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Práce žáků
1. stupně
ZŠ Nová Role

informace z MěÚ
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda. Načerpali jsme energii
na dlouhou zimu a začínáme se pomalu chystat na Vánoce. Těším se na setkání s občany
při rozsvěcování vánočního stromu a na tradiční akci „Živý Betlém“ si zazpíváme koledy.
Velkým úkolem pro zastupitele je připravit investiční akce na rok 2013
a shodnout se na jejich prioritách. Rozpočet města je omezen a máme
před sebou ještě mnoho práce.
S rozpočtem města souvisí také poplatky za komunální odpad. Vedení
města nemá v úmyslu tyto poplatky zvyšovat, nicméně náklady neustále
rostou, a proto záleží na každém z nás, kolik bude město z rozpočtu na
likvidaci komunálního odpadu doplácet.
Je velice důležité třídit odpad tak, aby finanční náklady na jeho likvidaci nenarůstaly. Konečné rozhodnutí zda poplatky zvýšit, či nikoliv, bude
na zastupitelích města.
Myslím si, že se nám povedlo úspěšně vybrat hrací prvky na nové dětské hřiště a jsem velice ráda, že se dětem i rodičům líbí. Na jaře zde vytvoříme zázemí s lavičkami, celou plochu zatravníme a okolí upravíme.
Hřiště však již od začátku začaly devastovat „náctileté“ děti, což mne
velice mrzí.
Prosím proto vás všechny, kdo navštěvujete hřiště se svými dětmi, nenechte si ničit něco, co může sloužit vašim dětem řadu let. Budeme se
snažit vymyslet aktivity, kterými zaujmeme starší děti a rádi se necháme
inspirovat jejich návrhy.
Na přání vás, občanů, jsme oslovili zástupce různých obchodních společností a nabídli jsme pozemek k výstavbě supermarketu.
Někteří investoři naší nabídku odmítli hned, další na výzvu nereagovali a pouze jedna společnost má zájem u nás podnikat. Nyní jsme zástupce vyzvali k jednání.
Určitě jste si všichni všimli, že se v letošním roce opravilo hodně chodníků. Snažili jsme se vyhovět všem žadatelům o opravu a nyní již mapujeme, které chodníky budeme opravovat v příštím roce. Je tedy nejvyšší čas
dát si žádost o opravu nebo aktualizovat žádost starší.
Jsem si vědoma, že každého občana zajímá něco jiného. Je hodně otázek, na které občan nezná odpověď.
Například osud budovy výchovného ústavu, investiční akce na příští
rok, nové ředitelky školských zařízení, výměna ředitele TS, bezpečnost
ve městě a kamerový systém, opravy silnic, územní plán, nový zubní lékař a další.
Trápí-li vás něco, či vás zajímá dění ve městě, srdečně Vás zvu na hovory se starostkou a vedením města 31. října v 16 hodin na městský úřad.
Přeji krásné podzimní dny.
Jitka Pokorná
starostka města
e-mail: jitkapokorna@novarole.cz
tel.: 602 343 465

Nová Role na Facebooku
... se svým městem můžete žít také
na největší sociální síti...
NOVÁ ROLE je na Facebooku:
http://www.facebook.com/MestoNovaRole
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Malé ohlédnutí
za Michalskou poutí

V letošním roce uspořádalo město Michalskou pouť 15.
září. V 11.00 se v kostele sv.
Michaela sloužila slavnostní mše. Od rána se u TIC točily kolotoče a agentura ARMIGER se postarala o program
v areálu koupaliště. Zajistila
dobové tržiště s mnoha stánky, dobové tance, šermíře, bubeníky, medvědáře s medvědem, výborného fakíra a historický průvod městem. K poslechu i tanci hráli u Karibu
Červení panteři, Karel Švec,
sokolovský BIG BEAT 69 a ve-

čer na pouťové zábavě Martin
Čarný Band. Ve 21.00 rozzářil
večerní oblohu nad rybníkem
krásný ohňostroj.
Je škoda, že vzhledem
k chladnějšímu počasí nebyla
návštěvnost tak veliká. Přesto děkuji všem, kteří se na
přípravě a průběhu pouti podíleli, především členům KK
a panu V. Duškovi a L. Škardovi. Žákům 5. tříd děkujeme
za výzdobu pódia malovanými
pouťovými koláči.
M. Dušková,
předsedkyně KK
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obec lidem, lidé obci

Zájezd do Weidenu Společná mše
s německými partnery

Již tradičně pořádá Centrum pro
zdravotně postižené Karlovarského
kraje autobusový zájezd do Weidenu dne 29. 11. 2012.
Zájezd umožňuje účastníkům nákupy v městečku Waldsassenu
a Weidenu. Dále je možné navštívit bezbariérový aquapark v již zmiňovaném Weidenu. Vstup do aquaparku je na tři hodiny. Zde můžete relaxovat ve vířivkách, zaplavat
si v divoké řece, najdete zde i tobo-

gán a skákací můstky. Samozřejmě
si můžete zaplavat i v klasickém plaveckém bazénu. Doporučujeme připojistit se, zdravotní a úrazové pojištění není v ceně zájezdu. Nástupní místa jsou v Karlových Varech,
Sokolově a Chebu.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na číslech 602 340
549, 353 234 666 nebo v Centru pro
zdravotně postižené na adrese Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary.

