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Slovo
starostky

našel někdo z vás, kdo by chtěl ještě pomoci, Kojenecký ústav v Karlových Varech potřebuje dětskou kosmetiku, ubrousky, kapesníky, pleny
a hračky. Sbírka se shromažďuje na městském úřadu. První část sbírky
již byla do Kojeneckého ústavu odvezena. Ještě jednou děkuji všem.
Ať se vám všem daří, s pozdravem.

Vánoční svátky jsou za námi,
doufám, že jste je všichni prožili stejně jako já v kruhu svých rodin a přátel. Do nového roku si spousta z nás
dává různá předsevzetí a plánuje změny ve svém životě. Dle mého
názoru je nejdůležitější, abychom i v tom letošním roce byli především
zdraví a udrželi si psychickou pohodu. Nás na radnici čeká i v tomto
roce spousta práce a investičních akcí. Všichni občané měli možnost
seznámit se s návrhem rozpočtu pro rok 2014 a jednotlivá odvětví případně připomínkovat. Rozpočet jako takový bude schválený na lednovém zastupitelstvu města a začnou se plánovat konkrétní investiční
akce. Pokud bude mít někdo z občanů jakýkoliv návrh k tomu, co by
bylo dobré v Nové Roli ještě vylepšit, měl by se obrátit na kohokoliv
z vedení města nebo přímo na mě či pana místostarostu. Na posledním jednání zastupitelstva byla hlavním bodem rekonstrukce budovy
bývalého výchovného ústavu na pobytové sociální zařízení pro seniory. Záměr byl deseti hlasy schválen, čtyři zastupitelé hlasovali proti
navrženému záměru. Doufám, že v letošním roce budeme úspěšní a
podepíšeme smlouvu o spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary
a zahájíme legislativní práce na zřízení příspěvkové organizace města
s cílem vybudovat toto zařízení a vytvořit tím třicetsedm pracovních
míst pro občany Nové Role. Druhým pro mne stejně důležitým návrhem usnesení bylo zřízení městské policie ve spolupráci s Městskou
policií Karlovy Vary. Sedm zastupitelů ze čtrnácti přítomných vnímalo bezpečnost a pořádek ve městě stejně jako já a sedm zastupitelů se
přiklonilo k názoru, že v Nové Roli je bezpečno a zřízení městské policie by byly zbytečně vynaložené finanční náklady. Proto návrh nebyl
přijat.
Ráda bych se vrátila k předvánoční akci Živý Betlém a chtěla bych tímto poděkovat panu Váchovi za jeho spolupráci a především panu Vlastimilu Pokludovi ml., bez jehož zvířátek by tato krásná akce ztratila
na své výjimečnosti. Díky panu Pokludovi za třináct let se tato akce
stala akcí tradiční. Mrzí mne, že jeho rodinní příslušníci museli být
svědky neoprávněné kritiky zvířátek, která jsme měli možnost vidět a
ráda bych zdůraznila, že nejsou odchována přirozenou cestou. Rodinní příslušníci je zachránili tím, že je každé tři hodiny uměle krmí a tím
tato zvířátka mají šanci na život. Proto se některým návštěvníkům
zdála pohublá. Zastávám názor, že nikomu nenáleží právo kritizovat něco, o čem vůbec nic neví. Já sama si vážím každého, kdo v této
společnosti něco dělá a nestojí pouze s nataženou rukou a nekritizuje
práci ostatních. Omlouvám se za to, že jsem měla potřebu se takto vyjádřit, ale nemám ráda, když se někomu ubližuje.
Dovolím si na závěr poděkovat všem těm, kterým nezůstal lhostejný osud dětiček Kojeneckého ústavu v Karlových Varech a přispívali
svými dárky na tuto sbírku, která stále ještě pokračuje. Pokud by se
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Jitka Pokorná, Vaše starostka

Za krásné adventní koncerty patří poděkování všem

organizátorům a účastníkům, především paní Pavlíně
Petříkové za krásnou předvánoční atmosféru a úžasný kulturní zážitek.

Těšíme se na novoroční koncert.

