zprávy z města / od občanů

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
prioritou v investičních akcích
pro zastupitele je tzv. obchvat k průmyslové zóně. Jedná se o nově vybudovanou komunikaci včetně chodníků,
podél kolejí až k průmyslové zóně,
kde svoji činnost zahájila firma SWISS-FORM a. s. a Viking Masek,
a. s., a tím se zvýšila automobilová doprava, kamionová ale i osobní.
V těchto měsících probíhá studie proveditelnosti a jedná se se všemi
dotčenými orgány. Realizace celého záměru je finančně velmi náročná
a já pevně věřím, že s pomocí Karlovarského kraje a dotačních fondů se
nám podaří „obchvat“ zrealizovat a ulevit tím ulici Školní od dopravního přetížení.
Druhou velice diskutovanou investiční akcí, která se začíná projektovat, je hřiště pro adrenalinové sporty, které by sloužilo náctiletým dětem, ale i dospělým. (in-line dráha, pumptrack, skateboard). Já osobně
vnímám velký zájem ze strany této cílové skupiny dětí o vybudování
zázemí pro jejich sportovní aktivity a doufám, že se nám podaří tento
záměr úspěšně zrealizovat.
Firma Moyo holding, a. s., která vlastní pozemky za Rolavou, začíná
budovat inženýrské sítě k lokalitě, kde vznikne 26 pozemků na stavbu
rodinných domů. Zájem o výstavbu rodinných domů v Nové Roli je vel-

Vzpomínka
Jan Maršálek se narodil 24.července 1937 v Praze. Od roku 1962
žil v Nové Roli, kde vychoval své 4 dcery.
Téměř celý život pracoval na šachtě u Sokolova, ale mezi jeho
koníčky patřilo hlavně fotografování a kamerování. Díky této
zálibě má naše rodina nespočet videí a fotografií, které jsme do
stávali na videokazetách/DVD téměř po každé návštěvě.
Zdokumentoval také mnohé kulturní a společenské novorolské
akce a se svým největším kamarádem p. Jaroslavem Červeným
spolupracovali na kronice města Nová Role.
Dědeček navždy odešel dne 18.5.2019 po delší nemoci a my
si ho budeme pamatovat jako usměvavého a milujícího
manžela/tatínka/dědečka a pradědečka.
Za rodinu vnučka Tereza a Markéta
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ký. Konečně nastal čas, abychom společně s firmou zkoordinovali práce
na slibované komunikaci ke hřbitovu, která už si rekonstrukci zaslouží.
Ve spolupráci s projektantem začínáme projektovat řešení nepříznivé dopravní situace v ulici Rolavská. Po dopracování celé koncepce
svoláme obyvatele dotčené lokality k připomínkování celého záměru,
abychom parkování a bezpečnost chodců vyřešili ke spokojenosti všech.
V uplynulých dvou měsících se v našem městě uskutečnilo hodně
krásných akcí pro naše děti i dospělé. Děkuji všem organizátorům,
kteří bez nároku na odměnu obětovali svůj volný čas, aby se jednotlivé
akce zdařily a hlavně líbily. Moc si vážím vaší práce a těším se na další
spolupráci.
Závěrem bych ráda informovala obyvatele o změnách na úřadě.
Každé úterý odpoledne je pro veřejnost úřad uzavřen. Úředníci
se potřebují věnovat administrativě, která neustále narůstá. Děkujeme
za pochopení.
Změna se týká i personálního obsazení. V červnu letošního roku jsem
jmenovala novou tajemnici, kterou se stala vedoucí ekonomického
odboru paní Kateřina Černá, DiS.
Zdravím všechny děti i dospělé a přeji vám všem krásné prázdniny
plné slunečných dnů a hezkých zážitků. Užívejte si společné chvíle
a mějte se hezky.
S úctou
Jitka Pokorná – starostka města.
Tel.: 602 343 465, email: starostka@novarole.cz

Od 1.7.2019 bude
v provozu služba
SENIOR EXPRES

Oznámení
Město Nová Role oznamuje občanům, že s platností od 1. 7. 2019
se již nebudou pořádat autobusové nákupní zájezdy do Globusu.
Pro seniory bude tato služba nahrazena službou Seniorexpres.
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Jsme opravdu kulturní národ, jak si o sobě
myslíme? Nevím.
Pokud se kulturnost národa měří počtem televizí, mobilů, table
tů, zahraničních dovolených, počtem aut, chalup a zahrádek – snad.
Domnívám se však, že opravdová kulturnost spočívá přece jenom
v něčem jiném. Třeba i v tom, jak se chováme ke svému okolí.
Když se venku najde pohozená nedojezená svačina, řeknu si: „Dítě
ji nechtělo donést domů, maminka by se zlobila.“ Ale i malé dítě ví,
že existují odpadkové koše.