V sobotu 15. září 2012 navštívili naše město v rámci partnerské spolupráce němečtí hosté z Rittersgrünnu a Breittenbrunnu. V rámci Michalské pouti byla zorganizována
společná česko-německá mše v kostele sv. Michaela a následně společný oběd s představiteli města.

Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat vedení města Nová Role za zvelebení autobusového nádraží a jeho nejbližšího okolí. Velký dík patří „partě chlapů“
z technických služeb za provedení této akce. Za spokojené občany a nájemce garáží ještě jednou díky. Václav Valdman, Školní 63, Nová Role

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří se narodili v červenci a srpnu.
Zvláště potom jubilantům, kteří oslaví
své 75., 80. narozeniny a více.
Božena Petrlíková
Věra Baumannová
Anna Partloá
Ludmila Voháňková
František Musílek
Anna Harazímová
Hubert Prokeš
Anna Čabradová
Evžen Švihlík
Marie Haluzová
Jaroslav Edr
František Šašek
Josef Böhm
Zdenka Coufalová
Veronika Pavlovičová
Vlasta Tůmová

Maria Paříková
Alžběta Vrchlavská
Jan Hrbek
Miloslav Plch
Marie Petrová
Waltraut Dolejšová
Ján Mihál
Marie Minárská
Eva Štechová
Alexander Touš
Kateřina Lieblová
Jiřina Dostálová
Anna Hamáčková
Jiří Krejčí
Antonín Sedláček
Jiřík Vrabec
Emilie Šenderová
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Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Filip Jakubal
Michael Janoušek
Martin Červenka
Matyáš Slaměnko

Nikol Mitterpachová
Jiří Talčík
Šimon Ulč

Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.
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školství
Úvodní slovo ředitelky ZŠ
Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
dovolte, abych vás touto cestou pozdravila a představila se. Jmenuji se Jana Zelená a jsem novou ředitelkou základní školy. Začal nám nový školní rok, do něhož bych
chtěla popřát hodně úspěchů především všem našim žákům. Všem pedagogům přeji hodně energie, ale i trpělivosti při jejich
práci. Také touto cestou děkuji všem rodičům a příznivcům školy, kteří
nám pomáhají a podporují naše akce. Této spolupráce si velmi vážíme
a věřím, že i do budoucna ji budeme úspěšně rozvíjet.
Dvouměsíční letní prázdniny již odnesla voda, mohu-li použít tohoto
příměru, a my stojíme v novém školním roce 2012/2013, který před nás
všechny staví nemalé úkoly, bez ohledu na to, zda jde o pedagogy, žáky,
správní zaměstnance či vedení školy.
O všech aktivitách i jednotlivých akcích školy vás budou pravidelně
informovat naše webové stránky školy. Tyto stránky zatím ještě obsahují staré informace, ale v nejbližší době vše napravím. Budeme rádi,
když svými podněty, náměty a připomínkami přispějete i vy ke stále pokračujícímu a pozitivnímu rozvoji školy.

Výlet do Karlových Varů

V září jsme přivítali
nové prvňáčky

Třetí září bylo svátečním dnem pro 32 nových novorolských
prvňáčků. Tentokrát jsme se rozhodli přivítat je všichni – žáci
i učitelé.
Proto jsme je pozvali do školy až na půl devátou, abychom
na ně měli všichni čas. Brány školy jim otevřela a velkým
zvoncem zazvonila paní učitelka M. Dušková.
Pak už si nové žáčky rozebrali žáci 5. tříd, předali jim malé
dárečky a provedli je špalírem dětí, které jim zvonečky zvonily na první cestě do jejich třídy.
Tam už je čekaly jejich paní učitelky D. Schlapáková a M. Šímová. Paní učitelky děti přivítaly i s paní ředitelkou J. Zelenou, dárečky jim předala i paní starostka J. Pokorná.
Protože od začátku roku již uběhlo několik týdnů, víme, že
se prvňáčkům ve škole líbí. Putují společně pohádkovým královstvím písmenek a číslic. Zvládli už i svůj první pohádkový
projekt „Perníková chaloupka“.
Přejeme jim, aby jim jejich nadšení vydrželo co nejdéle a jedničky aby se do notýsků jen sypaly!
Paní učitelky a žáci 1. stupně ZŠ