Město Nová Role

Informace starostky

Dne 26. září 2013 proběhla valná hromada obchodní společnosti Komunální odpadová společnost (KOS). Projednával se zejména
problém chybějící legislativou – novela zákona o odpadech, kterou
nám ukládá Evropská unie, byla předložena Parlamentu. S pádem
vlády se může stát, že se zákon nepodaří schválit v termínech, které unie žádá a naší republice hrozí velké finanční sankce. Celý problém je v tom, že je třeba postupně omezovat ukládání odpadů na
skládku. Dle nařízení by měl být objem odpadu, který se ukládá na
skládku, snížen o 50% a v roce 2020 na 35 % proti roku 1995. V KOS
má město 78 akcií (každá obec dle počtu obyvatel). Karlovarský kraj
vložil do akciové společnosti základní podíl 6 mil. Kč. Cílem KOSu
je, aby města splnila požadavky EU, za co nejnižší cenu. Členy společnosti je 48 obcí a měst a další do společnosti vstupuji (např. K.
Vary, Sokolov, Ostrov, Chodov aj.).
Celkem k ekologickému zpracování odpadu na tyto obce připadá
asi 38 tisíc tun.
Vedení společnosti připravuje výběrové řízení na dodavatele služby
– ekologické likvidace směsného odpadu.
Musím konstatovat, že ukládání odpadu na skládky bude do budoucnosti v tomto množství zcela vyloučené a pro města nastane
problém. Věřím, že jako jedno ze zakládajících měst tento problém
řešíme s předstihem.
Směsný odpad obsahuje energeticky využitelnou část a část biologicky rozložitelnou, které je třeba využít a na skládku by přišel
pouze zbytek odpadu, což je asi 25% z celkového objemu. Skládky
se rychle plní a je třeba se k naší přírodě chovat zodpovědně. Nechceme mít v našem okolí, kde žijeme, jednu velkou skládku všeho
odpadu, který každá domácnost denně produkuje. Doba přeje připraveným a já věřím, že společně s ostatními městy a obcemi řešení
najdeme díky KOS, a.s..

Jitka Pokorná
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Vítáme
děti do života
Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Rozálie Barnášová
Alice Prokopová
Karolína Večeřová
David Huk

Jaroslav Lanc
Filip Nikoleni
Kristýna Kovaříková
Matyáš Szuta

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Město Nová Role
si Vás ve spolupráci se ZUŠ Nová Role a
smíšeným pěveckým sborem Chorea Nova
dovoluje pozvat k účasti na

3. NOVOROČNÍM KONCERTU
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INZERCE
Město Nová Role oznamuje, že hledá JEDNATELE pro svoji obchodní společnost (100% účast města) Norobyt, s.r.o., se sídlem
Svobodova 201, 362 25 Nová Role. Bližší informace jsou zveřejněny
na úřední desce Městského úřadu Nová Role na stránkách www.
novarole.cz nebo je můžete získat u tajemníka MěÚ Nová Role.
e-mail: tajemnik@novarole.cz
telefon 353176315 nebo 602496901

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří se narodili v měsíci lednu a únoru. Zvlášť potom
jubilantům, kteří oslaví své 75., 80. narozeniny a více.

Margita Dvořáková
Anna Blažková
Marie Šeflová
Jiřina Černá
Josef Vaněk
Vlastimila Zralá
Zdeňka Fedrová
Jiří Moravec
Věra Feniková
Marie Oulehlová
Václav Linhart
Božena Sýkorová
Helena Jejkalová
Karel Šilhánek
Zděnka Vaidišová
Andrej Hrešan
Tamara Ženevská
Zdeněk Záleský
Jaroslav Švarc
Vladislav Sedláček
Mária Bukerová
Hana Kalivodová
Zdenka Tomšová
Marie Vimmerová
Stanislav Procházka

Slavomír Olič
Marianne Stěhulová
Horst Wohner
Josef Novotný
Jana Pylypová
Františka Husičková
Bohumil Pešek
Marie Prokešová
Jindřich Slivoně
Josef Motl
Zdeněk Vaidiš
Lenka Sakařová
Josef Petrák
Růžena Květoňová
Eva Jodlová
Marie Toušová
Vladimír Zedník
Josef Kubík
Vlasta Šimůnková
Vladimír Čaloun
Josef Mikulecký
Manfred Köpp
Jiří Bouše
Oldřich Pospěch
Olga Zámostná

v sobotu 4.ledna 2014 od 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Nové Roli
Program:

Dětský BigBandík Panteříci ZUŠ Nová Role pod vedením Květy Teturové
Ženský komorní sbor CICHORIUM * sbormistr Pavlína Petříková
Saxofonový kvartet pod vedením Květy Teturové
Dechový Brass kvintet pod vedením Jaromíra Marouše
Smíšený pěvecký sbor CHOREA NOVA * sbormistr Pavlína Petříková
Big Band Červení Panteři ZUŠ Nová Role pod vedením Květy Teturové.
Vstupné dobrovolné
bude věnováno na charitativní účely
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Informace z 23. zasedání zastupitelstva města Nová Role
ze dne 9. 12. 2013

