou řádně předloženy všechny požadované doklady ve stanoveném termínu, tajemník MěÚ vyzve zájemce, aby je v
přiměřené lhůtě doplnili.
V Nové Roli dne 14.9.2005

Zmizí nebezpečná
křižovatka?
Statistika
dopravních
nehod
v Mezirolí na křižovatce vedlejší
silnice z Nové Role a hlavní silnice
č.220 z Karlových Varů do Nejdku
je za posledních několik let dost
hrozivá. Uvádí zmařené životy, zranění
i velké hmotné škody. Vybudování
bezpečnějšího kruhového objezdu
zajišťuje Krajská správa silnic do konce
listopadu roku 2005.

Vladimír Dicá, v.r.
tajemník MěÚ

POZOR ZMĚNA!
Cvičení – Fitball
Úterý a čtvrtek od 17:50

hod.!

A cvičení aerobik děti začátečníci
Středa – 16:50 hod.
Ostatní cvičení aerobiku zůstává ve
stejný den a čas jako minulý rok (viz.
nástěnka naproti škole – TJ Nová Role)
ASPV – Jitka Rákošová

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

Tel.: 602 475 702, 602 475 703
352 692 327

Výroba širokého sortimentu
pomníků z jedenácti druhů kamene a teraca.

» Jste majiteli bytového domu?
» Potřebujete peníze na rekonstrukci?

Dále dodáváme:
- lampy / vázy , kamenné, litinové, anticorro
- rekonstrukce pomníků
- výměna jednotlivých dílů
- tesání písma
- čištění povrchu

Využijte půjčky se státní dotací, bez
nutnosti zástavy bytové jednotky.

Volejte tel: 606

133 631

Přijedeme za vámi.

Chovatelské potřeby

„U retrívra“
Nová prodejna v Nádražní 177 ( rod. dům)
- vše pro psy, kočky a ostatní domácí zvířata
- rozvažování granulí ( Acana, Purina, Chicoppe, Pedigree)
- mražené krmné maso, přílohy, pamlsky
- zrniny a pochoutky pro ptactvo a hlodavce
Zdarma rozvoz krmiv nad 10 kg v Nové Roli
Prodejní doba:
Pondělí 14,00 --17,00 hod
Út - Pá 09,00 - 11,00
14,00 - 17,00 hod
Sobota 09,00 -11,00 hod.

Informace:
608 257 625

ZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

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

Chodovská 84
Novár Role

Tel.: 602 627 192

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

JANA SÁROVÁ

VÝKUP ZLATA
za nejvyšší ceny

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

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.
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