V úterý 25. září se žáci 5. A a 5. B zúčastnili výletu do Karlových Varů.
Počasí nám přálo, navštívili jsme vlastivědné muzeum, kde jsme se seznámili s historií Karlových Varů. Hezkým zážitkem byla jízda lanovkou
na Dianu a zpáteční cesta přes Jelení skok již podzimně zbarvenými karlovarskými lesy.
Mgr. Hana Tomanová

Každoroční Schodoběh.
Získali jsme páté místo
Dne 3. 10. 2012 se žáci ze třídy
s upraveným vzdělávacím programem zúčastnily soutěže ve „Schodoběhu“, kterou každoročně pořádá ZŠP v Karlových Varech.
Letos se této soutěže zúčastnili
žáci z jedenácti škol. Novou Roli zastupovala děvčata Daniela Schlosserová, Denisa Řezáčová, Kateřina
Pěkná a Lukáš Štěpánek.

I když se naši žáci velmi snažili,
přesto jsme žádnou medaili nezískali.
Nejlepší umístění z našich žáků
měla Kateřina, která skončila na 5.
místě, Daniela na místě sedmém,
Denisa vybojovala 13. místo a Lukáš získal místo patnácté. V tak velké konkurenci je i toto velmi pěkné
umístění.
Soňa Dorundová

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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Barevný a tvůrčí podzim na naší škole
Se začátkem školního roku ovládl
přírodu podzim. Do „podzimního“
se oblékla i škola díky výrobkům
a obrázkům našich dětí.
Třídy se plní kaštany, žaludy, vylisovanými listy a z nich vznikají
úžasná dílka. Barevná příroda láká
i k mnoha podzimním vycházkám.
Ve třídách probíhají podzimní projekty (Bramboriáda, Podzimní tvoření, Jablíčkový den, Drakiáda)
a proběhl i jeden společný – 19. 10.
Den stromů.
Zde je několik obrázků z aktivit
žáků 1. stupně (práce žáků 2. a 5.
tříd).
PaedDr. Miluše Dušková

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012
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Spolupráce DDM
s Policií ČR
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V pololetí minulého školního roku
jsme začali velmi úzce spolupracovat s Obvodním oddělením Policie
ČR v Nové Roli.
Od ledna jsme začali pořádat přednášky pro Základní školu v Nové
Roli. Od měsíce ledna do konce
dubna proběhly besedy, ve kterých
děti získaly mnoho cenných informací o šikaně, o domácím násilí, kyberšikaně, o drogách , právním vědomí apod. Všechny tyto besedy
prováděla pprap. J. Březinová z obvodního oddělení v Nové Roli.
Koncem měsíce dubna proběhla přednáška p. Ivana Zajíce o drogách a prevenci drog. Tato akce byla
určitě pro všechny školáky velice zajímavá, neboť byla doplněna ukázkami videí ze života drogově závislých, děti se dozvěděly mnoho informací o pěstování drog a jejich užívání. A obrázky byly opravdu hrozivé.
Věřím, že pro některé to byly tak

otřesné zážitky, že si rozmyslí, než
drogu poprvé vyzkouší. V měsíci
květnu a červnu si pprap.. J. Březinová připravila další cyklus besed,
tentokrát na téma – silniční provoz. Pro děti z I. Stupně ZŠ měla
připravené testy zaměřené na vybavení jízdního kola a bezpečnost silničního provozu. Pro velký zájem
jsme uspořádali také dvě preventivní akce pro MŠ, Rolavská ulice.
Je pro mě velkým potěšením, že
i v letošním roce jsme po dohodě s p.
ředitelkou Základní školy v Nové
Roli začali s osvětou již v měsíci říjnu. Opět uspořádáme mnoho akcí,
které nám pomohou vyvarovat se
našim dětem negativním jevům naší
současné společnosti.
Pprap. J. Březinové patří ze strany Domu dětí a mládeže Nová Role
i ZŠ Nová Role velké poděkování.
Milena Tichá,
ředitelka DDM Nová Role

nepřehlédněte
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– LAMPIÓNY S SEBOU!!!!
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16. 2. 2013 – 22. 2. 2013

Zimní prázdninový tábor
129e0ċ672
Cena pobytu: 2 200,- .þ – v FHQČMH]DKUQXWR
ubytování, strava (4 x SLWQêUHåLP SRMLãWČQt
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+
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Promítání diapozitivů a DVD
Dne 29. 11. 2012 se od 16 hodin v městské knihovně v Nové Roli uskuteční promítání diapozitivů říčky Mandavy ve Šluknovském výběžku
z května 2012 a DVD ze zájezdu Novorolských důchodců do Chyše,
Žlutic, Manětína a Lokte.
Srdečně zvou V. Korbel a J. Maršálek

Mikuláš je připraven. I se svými společníky
Chcete, aby vás letos navštívili Mikuláš, Čert a Anděl?
Objednávejte na tel.: +420 723 214 846 Vhodné pro malé děti.