Na posledním zasedání zastupitelstvo města (dále jen
ZMě) projednalo zejména tyto věci:
ZMě schválilo investiční záměr a podání žádosti o dotaci do
ROP SEVEROZÁPAD na základě výzvy číslo 51, pro oblast podpory
2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Tento investiční
záměr a podání žádosti se schvaluje na realizaci stavebního projektu
„Stavební úpravy č.p. 236, Nová Role – Multifunkční využití budovy
občanské vybavenosti – veřejná správa a služby“, a to na „SO_02
– Zřízení domu dětí a knihovny včetně stavebních úprav v suterénu“ s celkovým předběžně kalkulovaným nákladem investice ve výši
10,8 miliónu Kč. Termín realizace je určen na roky 2014 a 2015. Investiční akce bude finančně zajištěna takto předfinancování ve výši
100% celkových nákladů z prostředků města čerpáním z finančního
fondu města „Fondu obnovy přivaděče tepla“. Konečná výše spolufinancování projektu z prostředků města je kalkulována na 15%, tj.
1.623.003,-Kč. Po obdržení dotace se předpokládá navrácení těchto
finančních prostředků zpět do Fondu obnovy přivaděče tepla.
ZMě schválilo převod finančních prostředků ve výši Kč 5 mil.
z běžného účtu města na spořicí účet Fondu Páteřní komunikace
Mezirolí.
ZMě schválilo v souladu s návrhem finančního výboru ZMě
investiční nákup věci Yanagisawa Eb-Baryton saxofon Standart serie B-901 – školní model v částce Kč 135 000,-- za účelem jeho následné výpůjčky Základní umělecké škole Nová Role.
ZMě projednalo předloženou nabídku Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevstoupení Páně, Karlovy Vary – Statrá Role,

VZPÍRÁNÍ
24. ročník „ VELKÁ CENA TJ NOVÉ ROLE „
Startovalo: celkem 27 vzpěračů, z toho 3 ženy
Oddíly: Start VD Plzeň, Sokol Brno Obřany, Baník Sokolov,
Olymp Praha, Bohemians Praha, XXTreme Praha, Baník Meziboří,
VTŽ Chomutov a domácí TJ Nová Role.
muži do 85 kg: 7
jméno:		
oddíl:
Dvojboj :
Sinclaire:
1. D.Kováč
B.Meziboří
260 (120+140)
314,2
2. P.Věžník
St.VD Plzeň
256 (110+146)
306,1
M.Podšer
Nová Role
211 (96 +115)
260,1
muži nad 85kg: 8
1. E.Balog
B.Sokolov
268 (117+151)
309,4
2. M.Spilka
B.Meziboří
230 (105+125)
251,1
3. J.Nagy 		
Nová Role
220 (100+120)
244,9
7. J.Nedvídek
Nová Role
172 (82+90)
180,5
8. K.Kopetzký
Nová Role
147 (67+80)
173,5
muži masters : 9
1. P.Kolář
B.Praha		
200 (90+110)
318,8
2. K.Mrnuštík
Nová Role
155 (70+85)
291,9
3. M.Pech
B.Meziboří
157 (65+92)
285,3
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na bezúplatný převod kostela sv. Michaela v Nové Roli do vlastnictví
města nebo případný návrh na trvalejší spolufinancování jeho oprav
a uložilo finančnímu výboru ZMě předložit své stanovisko k těmto
návrhům.
ZMě souhlasilo se zřízením pobytového sociálního zařízení
pro seniory v Nové Roli v budově čp. 231 ve vlastnictví města (bývalý výchovný ústav mládeže a pověřilo starostku města:
k zajištění zpracování návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace města za účelem provozu zařízení;
k jednání v této věci s Magistrátem města Karlovy Vary za účelem
předložení konkrétního návrhu příslušné veřejnoprávní smlouvy
k projednání do ZMě s kalkulací počtů a financování lůžek v zařízení, která budou vyhrazena k užívání pro osoby určené MM K. Vary
radu města k zadání zpracování příslušné projektové dokumentace
k provedení stavebních úprav budovy čp. 231 v Nové Roli pro výše
uvedený účel
ZMě projednalo návrh na zajištění poskytování služby Městské policie Karlovy Vary na území města Nová Role k zajišťování
bezpečnosti a pořádku ve městě avšak tento návrh nebyl ZMě přijat.
ZMě zrušilo svůj záměr na prodej budov areálu Turisticko-informačního centra s autokempinkem a na druhé straně schválilo
prodeje několika menších pozemků v Nové Roli.
Dále informujeme, že návrh rozpočtu města Nová Role na
rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu k veřejnému připomínkování. Nahlížet do návrhu rozpočtu a uplatnit
k němu připomínky lze na MěÚ Nová Role.