bot není nic, ale nic příjemného. Mnozí z nás to určitě zažili, takže ví,
o čem mluvím.
No, někteří z nás dokáží ještě jiné věci. Velmi rafinovaná záliba spo
čívá ve vyhazování kostí z oken, leckdy se zbytky masa. To máte potom
se psem co dělat, udržet ho od takového pamlsku dál. Zato potkani
si pošmáknou, pěkně v klidu tloustnou a množí se. Přitom si třeba
říkají, ti lidi nás mají rádi. Potkan je totiž schopen vylézt po stupačkách
až do desátého patra. Vítej domů!

A pohozené plastové lahve, poletující pytlíky? Škoda mluvit.
Co však říci na majitele psů, jenž po svých miláčcích exkrementy
neuklízejí. Všude jsou igelitové sáčky. Je to asi problém, shýbnout se
a to nevoňavé sebrat Možná čekají až bude pršet. Jenže, kdy? Během
posledních měsíců se stalo dvěma známým, že nechtěně šlápli kam
neměli a přinesli si domů vztek a práci navíc. Ono takové drhnutí

Naše dost dobře fungující Technická služba přece není povinna zajiš
ťovat úklid zmiňovaných věcí. Mělo by to být samozřejmostí pro kaž
dého občana. A děti? Zavést výuku.
Tak co? Jsme kulturní národ?
Alena Bednářová

TECHNICKÁ SLUŽBA NOVÁ ROLE s.r.o.
Technická služba Nová Role, s.r.o., Chodovská 286, 362 25 Nová Role, tel a fax: 353851257
IČ: 26329883 DIČ: CZ26329883 e-mail: ts@novarole.cz
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města Nová Role schválilo a vyčlenilo v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky na nákup nádob
na komunální odpad o obsahu 120 litrů.
Na tyto nádoby (popelnice) mají nárok všichni majitelé rodinných domů s číslem popisným, kteří jsou zapojeni do systému sběru a svozu
odpadu a platí do tohoto systému poplatek podle vyhlášky města a neobdrželi v posledních šesti letech tuto nádobu (popelnici) od města
zdarma prostřednictvím Technické služby.
Majitelé nemovitostí, kteří dostali nádobu (popelnici) v posledních šesti letech a mají nádobu poškozenou tak, že neplní funkci uzavřené
nádoby (děravá, upadlé dno), mají možnost si tuto nádobu zdarma vyměnit  kus za kus.
Nové nádoby (popelnice) budou jen plastové a budou přiděleny na jedno číslo popisné jeden kus.
Nádoby budou k vyzvednutí proti podpisu v seznamu nemovitostí na Technické službě v Nové Roli od 1.7. 2019 v provozní době
Sběrného dvora.
Bližší informace 6 – 14.30 na tel. 353 851 857 nebo osobně na T.S. Nová Role.

Sýkora Jiří
Místostarosta města

Technická služba Nová Role, s.r.o. Chodovská ulice 286, 362 25 Nová Role, telefon a fax: 353 851 257
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různé

Transparentní účet pro Michalku
Jmenuji se Jirka Vysocký a rozhodl jsem se jít charitativní pochod
ze Sněžky na naší nádhernou horu Klínovec v Karlovarském kraji.
Během cesty budu spát pod širým nebem a plánuji ujít cca 300 km.
Jelikož jsem se přistěhoval do Nové Role, požádal jsem MÚ o pomoc
s rozšířením projektu Jdi a pomáhej.
Pochod jsem propojil s Michalkou ze Sokolova, která má od narození
DMO, skoliózu, kombinované postižení.
V deseti letech váží 15 kilogramů. Aby mohla absolvovat opera
ci, kterou se zabrání propíchnutí plic žebry, musí přibrat na šestnáct
kilogramů. Jelikož Michalka velmi často zvrací (tak se zbavuje hlenů)
a má zabudovaný vývod žaludku na speciální stravu, je to velmi obtíž
né. Jakmile přibere a absolvuje operaci, čeká ji další výzva. Rehabili
tace, která dává smysl je u společnosti AXON v Praze. Třítýdenní re
habilitace stojí přes 60.000,- Kč a pojišťovna ji nehradí. Michalka dále
potřebuje prostředky i ke každodennímu životu, dezinfekci, speciální
mastičku na ten peg, stříkačky, sterilní čtverečky atd...
Myšlenkou pochodu je vybrat finanční prostředky. Michalku může
te podpořit na transparentním účtu 2101444582/2010 s variabilním
symbolem 1111.
Chci Vás požádat o sdílení projektu Jdi a pomáhej, který můžete sle
dovat na Facebooku a Instagramu.
Ze srdce Vám děkuju za pomoc.
Jirka Vysocký – občan Nové Role