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

3Rþet míst je omezenSURWRMHQXWQpSĜLKOiVLWVHY DDM
( tel 353851172, 607552337). Do 20. 12. 2012
=LPQtWiERUMHRUJDQL]RYiQSURO\åDĜH VQRZERard)

Ubytování je v hotelu „MM“, hotel se nachází
v 1RYpP0ČVWČ– poblíž Jáchymova, hned vedle
hotelu je sjezdovka vhodná pro lyžování i bobování.
V SĜtSDGČãSDWQêFKSRGPtQHNSURO\åRYiQt
– lyžování v Ski areálu Klínovec.
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„Semafor revival“ aneb Příjemné setkání s S + Š
Příjemné setkání s nestárnoucími písničkami S+Š v novorolském
kině - nejen pěvecké sbory, ale
i kapela a skoro muzikál - z tradičního a širšího zázemí vyrostl zajímavý soubor
Téměř dvě stovky návštěvníků
přišly v prvních dnech října na druhou premiéru programu „Setkání
s písničkami S+Š“, tedy Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a divadla SEMAFOR, do dnes už bývalého kina
v Nové Roli.
Troufám si říci, že to byl jakýsi „Semafor-revival“, tedy oživlé nebo obrozené divadlo Semafor, jež většina zná či pamatuje.
A opět bylo téměř plno, víc než na
premiéře. Nebylo to jen dík pozvání SMS-kou od města, ale asi se
rozkřiklo, že spojené pěvecké sbory CICHORIUM a CHOREA NOVA
předvedly v červnu něco, nač stojí zato jít na podzim znovu anebo
pokud to někdo poprvé nestihl.
Bylo to určitě díky stále zeleným písničkám Suchého & Šlitra,
a také protože účinkovali kamarádi, známí či sousedi. Byl to příslib
a očekávání dobré zábavy, která
se opravdu konala. Začátek i průběh byly chvílemi trochu přátelsky
neformální či improvizované, ale
to přítomným nijak nevadilo, ba
naopak.
Výkony obou pěveckých sborů
potvrdily již dlouholetou existenci a úspěšné působení na regionálních scénách a kvalitní odborné vedení. Vedle dobrého zvládnutí sopránů i altů, tenorů, barytonů
a basů nutno pochválit také nadšený pohyb a zábavnou choreograﬁi více jak dvacítky účinkujících.

Nelze opomenout ani vtipnou
„osvěžovací“ roli Miroslava Turka
v Písni o rose.
Semaforské písničky baví národ od svého zrodu dodnes a není
divu, že je s chutí zpívá i dvacítka členů obou novorolských sborových formací v čele s profesionální sbormistryní Pavlínou Petříkovou (dříve Bauerovou), která se

Pánové Šlitr a Suchý.

zde představila také jako sólová
zpěvačka a vedoucí nové doprovodné hudební skupiny.
Protože divadlo Semafor má
a vždy mělo doprovodnou hudební skupinu, bylo i tady potřeba zpívané písničky doprovázet
a program doplnit „orchestrálkami“.
V průběhu pořadu se v kapele
předvedli a různě vystřídali jako
hudebníci i někteří zpěváci - celkem jsme napočítali tři klavíristy
(Petříková, Milan Maxa a Zachariášová), dva bubeníky (Maxové Da-

vid a Milan), baskytaru (Zachariáš), trubku (Hering), klarinet (David Maxa) a housle (Turek). Většinou s dobrou hráčskou zdatností ale všichni s velkým nadšením
a zaslouženým potleskem.
Sólové výkony byly velmi dobré anebo určitě pozoruhodné. Kamila Möcklová a Pavlína Petříková byly pěveckými „jedničkami“

Ilustrační foto

a předvedly se obě nejméně dvakrát, jednou pak Lenka Bauerová, Milan Maxa, Pavel Hering, Miroslav Turek a v duetech Miroslav
Turek se Milanem Zachariášem
a Lenka Bauerová s Davidem Maxou. Nadšený potlesk si vysloužili nejen svými pěveckými výkony,
ale i vtipným pohybem a choreograﬁí.
V pořadu byla i čistě orchestrální nebo smíšená čísla, přičemž
jedno předvedl zkušený bubeník
a sympatický zpěvák a zde také
začínající a snaživý klarinetista