ženy: 3
1. P.Kladivová
2. M.Zemanová
3. P.Kocurová

XXTreme Praha 192 (86+106)
233,4
Brno Obřany
110 (45+65)
161,6
Nová Role
102 (42+60)
115,1
Předseda oddílu vzpírání : A. Kocur

„PF-2014 “ Mnoho štěstí a zdraví v roce 2014
vám všem přejí vzpěrači.

2014

Podzimní spaní ve škole

Dne 24. října 2013 přespali ve škole duchové ze 3. A. Tématem jejich noci a následného projektu byl film „Ať žijí duchové“.
Takže je jasné, že se hlavně zpívalo, čarovalo, soutěžilo, vyrábělo a taky se bálo. Vždyť
dojít podél řeky Rolavy až ke hřbitovu a tam
se podepsat byl pro některé opravdový vý-

kon. Po návratu z noční vycházky si každý
rád pochutnal na dobrůtkách od rodičů,
kterým tímto moc děkujeme za spolupráci.
Dne 8. 11. 2013 následovala akce „Halloweenská noc“, které se zúčastnili žáci 6. B
a vybraní žáci 9. ročníku. Na programu jsme
kromě různých her a soutěží měli i společnou večeři, která svou bohatostí a pestrostí
mohla konkurovat i svátečně prostřeným
tabulím v různých restauracích. Vrcholem
akce ale byla samozřejmě „stezka odvahy“,
kterou žáci 9. ročníku skvěle připravili pro
své mladší spolužáky. Pod vedením paní
učitelky O. Střelcové se „deváťáci“ přeměnili v nejrůznější hrůzostrašné bytosti a někteří opravdu vzbuzovali velký respekt.

Po návratu do budovy školy měli žáci ještě
možnost zhlédnout film Řada nešťastných
příhod. Potom už se uvelebili ve svých spacácích a někteří se dokonce uchýlili i ke
spánku. Akce se velmi zdařila a pro všechny
to byla noc plná zážitků.
PaedDr. M. Dušková a Mgr. M. Velínská

Exkurze v Krajské Knihovně v Karlových Varech
Během října a listopadu se všichni žáci postupně zúčastnili exkurzí v Krajské knihovně v Karlových Varech. Během prohlídky se žáci dozvěděli nejen o historii a vzniku Krajské knihovny, ale seznámili se i se všemi odděleními, způsobem třídění knih, úlohou centrálního pultu,
self checku a biblioboxů. Velice pozitivním a přínosným zážitkem bylo i navštívení oddělení pro nevidomé a slabozraké, které je opravdu
unikátním projektem Krajské knihovny. Žákům se exkurze velice líbila, spolupráci s Krajskou knihovnou plánujeme i v budoucnu.

Podzimní akce ve škole
Nejen chlebem (čipsy) živ je člověk (žák). Konec října, listopad
a prosinec byly na naší škole ve znamení různých kulturních akcí.
Deváté třídy navštívily galerii výtvarných umění, sklárnu Moser
a vybraní žáci si užili exkurzi na letišti Václava Havla. Šesté a sedmé třídy si mohly prohlédnout krajskou knihovnu, aby zjistily,
že knihovna už zdaleka není jen půjčovna knížek. Žáci prvního
stupně si kromě jiného užili Listování v místní knihovně, které jim

Mgr. Miriam Velínská

tradičně již několik let přináší duo Lukáš Hejlík – Alan Novotný.
Navštívili také Karlovarské divadlo, kde zhlédli představení Cesta
do Betléma. 5. prosince si andělé, čerti a Mikulášové z devátých tříd
připravili pro mateřskou školu a žáky 1. stupně Mikulášskou besídku – ukázalo se, že všechny děti jsou zřejmě hodné, neboť veškeré
sladkosti byly během několika hodin rozdány a do pekla nedorazil
žádný hříšník.					
Miroslav Starý

Poděkování
Děkuji paní starostce za
návštěvu mé maminky
paní Tůmové u příležitosti
jejích 90. narozenin.
Moc ji to potěšilo.
Za rodinu
Csicsová Vlasta

4

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2014

5

škola

1-2

Mš

Jablíčkový den

2014

Co se dělo nového v MŠ
Ve školce v Nové Roli je každý měsíc pro děti připraven velice