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Cesta pohádkovým lesem

Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal v sobotu 1. června již tradiční
akci k MDD – CESTU POHÁDKOVÝM LESEM.

Také bych chtěla poděkovat všem sponzorům, jelikož se nám letos podařila
vybrat rekordní částka na odměny.

V letošním roce to bylo již po dvacáté v naší režii. Přípravy na tuto akci za
čínají již začátkem měsíce dubna. Každý rok se snažíme zařadit nějaké nové
pohádkové postavičky, vytvořit nové kulisy.

Největší odměnou je pro nás hojná účast dětí z Nové Role, ale i okolních
měst.
Milena Tichá

Cesty pohádkovým lesem se zúčastnilo 260 dětí a na stanovištích bylo 88
dětí a dospělých. Letos nám počasí opravdu přálo, a proto největší poděkování
patří právě účinkujícím. A není to lehký úkol. Pořád musí být milí a příjemní,
i když jdou ti poslední návštěvníci.
Účinkující se schází v DDM již od šesti hodin. Všichni se musí obléknout
do kostýmů a začíná velké líčení. Potom jen nabrat kulisy a odměny na jedno
tlivá stanoviště a hurá do lesa.
První návštěvníci přichází v 8.00 hod., a to už musí být vše připraveno. Tento
rok musely děti projít kouzelnou bránou a na cestu dostaly kouzelný lektvar,
který je celou cestu chránil. Po cestě potkaly děti spoustu pohádkových posta
viček, čekalo je dvacet stanovišť, kde musely plnit nejrůznější úkoly.
Ke konci dostaly děti buřty, které si mohly opéct v areálu novorolských
hasičů. Na konci byl připraven pro všechny dětský ráj, kde se děti mohly
klouzat do míčků.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám s přípravou a realizací
celé akce pomáhali.
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FK Nová Role

17. ročník Sportovního dne dětí v areálu
FK Nová Role z. s.

V pátek 31. května se u příležitosti Mezinárodního dne dětí uskutečnil
v areálu Fotbalového klubu Nová Role z. s. 17. ročník sportovního dne
dětí. Této každoroční akce se účastnily děti mateřinek (120) a žáci 1. stupně
základních škol (145) z Nové Role a Božičan. Celkem se tohoto sportovního
projektu účastnilo 265 dětí.
Akce začala již ve čtvrtek přípravou sportovišť pro fotbalové turnaje
a v pátek od půl osmé se umístily branky a připravovala jednotlivá soutěž
ní stanoviště pro děti mateřských škol. Žáci prvního stupně vytvořili devět
fotbalových týmů a celkově se odehrálo ve dvou samostatných turnajích
16 desetiminutových fotbalových zápasů. Tímto děkujeme za trpělivost
jak rozhodčím, tak i samotným hráčům týmů, jejich učitelům i fandícím
spolužákům, kteří neúnavně povzbuzovali své týmy s pomocí vlastnoručně
vyrobených transparentů.
Není podstatné, kdo a jak se umístil. Nikdo neodešel s prázdnou a vítězem
byl každý, kdo čestně a odhodlaně bojoval za sebe i za svůj tým. Děkujeme
všem těmto vítězům.
Velké poděkování patří partnerům akce, zejména firmě ChanGroup,
s. r. o., České unii sportu, Karlovarskému kraji a Janě Růžičkové.
Velmi děkujeme pořadatelům, většinou členům FK Nová Role panu
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Sportovní den dětí počet účastníků
Třída