David Maxa.
Dalším byl zpěvák a trumpetista
Pavel Hering se zpěvákem a nyní
i houslistou Miroslavem Turkem
(chvílemi roztomile neladícím, že
by úmyslně?). Pozornost a uznání zaslouží i univerzální Milan
Maxa jako sólový i sborovým zpěvák, ale chvílemi i zkušený bubeník a klavírista. Za klavírem dostala příležitost i mladá a perspektivní Tereza Zachariášová.
A kostýmy? Ač bylo avizováno,
že jsou jen improvizované, tak
příjemně připomínaly hlavní protagonisty Semaforu a jeho girls,
módu let šedesátých a také muzikálu Pomáda. Takže do semaforské a muzikálové nálady dobře zapadaly.
Celý pořad příjemně vracel slavná léta Divadla Semafor - a pánové Suchý i Šlitr – ti by asi byli
spokojeni. Určitě však byli nadšeni všichni návštěvníci, kteří po každé písničce bouřlivě tleskali a většinou se ke zpěvu i připojovali. Na
závěr si pak diváci ve „standing
ovation“ (ve stoje) vyžádali dva
přídavky a rozcházeli se s nadšeným voláním a gratulacemi jednotlivcům.
Přestože s výjimkou sbormistryně Pavlíny Petříkové jsou všichni ostatní účinkující v hudbě neprofesionály, troufám si říci, že
by tento komponovaný hudební
pořad mohl s drobnými vylepšeními uspět i u náročnějších a odborných kritiků. Lze proto doufat
a přát si, aby jej časem ještě zopakovali i jinde a potěšili také okolní
města a příznivce S+Š.
Ing. Petr Hejský

My jsme jen... Zpěváci toulaví, zpívaly Chorea Nova a Cichorium
My jsme jen… Zpěváci… Zpěváci toulaví… Tak touto písní začínal
náš 2. koncert písniček Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, který se konal
začátkem října v prostorách bývalého kina.
Členové pěveckých souborů Chorea Nova a Cichorium, pod vedením
sbormistryně Pavlíny Petříkové, nacvičili pro milovníky této legendární
dvojice pásmo nejznámějších písní,
pocházejících většinou z doby éry

divadla Semafor. A tak na jevišti zazněly za doprovodu rytmické skupiny PaDaMi písně jako Kočka na
okně, Árie měsíce, Babetta, Pramínek vlasů, Motýl nebo Marnivá sestřenice. Zpěváci vystupovali v dobových kostýmech a celý koncert
byl okořeněn vtipnými vstupy Milana Zachariáše a Míry Turka, takže
publikum se výborně bavilo.
A diváci? Ti byli naprosto úžasní.
Potlesk se ozýval nejenom po ukon-
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čení každé písně, ale také v jejím
průběhu, to když chtěli ocenit výkony našich sólistů. Po celou dobu vystoupení panovala neskutečně radostná atmosféra a pohoda, však
jsme také viděli, když si publikum
s námi pobrukovalo: Vy byste pořád
seděla a nevydala hlásku…, v neopakovatelném podání Lenky Bauerové
a Davida Maxy. Největší odměnou
pro nás pak byla slova chvály a díků,
která zazněla po koncertě a za která

upřímně děkujeme.
Děkujeme touto cestou Městskému úřadu v Nové Roli za poskytnutí prostor kina pro konání koncertu.
Děkujeme TV Duha, která koncert
natáčela, a těšíme se na koncertní
dokument.
Vy jste byli u toho. Doufáme, že
se vám vystoupení líbilo. Stejně
jako nám. Vaše případné komentáře nám můžete zanechat na e-mailu:
Chorea-Nova@seznam.cz
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pozvánky

Sbor Chorea Nova a Cichorium
Vás VUGHĀQĒ]YHQD

Adventní koncerty
2.12. - 1. Adventní koncert

16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli

9.12. - 2. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli

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

DŮLEŽITÉ! Informační telefonní linky pro případ podezření na požití
alkoholu s obsahem methanolu pro obyvatele Karlovarského kraje
najdete na adrese: www.zzskvk.cz

23.12. - 4. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli

WHQWRNRQFHUWMHYĒQRYiQYiQRĀQtPNROHGiP
UR]VYtFHQtYiQRĀQtKRVWURPNXSUVNDYN\RFKXWQiYNDYiQRĀQtKR
FXNURYtVYDĢHQpYtQRR]GRE\SĢiQt«

ÓĀLQNXMt SĒYHFNp VERU\  &KRUHD 1RYD  &LFKRULXP  3DOHWD D GDOä t KRVWp

Hledáme QRYpĀOHQ\GRSĒYHFNôFKVERUĪ

3URGĒWL
'ĒWVNôSĒYHFNôVERU+OiVHN
SUR GĒWL RG   GR   OHW
NDæGp SRQGĒOt Y ''0 Y 1RYp 5ROL RG   

'ĒWVNôSĒYHFNôVERU ÿHNDQND

Pozvánka na kulturní
akce města v prosinci
Rozsvícení
Vánočního stromu
2. 12. 2012 (1. adventní neděle)
v 16 hodin před budovou městského úřadu slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu, vystoupí pěvecké sbory z Nové Role.