V měsíci říjnu se žáci prvních a druhých tříd utkali
v soutěži „O největší jablíčko“. Měli také možnost nejrůznějších jablečných ochutnávek a jiných příjemných činností. Děti si zároveň uvědomily, jak jsou jablka zdravá
a plná vitamínů.

pestrý program. Děti navštěvují divadla, která si pro ně vždy připraví
krásné pohádky, prokládané pohybem či zpěvem. V říjnu nás také
navštívili myslivci, kteří dětem povídání o myslivosti zpestřili opravdovým parožím či kůží z lišky. Třída ježečků pořádala soutěž o nejhezčího draka. Rodiče vyrobili spousty krásných dráčků, které zdobily chodby naší MŠ. Druhým rokem třída ježečků začala navštěvovat
solnou jeskyni v Karlových Varech. Děti přijíždějí vždy usměvavé
a plné zážitků.

Za kolektiv MŠ Karolína Gvardová

Advent ve škole

Adventní čas prožívají asi nejintenzivněji malé děti, a tak si
ho i na naší škole asi
nejv íce uži li právě
žáci 1. stupně. Svými
pracemi vyzdobili celou školu a v pěkném
prostředí si užili čertí
školičku, přivítali své kamarády ze školky a vyrobili si s nimi přáníčka a vánoční dárečky. Celou dobu zněly školou koledy, protože
se chystaly vánoční besídky pro rodiče. A 20. 12. do školy samozřejmě zavítal i Ježíšek.
Velké poděkování patří dětem ze 3. A, které se zapojily do akce
města Rozsvícení vánočního stromečku. Připravily si pásmo koled,
pro malé děti vyrobily vánoční štěstíčka a pro všechny banánové

Děti z MŠ chodí přednášet na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Třída Berušek se v Listopadu pochlubila
krásnou novou šatnou.

kuličky, které přítomným rozdávaly. Vydržely do konce, i když bylo
opravdu chladno. Jste šikulové!
Za 1. stupeň M. Dušková

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům MěÚ Nová Role, hlavně paní
starostce Jitce pokorné a vedoucí ekonomického odboru Kateřině Černé, DiS.
za zajištění kvalitní veřejné služby týkající se informování občanů, za laskavé
a vstřícné jednání a poskytnutí prostor.
Vše k uskutečnění akce Analýzy plosky nohy kvalifikovanými protetickými
techniky, která se konala 9.12.2013.
Lenka Veselá

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Poděkování
Vedení města Nová Role srdečně děkuje
panu Zdeňkovi Váchovi z Mezirolí 13
za zapůjčení nákladního automobilu
jako pódia na venkovní kulturní akce
města.

Vedení města
Nová Role

7

DDM

Lampionový průvod v Nové Roli

Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal již tradičně „lampionový průvod městem
s příjezdem sv. Martina na koni.“ Tuto akci
pořádáme pravidelně 11. listopadu, kdy slaví všichni Martinové svůj svátek. V letošním
roce jsme porušili tradici a tuto akci jsme
uspořádali v předvečer tohoto dne. V neděli
10. listopadu jsme se sešli v DDM již v odpoledních hodinách a začaly přípravy na večer.
Vařili jsme čaj pro děti a začali jsme zdobit
zahradu DDM.
Již od rána pršelo a my jsme byli smutní, že
se nám akce nevydaří tak, jako jiné roky. Ale
i tentokrát se počasí umoudřilo a na průvod
déšť ustal. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno martinské pohoštění. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem maminkám,
babičkám …, které nám napekly buchty, koláče nebo cukroví. V dnešní době si toho moc
vážíme. Zahrada byla vyzdobena osvícenými
dýněmi, svítícími lampiony a už jsme jen če-