Rok 2019

MŠ N. Role - Ježci
MŠ N. Role - Žabičky
MŠ N. Role - Berušky
MŠ N. Role - Myšky
MŠ Božičany
MŠ Mezirolí
ZŠ N. Role 1A
ZŠ N. Role 1B
ZŠ N. Role 2A
ZŠ N. Role 2B
ZŠ N. Role 3A
ZŠ N. Role 3B
ZŠ N. Role 4A
ZŠ N. Role 4B
ZŠ N. Role 5A
ZŠ N. Role 5B
ZŠ Božičany 1-2
ZŠ Božičany 3-5

21
16
22
21
17
23
19
19
15
16
18
16
21
21
21

Celkem dětí

265
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FK Nová Role / knihovna
Jiřímu Hájkovi, Antonínu Komárkovi, Janu Kvapilovi, Justinu Kodajkovi,
Zdeňku Trávovi, Ladislavu Slížovi, Oldřichu Macháčkovi. Též velmi
děkujeme žákům ZŠ Nová Role, zejména Janu Kvapilovi ml., Petru Škopovi,
kteří odpískali fotbalové zápasy jako rozhodčí a dále též žákům 9. třídy,
kteří nám pomáhali celou akci organizačně zajistit.
Z pověření VV FK Nová Role
Roman Mokrusch

2019

Umístění v turnajích

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Mladší kategorie
N. Role 1. A
N. Role 2. B
N. Role 1. B
N. Role 2. A

Starší kategorie
Božičany 3-5
N. Role 3. A
N. Role 4. A
N. Role 4. B
N. Role 3. B

VU3V v Nové Roli
VU3V - to je zkratka Virtuální univerzity třetího věku. Už několik
desetiletí umožňují některé vysoké školy studium pro seniory.
S rozšířením internetu je možno absolvovat přednášky i virtuálně,
na počítači.
Tuto možnost nabídla koncem roku 2018 novorolské seniorské
veřejnosti i Městská knihovna v Nové Roli. Vedoucí knihovny paní M.
Toužimská se zúčastnila školení na Zemědělské univerzitě v Praze a
připravila pro novorolské zájemce první semestr s přednáškami
na téma „Cestování - Co jste možná nevěděli“.

Na první přednášce začátkem února se nás sešlo devět žen. První
téma „Cestování a cestovní ruch“ bylo věnováno základním pojmům.
Po shlédnutí přednášky jsme společně absolvovaly první test. Počáteč
ní obavy z testů se brzy rozplynuly - test jsme zvládly s plným počtem
bodů. I po každé přednášce jsme vždy společný test udělaly
bez problémů. Další povinné individuální testy účastnice zvládnou
v klidu domova nebo mohou zajít do knihovny na PC. Velkou pomocí
jsou texty každé přednášky, které nám ochotně tiskne paní Toužimská.
Po absolvování všech šesti přednášek a příslušných testů jsme dosta
ly certifikát o úspěšném zvládnutí našeho prvního semestru.

nám bezpečnost, kvalitu a označování potravin z pohledu spotřebitele.
Věříme, že se nás na podzim sejde na přednáškách víc. Opět
se budou konat každou druhou středu dopoledne v Městské knihovně
v Nové Roli. Podmínkou účasti je občanství ČR a důchodový věk
(ev. invalidní důchod), ale i zájem dozvědět se něco nového.
Naděžda Kuboňová
absolventka 1. semestru VU3V

Jaro v knihovně
Jaro v knihovně se neslo poprvé v duchu studování. Zahájení studia
Virtuální univerzity třetího věku nebylo jen jedinou akcí knihovny.
Chtěla bych moc poděkovat panu Vladimíru Turkovi za besedu
České stopy na Ukrajině. Bylo to velmi zajímavé povídání nejen
o historii, ale i současnosti.
Nezapomněli jsme ani na děti. Přivítali jsme do řad čtenářů naše
prvňáčky při slavnostním pasování. Kromě průkazky do knihovny
si také letos odnesli svoji Knížku pro prvňáčka. Letos tuto knihu
pro prvňáčky napsal Miroslav Tvrz a jmenuje se „Kde se nosí krky“.
Věříme, že se bude dětem líbit.
Přejeme dětem hezké prázdniny, dospělým pěknou dovolenou nej
lépe s knihou v ruce. A těšíme na další setkání.
Marcela Toužimská