Živý betlém a koncerty
9. 12. 2012 ( 2. adventní neděle) ve
14 hodin Živý betlém, začátek před
budovou městského úřadu, pokračování programu na prostranství
ve staré části obce. Od 16 h koncert
v kostele sv. Michaela. Vystoupí pěvecké sbory z Nové Role.

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

SUR GĒWL RG    GR   WĢtG\
NDæGp SRQGĒOt Y =ã SUYQt SDYLORQ  1RYp 5ROL
ZSĒYOLGRYôFKStVQtSRSXOiUQtFKStVQtStVQtV GĒWVNRX
WpPDWLNRXVSRMHQpV WDQFHP GUDPDWLNRXSRK\ERYôPLKUDPL
Y\VWXSRYiQtQDUĪ]QôFKNRQFHUWHFK

3URGRVSĒOp
6PtäHQôSĒYHFNôVERUÅ&KRUHD1RYD´

9H VWĢHGX Y =ã Y 1RYp 5ROL SUYQt SDYLORQ  RG   

åHQVNô SĒYHFNôVERUÅ&LFKRULXP´

V SiWHN Y PHĀRYDWHOVNpP GRPĒ SUR VHQLRU\ RG   
]SĒY äLURNpKR UHSHUWRiUX  FKUiPRYi KXGED  VSLULWXiO\
~SUDY\ OLGRYôFK StVQt  SRSXOiUQt StVQĒ  KXGED ]QiPôFK
VNODGDWHOĪ
SUDYLGHOQĒ Y\VWXSXMHPH  VERURYô IHVWLYDO 9LYDW 0XVLFD YH
åOXWLFtFK  DGYHQWQt NRQFHUW\ Y NRVWHOH VY  0LFKDHOD Y 1 5
D  QD GDOätFK NRQFHUWHFK
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jak se zbavit odpadu

Ekologická akce o tom, jak se zbavit odpadu
Karlovarský kraj ve spolupráci
s kolektivním systémem ELEKTROWIN a EKO KOMEM uspořádal dne 21. 6. 2012 ve sběrném dvore našeho města zajímavou
ekologicko-naučnou
akci nazvanou Zaskočte si pro
radu, jak se zbavit odpadu.
Jejím prostřednictvím se žáci
škol mohli dozvědět, jak je důležité třídit odpad z domácností a odkládat jej do míst k tomu
určených, aby nedocházelo
k poškozování přírody a životního prostředí.
Součástí programu byly informace o významu třídění odpadu, jeho přínosu k úspoře surovin a elektrické energie, ochraně ovzduší a o možnostech
opětovného využití materiálů
získaných v rámci recyklace.
Ekologicko-naučná akce se
uskutečnila v deseti vybraných

sběrných dvorech Karlovarské- tegorie. Věříme, že tato akce
ho kraje. V našem městě se jed- přispěla jako zpestření hodin
nalo o Sběrný dvůr Nová Role, ekologické výchovy.
Chodovská 286.
Helena Šmídová,
Program byl koncipován tak,
referentka odboru životního
aby oslovil všechny věkové kaprostředí a výstavby

1=A<7;792GÏ2=A:=CÏÎ

A0@/@31G9:/13
DGA:=CÏ7:Ü16
3:39B@=H/¿ÎH3<Î
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mateřská škola

My jsme všichni z jedné školky, nám je tu hej
„My jsme všichni z jedné školky,
Myšky, Ježci, Žabičky,
nad hlavami létají nám
kamarádky Berušky.“
Nám je tu hej,
co chceš, to si přej….“
...zazpívali jsme si po prázdninách, když jsme se všichni zase
sešli ve školce. Noví kamarádi, nové zážitky a také nově zrekonstruovaná a moderně vybavená kuchyně. Jen se podívejte, jak to
všem sluší…. Dagmar Schwarzová, učitelka mateřské školy

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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týden knihoven