kali na Martina a na děti s lampiony. Kolem
páté hodiny se začala plnit cesta Na Pěší zóně
i zahrada DDM. Děvčata ze ZUŠ v Nové Roli
nám celý podvečer zpestřila svým pěkným
zpěvem.
A konečně jsme se dočkali i Martina, který
nám se svou družinou uvedl lampionový
průvod. V celém městě bylo vidět děti s lampiony a musím říct, že to vypadalo velice
pěkně. Zbrojnoši s loučemi a Martin na koni.
Celý původ prošel velkou částí Nové Role
a vrátil se zpět k nám k budově DDM.
Zde už byl připravený ohňostroj, na který se
všichni malí účastníci velice těšili a nesmělo
chybět ani svatomartinské vystoupení sou-
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5. Martin Lukeš, DDM Caissa Nová Role
Jiřík Ulč též hostuje ve Spartaku Chodov
v soutěži družstev I. liga.
Další turnaj se odehrál 5. října v Sokolově O pohár města. Nová sezona ročníku
2013/2014 začala vcelku dobře. Jiřík Ulč
uhrál 4 body a skončil na 11. místě z celkového počtu 29 účastníků všech kategorií a ve
své kategorii do 10. let se umístil na 5. místě.
Mistrovství Čech se uskutečnilo ve Frymburku – Hrdoňově ve dnech 15. – 17. listopadu.
Turnaj byl velmi silně obsazen, zúčastnilo se
ho 64 hráčů a hráček do 10. let. Karlovarský
kraj reprezentovali: Lenka Gárská (Spartak Chodov), Ondřej Železník (ŠK Karlovy
Vary), Jiří Ulč (DDM Caissa Nová Role) a
Jakub Kačírek (ŠK Teplá). Jiřík Ulč na svém

2014

Mikulášské setkání

boru Discordia . Většina malých chlapců si
na chvíli začala hrát na rytíře a prožívali boj
s ohněm, jako by to bylo doopravdy.
A po celou dobu trvání akce jsme poslouchali malé zpěvačky.
Zahradou voněl punč a svařené víno, tak
si ani nikdo nestěžoval na zimu.
Myslím si, že se nám akce vydařila. A to
hlavně díky všem, kteří nám pomohli s její
realizací. At už to bylo zapůjčením stanů,
napečením cukroví, vydlabáním dýní, zajištěním občerstvení, pomocí při přípravě
a úklidu materiálu nebo pomocí při řízení
dopravy. Všem těmto lidem za všechny děti
děkuji.
Milena Tichá – řed. DDM

Z činnosti šachového kroužku DDM Nová Role
Dne 9. února se odehrál turnaj otevřeného krajského přeboru mládeže v Karlových
Varech. Jiřík Ulč, člen našeho oddílu, se
umístil na 4. místě při závěrečném bodovém
ohodnocení (Bucholz). Další kolo krajského
přeboru se hrálo 23. března v Sokolově, kde
velmi dobře zabodovali: Martínek Lukeš (4
body) a Jiřík Ulč (2,5 bodu), který se umístil
na 3. místě v krajské soutěži a zajistil si tak
účast na Mistrovství Čech. Tímto turnajem
se uzavřel ročník 2012/2013 krajského přeboru mládeže do 10. let. Celkové výsledky
krajského přeboru mládeže hochů a dívek
do 10. let:
1. Jakub Kačírek, Sokol Teplá
2. Lenka Gárská, ŠK Spartak Chodov
3. Jiří Ulč, DDM Caissa Nová Role
4. Ondřej Železník, ŠK Karlovy Vary

1-2

DDM

prvním velkém mistrovství uhrál 3 body, což
znamená, že 4x bodoval z 9. zápasů a Lenká
Gárská získala 3. místo v kategorii dívky do
10. let.
První turnaj krajského přeboru 2013/2014 se
hrál v Teplé u Mariánských Lázní. Zúčastnili
se ho Martínek Lukeš a Jiřík Ulč za Caissa
Nová Role. Ve sloučené kategorii HD 10 a
HD 12 došlo ke kuriózní situaci, kdy čtyři hráči měli stejný závěrečný počet bodů.
Dělené první místo nakonec po složitém
bodovém hodnocení získal Vincíbr, ŠK Karlovy Vary, 2. místo Kačírek, Sokol Teplá a 3.
místo Jiří Ulč z Nové Role. O dalším průběhu krajských přeborů vás budeme i nadále
informovat.
Za šachový oddíl Ladislav Janoušek
a dobrovolníci
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Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal v pátek 6. prosince v sále Kulturního

domu v Nové Roli MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ.V 17.00 hodin se sálem rozezněly vánoční koledy, svítily adventní věnce, vánoční
svícny a nechyběl ani vánoční stromeček.
Sál se pomalu začal plnit, a tak jako jiné
roky , zaplnil se do posledního místečka.
Tuto předvánoční akci využíváme každoročně k ukázce toho, co se děti ze zájmových
kroužků DDM od začátku školního roku naučily. Představí se nám od těch nejmenších
až po ty starší .
V letošním roce se nám předvedly všechny
tři dětské pěvecké sbory P. Petříkové - KONIPÁSEK, MIŠPULE I ČEKANKA. Jejich
písničky nás naladily do předvánoční pohody. Dále jsme viděli taneční vystoupení
zájmového kroužku Plamínek J. Pečenkové,