Vzhledem k příjemnému prostředí knihovny i vynikajícím koláč
kům, které pro nás ke kávě a čaji jedna ze studentek pekla, jsme
se rozhodly ve studiu pokračovat. Na podzimní semestr jsme si z širo
ké nabídky ČZU Praha vybraly téma „Potraviny a spotřebitel“, přiblíží
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Den dětí v Nové Roli
ale perfektně odvedenou téměř celodenní práci. Jako poděkování
pro ně připravuje Balcare club, z.s. samostatnou akci, kde patřičně
ohodnotíme a odměníme jejich velký podíl na oslavě MDD
v Nové Roli.
Z našeho spolku bych chtěl vyzdvihnout Jirku Kučeru, Romana
Košnára, Honzu Černého, Petra Křížka a Honzu Holečka za práci
v logistice, ale i na stanovištích. Poděkovat za pomoc chci také na
šim kamarádům myslivcům ze spolku Jestřáb pod vedením
Ing. Míry Kučery, kteří se do práce obětavě zapojili.
Josef Škarda, předseda Balcare clubu

1. června od 14:00 hodin bylo pro děti k jejich svátku připraveno
zábavné odpoledne. Akci zorganizovala Kulturní komise města
Nová Role ve spolupráci s hasiči a poprvé i s Balcare clubem. Děti
se mohly svézt na autodromu, seznámit se s výcvikem psů, ochutnat
různé dobroty, zatančit si při oblíbených písničkách a zařádit
si v hasičské pěně. Nechybělo ani dětmi oblíbené malování na obličej
a kérkování. Zájem byl i o porcelánovou školičku společnosti
Thun a.s.
Protože je červen Měsíc myslivosti, připravili členové Balcare clubu
pro děti celkem deset stanovišť, především s mysliveckou tématikou.
Jednalo se o naučnou stezku s poznáváním zvěře, paroží, stromů
nebo hmyzu. Děti si mohly vyzkoušet závody na chůdách, skákání
v pytlích, či házení míčky na plechovky. Za každý výkon na ně čekala
odměna v podobě dětských mysliveckých publikací, záložek do knih
se zvířátky, hraček nebo sladkostí. OMS ČMMJ Karlovy Vary na tuto
akci bezúplatně zapůjčil laserovou střelnici, kterou si s chutí vyzkouše
li i mnozí tatínkové.
Vedle této akce se ve stejný den členové BC a jeho příznivci podíleli
i na organizaci a průběhu oslav MDD v Mezirolí. Hlavním garantem
této akce byl SDH Mezirolí a Balcare club pro ně zajišťoval opět nauč
nou stezku s poznáváním stromů, keřů a zvěře a projížďky dětí
na koních. Ceny pro nejlepší zajistil Osadní výbor Mezirolí.
Všem organizátorům a dobrovolným pomocníkům moc děkujeme.
Miluše Dušková za KK, Josef Škarda za Balcare club
Z celého srdce moc děkuji naší člence a hlavní organizátorce
Zuzaně Kuncové, která spolu s Ivetou Adamcovou a Mladými
myslivečky zvládli to obrovské množství dětí za neskutečně velkého
vedra. Jednalo se o den, kdy na řadě míst v republice padaly teplotní
rekordy. Pro Mladé myslivečky se nejednalo o oslavu jejich svátku,
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Den se složkami IZS

7. června byl pro žáky naší ZŠ přípraven již podruhé Den se složkami
Integrovaného záchranného systému. Vše začalo ráno evakuací školy,
ve které „hořelo“. Žáci mohli sledovat práci hasičů a záchranu žáků, kteří
zůstali ve třídách. Potom se odebrali na pláž u rybníka, kde byla připra
vená stanoviště policie, vojáků, hasičů, záchranářů a ukázka canisterapie.
Žáci si procvičili své znalosti a dovednosti a určitě získali i plno nových
informací. Všem zúčastněným složkám patří velký dík.
Miluše Dušková
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Škola hledá talent