Týden knihoven u nás v Nové Roli
V letošním roce začal tento týden
hned 1. října. Všechny knihovny si
připravovaly pro své čtenáře svůj
vlastní program.
U nás v knihovně se povedlo hned
několik akcí. Pro novorolskou školu
jsme připravili soutěž Kdo z koho.
Školáci měli podle několika indicíí poznat osobnost - spisovatele
či ilustrátora (Adolf Born, Jiří Trn-

ka, Eduard Štorch, Václav Čtvrtek,
Zdeněk Smetana, Mikoláš Aleš, J.
K. Rowlingová, Jules Verne, Helena
Zmatlíková, Jaroslav Foglar a další). Někdy to pro ně bylo zapeklité,
ale jindy podle jedné či dvou nápovědí uhodli např. Boženu Němcovou nebo Karla Čapka.
V pondělí vpodvečer se sešli u nás
senioři na besedu s promítáním

o Austrálii.
Tento týden jsme také hledali nejstarší knihu. Tentokrát měli možnost všichni občané města přinést
a zapůjčit knihovně svoji nejstarší
knihu. Sešlo se nám asi 30 knih.
Nejstarší byla Kniha modliteb
a duchovních písní z roku 1783,
druhá nejstarší kniha byla hebrejská kniha z roku 1834 a třetí Biblia
sacra z roku 1842. Z knih jsem udělali výstavku, která zaujala nejen dospělé, ale i děti.
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Na pátek jsme měli připravenu akci „Za dobrodružstvím do
knihovny“ pro starší děti, tentokrát
na téma STAROVĚK.
Děti na počítačích vyhledávaly informace o starověkých říších Egyptě, Mezopotámii, Řecku a Římě
a zpracovaly pěkné prezentace. Na
půlnoc nechyběla ani tradiční stezka odvahy, horor místo večerníčku, trocha spánku a ráno předvedení prací o starověku.
Ladislava Nemčičová
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sport
Dobrá reprezentace města

1É%25æÉ.ĩ'2).129É52/(
Váçení rodiĀe.
Fotbalový klub Nová Role poĢádá od 1. 10.
2012 nábor çákĪ (chlapcĪ i dďvĀat) roĀníkĪ
2005, 2006, 2007.
Máte moçnost pĢihlásit svoje ratolesti do
našeho Fotbalového klubu, kde jim zajistíme
kvalitní sportovní vyçití.
Další podrobnosti se dozvíte na úvodní
schĪzce rodiĀĪ.
VV Fotbalového klubu Nová Role

Fotbalový turnaj v Rájci

Dne 1. 9. 2012 se parta nadšenců z Nové Role zúčastnila fotbalového turnaje, který pořádají obce Rájec a Černava. Tento turnaj už má
svou tradici a Novoroláci si ho nikdy

nenechají ujít. Mužstvo skončilo na
pěkném 3. místě. Nejlepším gólmanem turnaje byl dokonce vyhlášen
náš Rosťa Veselý.
Václav Dušek

Dne 1. 9. 2012 se v Horní Blatné konal V. ročník volejbalového
turnaje „Memoriál Jardy Strádala“.
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů. Zde se dá říci, že se jedná o velkou akci, neboť se jí zúčastnilo 138 hráčů. Turnaj se uskutečnil na dvou volejbalových hřištích a měl velkou sportovní úroveň. Turnaj se pořádá formou smíšených družstev, tzn., že nastupují dvě ženy a čtyři muži a takovéto složení musí být vždy na hřišti. Bohužel se však nevyvedlo počasí, po celé dopoledne se střídaly silné přeháňky se slabými, ale přesto všichni hráči i organizátoři se nezalekli a turnaj i přes nepříznivé počasí nebyl přerušen. Odměnou pak bylo odpolední vyjasnění a dohrání turnaje proběhlo
bez deště a v závěru i za občasného slunka.
Turnaj se hrál na čtyři skupiny, které byly rozlosovány v pátek,
a po dohrání skupin se dále pokračovalo vyřazovacím způsobem.
Finále se hrálo již v podvečerních hodinách a po tvrdém a vyrovnaném boji zvítězil „Černý balet (mladí z Hřebečné)“ nad družstvem
Mezirolí „Bulls“ Naše družstvo „Mezirolí Bulls“ muselo k postupu
do ﬁnále překonat překážku ve formě vítězství nad 5 soupeři. Myslím, že je to další významný úspěch, vždyť se naše mužstvo zúčastnilo prozatím 3 ročníků z pěti s následujícím umístěním: 2010
– 2. místo, 2011 - 4. místo, 2012 – 2. místo. Mimo ceny za 2. místo získalo naše družstvo i další ocenění: - největší sympaťák mezi
hráči, největší smolař turnaje a hlavně nejlepší hráč turnaje.
Domnívám se, že umístění by bylo ještě lepší, kdyby se podařilo konečně vybudovat sportovní areál v Mezirolí, kde by se mohlo
naše družstvo připravovat. I tak bych chtěl poděkovat všem hráčům za reprezentaci města Nová Role, především občanům Vítu
Cibuzarovi, Vlastě Cibuzarové. Nesmím také zapomenout na organizátory z Horní Blatné, ani na jejich rodinné příslušníky, a to ať
z organizátorů, tak i domácích hráčů, kteří perfektně zabezpečili
pro hráče a diváky občerstvení.
Celý turnaj se jak hráčům, ale i divákům líbil, a tak se již těšíme
na příští VI. ročník.
Pavel Růžička, Mezirolí 127
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&<ĂŶşŬ^ŽŬŽůŽǀƉŽƎĄĚĄŶĄďŽƌŵůĄĚĞǎĞ
FK Baník Sokolov vás zve na Kds\E|nábor do
ƉƎşƉƌĂǀĞŬĂŶşŬƵ͕ŬĚĞƐĞŽƐƉŽƌƚŽǀŶşƌŽǌǀŽũǀĂƓŝĐŚ
ĚĢƚşďƵĚŽƵƐƚĂƌĂƚƉƌŽƓŬŽůĞŶşƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŽǀĠ͊