jejich vystoupením byla ZUMBA. Čekalo nás
i taneční vystoupení nového kroužku pro
předškoláky – SLUNÍČKO a taneční vystoupení STRRET ANGELS. Oba tyto kroužky
vede Karolína Gvardová.I letos se našimi
hosty stala taneční skupina ONE CREW
z Chodova. A potom už přišli ti, na které se
tak dlouho čekalo – MIKULÁŠ A ANDĚL, to
jsou ti hodní. Ale děti si vyvolaly i čerty,
a těch nebylo opravdu málo. Byli tam menší, větší a nechyběl ani sám vládce pekel –
LUCIFER. Bylo vidět spoustu ustrašených
tvářiček a nechyběly ani slzičky, ale nakonec
všichni dostali něco dobrého a bylo po smutku. Ještě nás čekala čertovská diskotéka a potom už se všichni vydali domů plni zážitků
ze společného odpoledne.
Milena Tichá – řed. DDM

Budo Nová Role
Vážení občané Nové Role,
dovolte nám, abychom vás krátce informovali o novém zájmovém kroužku, který je
v činnosti od konce žáří 2013 v rámci činnosti domu dětí a mládeže v Nové Roli. Jedná se o sportovní kroužek s úplným názvem
Karate Klub Chodov – budo Nová Role. V
tomto kroužku vyučujeme karate stylu Shotokan, jehož zakladatelem je velká osobnost
Japonského karate Gičin Funakoši. V kroužku se věnujeme výuce, která obsahuje tradiční prvky karate jako je kihon, kata a volný
boj kumite.V kata a kumite se členové klubu
zúčastňují turnajů na domácích i zahraničních soutěžích s velmi dobrými výsledky,
o kterých se lze dozvědět na webu karate

klubu Chodov: www.karate-chodov.estranky.
cz. Zde naleznete i odkazy na web krajského
svazu karate a facebook karate klubu Chodov. Doporučený věk pro začátek tréninku je
6 až 7 let horní hranice věku není omezena.
Zájemcům, kteří již navštěvují,nebo se ještě
přihlásí,se věnují zkušení trenéři. Vedoucí trenér Miroslav Boguský 3 Dan nositel
mnoha cen a vicemistr světa v kumite pro
rok 2013 a Jiří Nosál 1 Dan. Pravidelné tréninky jsou v TIC Nová Role pondělí od 16:00
do 17:30 a v pátek od 17:00 do 18:30. Pokud
máte zájem, můžete se v určených termínech
přijít informovat, nebo podívat jak trénink
probíhá.Vaše návštěva nás potěší.
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Za KK budo Nová Role M.Boguský
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zprávy z města

zprávy z města

Perníčkománie

Na Barborku v podvečer, v tento adventní
čas, byla v knihovně zahájena vánoční výstava výrobků novorolských žen. Na vernisáži

1-2
2014

Článek od NÁS pro VÁS,

aneb jak sdělit něco těm, kteří nepřemýšlejí.

si hosté se zájmem prohlíželi krásné výtvory
jak vánoční výzdoby tak hlavně perníčků.
Autorka Hanka Gondášová předvedla své
výrobky a připravila pro hosty i pár soutěží,
např. děti zdobily papírové perníčky
a každý dostal nějakou odměnu. Při vernisáži děti z knihovnického kroužku přednesly
básničku a Bára Blažková zazpívala vánoční
písničku. V příjemné vánoční atmosféře
a připraveného občerstvení nikdo domů nespěchal. Těšíme se na Vánoce.
Ladislava Nemčičová

Mikulášský branný závod na Pile 7.12 2013
byl pojat spíše netradičně. Krom klasických stanovišť na 3kilometrové trase je
čekala i spousta netradičních. Zatloukání
hřebíku, zdravověda, uzle nebo třeba všeobecné otázky. Sice bylo dost vtipné slyšet
nejčastější odpověď na otázku kdo pracuje
pod vodou?....VODNÍK! Ale omluvou tomu
bylo snad jen to, že toto řekla družstva od
přípravky až po dorost. Z našich se v každé
kategorii zúčastnilo jedno tříčlenné družstvo. Nejlépe si však vedla starší děvčata
a do naší sbírky přibyl pohár za 3.místo, kte-

rý jim slavnostně předal Mikuláš s čertem.