V úterý 28. května na naší škole proběhla soutěž Škola hledá talent.
Žáci měli možnost předvést před svými spolužáky a porotou složenou
z řad učitelů 1. i 2. stupně svůj um v rozličných oblastech. V kategorii
sport porotu nejvíce oslovilo vystoupení Natálie Gálikové a Karolíny
Duškové, které předvedly ukázku karate. Na paty děvčatům šlapalo
akrobatické duo Jakub Kuneš a Samuel Slepčík. V tanci se nejvíce
líbila Natálka Špičková, ve výtvarném umění Anežka Lancová
za 1. stupeň a Adam Tvaroha za 2. stupeň. Všichni zúčastnění si od
nesli malé ceny a zaslouží si obdiv za to, že měli odvahu vystoupit
před publikem. Díky nim jsme měli možnost strávit fajn odpoledne
„po škole“ ve škole.
Mgr. Denisa Slavíková

Zahradní školní slavnost

6. června se na naší základní škole uskutečnila Zahradní slavnost.
Navázali jsme tak na Den otevřených dveří či Otevřené vyučování
a nabídli rodičům a jejich dětem strávit čas ve škole trochu jinak.
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Odpoledne začalo kulturním programem, ve kterém se představili
žáci 1. a 3. tříd, početné publikum roztleskalo i vystoupení malých
tanečnic ze skupiny Plamínek z DDM a vystoupili i úspěšní žáci
ze školní soutěže Škola hledá talent. Následně měli rodiče s dětmi
možnost projít si různými disciplínami (hod na koš, turnaj v pinčesu,
živé anglické pexeso, twister, přetah lanem, skákání v pytli, prohazo
vačky, loptičko,hop, věštírna, fotokoutek, portrétování). Páťáci svým
„bufet songem“ pozvali na výborné palačinky, které smažili za vydatné
podpory dospěláků z řad učitelů i rodičů. Součástí odpoledne byl
i prodejní jarmark s výrobky dětí, závěr pak patřil táboráku.
Děkujeme velmi pánům zvukařům za nazvučení kulturního pro
gramu, Technické službě za zajištění posezení i dřeva na táborák
a Klubu přátel školy za nákup špekáčků. Děkujeme všem rodičům
a přátelům školy za hojnou návštěvu a přízeň škole. Největší poděko
vání patří všem zaměstnancům školy, kteří se do akce zapojili.
Bez nich by to opravdu nešlo.
vedení školy

Exkurze 5. ročníků do
minulosti
Dne 31. května se obě páté třídy naší ZŠ zúčastnily školní exkurze
do Lidic a Lán. První zastávkou bylo město s velmi smutnou minulos
tí – Lidice. V tamní galerii jsou vystaveny obrazy a díla dětí a umělců
z celého světa a jsou věnovány Lidicím. V rámci výukového programu
„Co mi sochy vyprávěly“ jsme zde také hovořili o materiálech na výro
bu soch a uvědomili jsme si, že sochy k lidem promlouvají i přesto,
že jsou němé. Poté jsme se přesunuli ulicí 10. června 1942 do Růžo
vého sadu a s průvodkyní jsme obešli staré Lidice, které byly za války
vypáleny a srovnány se zemí. Viděli jsme zbytky základů původních
domů a sousoší připomínající lidické děti, které byly plynem zavraž
děny nacisty. Muži a chlapci od patnácti let byli zastřeleni a ženy byly
převezeny do koncentračních táborů. Následovala prohlídka muzea,
kde jsme zhlédli dokument o lidických dětech a zároveň jsou zde
dochovány dokumenty, fotografie, šaty. Další cesta nás zavedla do Lán,
do našeho druhého cíle. V muzeu T.G. Masaryka na nás čekala před
náška o zajímavém životě našeho prvního prezidenta a potom jsme
měli možnost prohlédnout si všechny exponáty, dokumenty, detaily.
Navštívili jsme také místní hřbitov, kde je pochován T.G. Masaryk,
jeho žena Ch.G. Masaryková, jeho dcera Alice a syn Jan. V odpoled
ních hodinách jsme se vraceli s hezkými, ale i se smutnými zážitky
domů.
Monika, Aleš, Alex, Emma, Jiří, Lenka, Šimon P. (5.A, 5.B)
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ZLATÁ STUHA - ocenění
třeťáků naší ZŠ

Tak jsme se dočkali. Získali jsme jako třída ocenění za naši
celoroční práci s knihou "Můj stát". Náš videoklip se líbil nejvíce.
Dojeli jsme si do Prahy pro diplom, knihy, vstupenky na výstavu
Zdeňka Buriana a dokonce jsme se setkali s ilustrátorem Milanem
Starým. Díky všem, kteří jste nám drželi palce.
žáci 3. A