DĄƚĞĚŽŵĂƉŽŚǇďŽǀĢŶĂĚĂŶĠŚŽĐŚůĂƉĐĞŝ
dívku? PƎŝǀĞěƚĞŚŽŶĂƚƌĠŶŝŶŬƐŽŬŽůŽǀƐŬĠ
ƉƎşƉƌĂǀŬǇ͘hǎŝũƚĞƐŝƐ ŶĄŵŝŽĚƉŽůĞĚŶĞƉůŶĠ
ƐƉŽƌƚƵ͕ǌĄďĂǀǇĂƉŽǌŶĞũƚĞŶŽǀĠŬĂŵĂƌĄĚǇ͊
,ůĞĚĄŵĞŚƌĄēĞƌŽēŶşŬƽϮϬϬϯ-ϮϬϬϲ
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşƵŬŽŶƚĂŬƚŶşŽƐŽďǇ͗
DŐƌ͘dŽŵĄƓWƌŽǀĂǌŶşŬ ϳϮϰϰϯϭ Ϭϳϯ͕
ƓĠĨƚƌĞŶĠƌŵůĄĚĞǎĞ
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KARLOVY VARY

PRAHA

váš rádce
ve světě
reklamy
e-mail: info@zurnalmedia.cz
mobil: +420 739 544 445
w w w . z u r n a l m e d i a . c z
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Investice do budoucnosti.
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88+

n ov á g e n e r a ce p ro f i l u 8 8 m m
t ř i tě s n ě n í
t ro j s k l o U g = a ž 0 . 5 W / m 2 K
v y n i k a j í c í te p e l n é v l a s t n o s t i
v ys o k á o c h r a n a p ro t i h l u k u
n í z k é ce ny z a k va l i t n í v ý ro b e k
r yc h l ý te r m í n v ý ro by
odborná montáž
p o t v r ze n o t i s í c i s p o k o j e nýc h z á k a z n í k ů

Dodavatel:

až Uw =

9
78

OKNA

ka

2K
m
/
0,78 W

www.kalibra.cz, zelená linka: 800 888 789

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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Léčebna Mánes nabízí oázu odpočinku

N

ěco vás bolí? Chcete nabít energii? Potřebujete si odpočinout? Navštivte Lázeňskou
léčebnu Mánes v Křižíkově ulici 13, pár
kroků od Malých Versailles. Léčebna v klidné zelené části lázeňského území Karlových Varů, patří již
6 let pod ochranné křídlo jedné z nejmodernějších
nemocnic v Evropě pražské Nemocnice Na Homolce. Mnoho let se specializuje na léčení dětských
(2–18let) a dospělých pacientů s onemocněním

zažívacího traktu, diabetu nebo obezity. Lázeňská
léčba, kterou poskytujeme klientům všech zdravotních pojišťoven, je nedílnou součástí zdravotní
péče v ČR a proto se neostýchejte na ni aktivně
informovat u svého lékaře.
V naší lázeňské léčebně vám poskytneme vše
pod jednou střechou. Kromě komplexní a příspěvkové lázeňské péče vám poskytneme i kratší
ozdravné a wellness pobyty. V našem balneocentru se vám bude věnovat tým odborníků a jistě si
vyberete ze široké nabídky léčebných a wellness
procedur (koupele, masáže, elektroléčba, vodo-

léčba, léčebný tělocvik, kosmetika, manikúra,
pedikúra).
Pro pořádání ﬁremních, vzdělávacích, společenských akcí a svateb nabízíme bezbariérové
prostory pro 50 osob včetně vybavení a cateringových služeb. Výhodou těchto prostor je samostatný vstup a dostatečná kapacita parkovacích míst.
Využijte našich služeb. Více na www.manes-spa.
cz nebo tel. 353 334 111.