Vánoční 50 v Sokolově
14.12 2013 byla určená pro
jednotlivce v běhu s překážkami. Běhalo se
jen v jedné dráze v lehkoatletickém tunelu.
Účast byla hojná ve všech kategoriích.
Od nás se zúčastnil Honza Horák, který
se umístil na 6.místě, Karolína Andrlová
4.místo, Adéla Štiková 9.místo a nejlépe
zabojoval Dominik Svoboda, který přivezl
zasloužené 2.místo.

Přicházím domů z práce, jako každý den,
až pozdě večer. U dveří, s vidinou již čekajícího každodenního domácího shonu, vidím
boty mého šestiletého syna kolem dokola
obalené hovnem. Napadne mě, jestli já vůbec ještě mám houbičku a gumovou rukavici a zvedá se mi žaludek. Vnitřní hlas na
mě řve: Jsi dobrá, to dáš! Říkám si, proč?!
Nemám psa, ani kočku, protože nechci
přijmout zodpovědnost za péči o domácího
mazlíčka.
Než provedu mytí bot a desinfekci okolního
terénu, chvíli to trvá. Jen se nerozčilovat! Podle nového Občanského zákoníku již zvíře
nebude věc. To je dobře, říkám si, vždyť zvířata jsou živí tvorové. Ale co naše děti? Jaké
mají možnosti? Chtěly by také volně pobíhat
v trávě. Místo toho ale stále častěji od nás
slyší tu otřepanou větu: Nelez do trávy, buď
jen na chodníku. Tam jsou hovna od psů.

Vidím paní. Stojí u vchodu jednoho z domů
a cinká klíčema. Co to má za význam? Napadne mě. Přichází kočka. Zvláštní způsob
venčení, říkám si. To je ale terno, to jen tak
někdo nemá. To i na vesnici, kde chytají kočky myši, na ně musejí majitelé řvát a stejně
nepřijdou, protože jsou někde na poli. Tahle
to má na pole hodně daleko, ale určitě kolem
domu nekaká! To bude jedna z těch, které
chodí na „dětské“ pískoviště. Tam to není
vidět. Ta kočka neví, že se to nemá přece, je
to jen zvíře.
Za chvíli jde rodina do vedlejšího domu.
Jdou na návštěvu vedle do vchodu. Znám je,
fajn lidi. Než jim hostitel odzvoní, tak čekají
a jejich nedávno pořízený pejsek, říká se mu
takový ten „mezichleba“, zvedá nožičku na
roku toho domu vedle hlavních dveří. Vůbec
to nevadí, vždyť ještě rychle potřeboval.
Taky máme vedle v domě pejska, který umí

přeskočit plot. Vyvenčí se a pak se pěkně vrátí na svojí čistou zahrádku. Super! To muselo
dát majitelům taky hodně práce, aby ho to
naučili. Jsou to borci.
A to byste nevěřili, že třeba po zimě na chodníku vedle mateřské školy můžete skákat
panáka. Který chudák to bude muset zase
uklízet.
Vzkazuji, neprosím, všem majitelům psů
a koček v Nové Roli. Venčete své mazlíčky
s ohledem na naše děti, na jejich zdraví, na
předpisy, které vás k tomu vážou a na nás,
kteří tu také chceme žít a nechceme si nosit domů „vaše hovna“. Učte své děti k zodpovědnosti za sebe a jejich mazlíčky, ať se
v těch hovnech za pár let, až sami vyrostou,
neutopí!
Kateřina Kňourková,
za všechny ty, co přemýšlějí.

Lukáš Hejlík v Nové Roli
28. listopadu zavítali do Nové Role Lukáš Hejlík a Alan Novotný, kteří
si pro Novorolské občany připravili 2 představení. Jedno bylo dopoledne
v knihovně. Bylo to Listování knihou Dobrodružství strýčka Ludvíka pro
žáky ZŠ.
Večer se pak mohli malí i dospělí pobavit u představení U nás v Evropě – bylo poučné a vtipné zároveň. Dobrovolníci si zasoutěžili ve svých
znalostech o Evropské unii a vyhráli knihy, DVD i ochutnávku jídla, které
během představení vařila asistentka Kristýna. Sál kulturního domu byl
zaplněn do posledního místečka.
Miluše Dušková
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inzerce

· Zásobování GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ
· Zásobování maloobchodních provozoven a
čerpacích stanic
· Zásobování velkoobchodů
· Distribuční služba Pepsico CZ s.r.o.
· Distribuční služba Pivovar Bernard

Závodu míru 175/58
360 17, Karlovy Vary
Objednávky:
777 270 540, 775 250 541
tel./fax/záznam: 353 560 420
e-mail: napojepilis@seznam.cz
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