O loupežníku Krákorcovi

„Třídění odpadu“.
V útulném bývalém kinosále si každý našel své místečko.
A pohádka O loupežníku Krákorcovi mohla začít. Velmi poutavé
činoherní i loutkové představení s řadou veselých písniček
a scének, a to vše o třech živých hercích a několika těch dřevě
ných, děti úplně ohromilo.
Zábavnou formou byla dětem přiblížena historie hradu a zámku
i okolí. Architektonické prvky, které byly při stavbě tohoto sídla
použity, se několikrát v pohádce objevily a staly se součástí sou
těže O VELKÉ KULOVÉ. Tak třeba víte co je to parkán či prevét?
My už ano. Stačí si udělat výlet za historií do Bečova, stejně jako
jsme to udělali my. Když budete pozornými diváky, tak můžete
VELKÉ KULOVÉ i vyhrát!
A když jsme tu už byli, tak jsme se všichni šli podívat do vyhlá
šeného Muzea hrníčků, kde svůj hrníček zanechal i Jan Werich.
Děti využily možnosti vstupu dle tradice také za 1 hrníček. Tak
je muzeum bohatší o baňaté, malé i velké hrníčky od našich dětí.
Muzeum se může pochlubit už jejich velkou sbírkou. Své místo
zde má již na 4000 hrnečků nejrůznějších tvarů, velikostí a barev.
Dětem se od hrníčků vůbec nechtělo, ale autobus již čekal, a tak
jsme se všichni vydali na cestu zpět. Do školky jsme přijeli plni
dojmů a zážitků ze společného výletu. Děti se už těší na další
podobnou cestu po místech naší české historie.
Na závěr už se jen patří dodat, že celá akce probíhala pod zášti
tou Karlovarského kraje, který ji kompletně financoval.
Neseďte doma a vydejte se po krásných místech našeho kraje.
Zuzana Krišková, učitelka MŠ Šikulka

Novinky z MŠ Cestička
Nová Role

Čtvrteční ráno 30. 5. 2019 bylo pro děti z MŠ Šikulka v Mezirolí
ve znamení příprav na cestu autobusem. Hlavně si vzít do baťůžku
pití a pláštěnku, kdyby snad na výletě pršelo. Děti se po příchodu
nasvačily a už se mohly vydat v přistaveném autobusu do divadla
a muzea v Bečově nad Teplou.
Cesta příjemně utíkala a před divadlem v kouzelném podhra
dí již děti vyhlížel sám principál. Po srdečném přivítání se děti
shromáždily v předsálí, kde právě probíhala expozice na téma:
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Vzpírání 2019

zámeček Sokolov

19.4 OTEVŘENÝ PŘEBOR PLZNĚ (Plzeň).
juniorky 23:
P.Kocurová
146(66+80)
1.místo
ženy:
A.Sirmaiová
65(30+35)
9.místo
muži masters bez omezení věku:
A.Kocur /1952 112(47+65)
8.místo
M.Válek /1978
130(60+70)
9.místo
18.-19,5 MISTROVSTVÍ ČR MASTERS (Holešov).
AG2/40-44 let:
M.Podšer
190(85+105)
2.místo
AG7/65-69 let:
K.Mrnuštík
100(50+50)
2.místo
A.Kocur		120(50+70)
1.místo

výlet na statek Bernard

Vyhodnocní družstev na MČR.
TJ NOVÁ ROLE z.s		
S pozdravem SPORTU ZDAR !

14.místo
A.Kocur-předseda

Cvičení o prázdninách
v hale TJ
sportovní den s FK Nová Role
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PO - jízda na kole
ÚT - posil. cvičení
ST – zumba
ČT – fitbally
od 12. 7. - 20. 7.

18.00 u ŠJ
19.00/hala/Jitka
19.00/hala/Jitka
19.00/hala/Liduš
DOVOLENÁ
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kultura / zprávy z města

Letní otevírací doba
Knihovna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10 -12

13 -18.30
zavřeno
zavřeno
10 -12 13 -18.30
zavřeno

Infocentrum

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10 -12 13 -18.30
10 - 12
10 - 12
10 - 12 13 -18.30
10 - 12

Informace
Připomínáme, že občané, kteří mají uhrazený poplatek za odpad
v plné výši v termínu do 31.3. si mohou jako bonus vyzvednout tašky
na tříděný odpad na podatelně MěÚ v Nové Roli.
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