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Vážení spoluobčané,
je období dovolených, a proto bych i já chtěl přispět troškou
do mlýna v našem úvodníku. Nejprve bych se chtěl ještě poohlédnout za uplynulými červnovými událostmi. Jedná se o červnové
Myslivecké slavnosti. Protože hosté byli z mnoha zemí Evropy,
dá se říci, že to byla evropská akce. Tyto slavnosti opět ukázaly,
že se lidé z různých zemí a kultur chtějí potkávat při podobných příležitostech, diskutovat a předávat si zkušenosti v dané
zájmové oblasti jako byly právě Myslivecké slavnosti nebo
Novorolská walcha a Festival dechových hudeb. Organizátorům
posledních dvou události jsem již poděkoval, a proto nyní také
děkuji členům Řádu svatého Huberta za přípravu a hladký průběh
Mysliveckých slavností v Nové Roli.
Druhá událost, která mně utkvěla v paměti, je stužkování žáků,
kteří dokončili studium na naší Základní škole v Nové Roli. Program a nálada na akci byla ze začátku oficiální a následně veselá,
jak si to stužkování vyžaduje. Pedagogický sbor v čele s ředitelem
panem Radkem Veselým i rodiče, ale hlavně žáci byli spokojeni
a nadšeni s průběhem celé akce.
Jak si tak vzpomínám,
bylo to už deváté
stužkování, které
se uskutečnilo,
a tak je důležité
poděkovat organizátorům celé
akce v čele s paní
Pokornou.
No a teď něco
málo k dovolenkovým příběhům.
Jak všichni určitě
víte, celou svoji
řádnou dovolenou trávím v jihovýchodní Asii
ve Vietnamu což je pro většinu z Vás exotická oblast, pro mne
ale je to oblast velice známá. Doba letu je více jak deset hodin,
a protože z Prahy neexistuje žádný přímý spoj, je nutný odlet
z některého evropského letiště. Po příletu Vás překvapí teplé
a vlhké počasí. Když přijedete z letiště do města, je pro Evropana
také udivující velké množství lidí, kteří chodí, jezdí na kolech,
v rikšách, v autech po chodnících a komunikacích měst a vesnic.

Dalším momentem je znatelná dobromyslnost a přátelské chování místních lidí k cizincům. Toto jednání doložím vlastním
příběhem. Jel jsem taxíkem na letiště, protože jsem skončil misi
a vracel jsem se zpátky domů. Pln zážitků a dojmů jsem na letišti
vystoupil z taxíku a spěchal si nechat zabalit kufr, aby se mi
transportem neporušil, když jsem si uvědomil, že jsem si na zadním sedadle taxíku zapomněl příruční pánskou kabelku se všemi
doklady, letenkou a penězi. V tu chvíli mne polil studený pot.
Stále se mi opakovaly myšlenky o velkých problémech spojených s koupením nové letenky, vydáním nového pasu na našem
konzulárním oddělení v Hanoji atd. Po chvilce jsem si uvědomil,
že jsem při vystupování vnímal to,
že se můj taxikář
bavil s dispečerem
letištních taxikářů
před
budovou
letiště. Ihned jsem
šel na to místo
před budovu letiště a hledal
onoho dispečera.
Stále jsem ho
nemohl najít, ale
zato jsem viděl
z dálky přibíhat
řidiče taxíku s mým
příručním zavazadlem a s omluvným
výrazem
v obličeji, že mi
ujel s mým zavazadlem. Ruku na srdce. Co si myslíte, že by
se stalo u nás? Podobných příběhů, které se staly mne nebo mým
kolegům, bych mohl napsat mnoho. Pro mne je zajímavé to,
že se stále potkáte s mnoha Vietnamci, kteří hovoří plynule a hezky česky. Chodíte a rozmlouváte s kolegy a najednou se k Vám
připojí neznámí člověk a začne Vám vyprávět svůj životní příběh,
který prožil v Československu při studiu na vysoké škole. Mnoho
lidí, kteří u nás studovali, si našlo doma ve Vietnamu uplatnění
ve vysokých funkcích, jak politických, tak v soukromém podnikání. Vždy, když slyším takový nebo podobný příběh, jsem pyšný
na to, že jsem Čech. O přírodních a architektonických skvostech
Vietnamu psát nebudu, protože fotografie Vám odhalí vše.
Krásné prožití zbytku času dovolených
Heřman Václav, starosta města Nová Role
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Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví v srpnu 2009
narozeniny, zvláště pak jubilantům.
Otakar Rinda
Ladislav Zejmon
Václav Šašek
Helena Procházková
Miluše Macháčková
Božena Svatoňová
Bohuslav Melzoch
Stanislav Kohout
Pevné zdraví a mnoho štěstí přejí
členky komise pro občanské záležitosti
města Nová Role.

Vítáme děti do života
Vážení rodiče, blahopřejeme k narození
Vašeho dítěte:
Lukáš Endršt
Denisa Purkartová
Jindřiška Trsová
Alice Tvarohová

Co vše od 1. července
2009 poskytuje
Czech Point?
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského
zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis
z Rejstříku trestů podle zákona
č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků
provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů
a datové schránky (služby podle
zák. č. 300/2008 Sb.)

Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.
Komise pro občanské záležitosti
města Nová Role

Kontaktní místa Czech Pointu jsou na
MěÚ Nová Role v kanceláři č. 10 a 15.

(zdarma)

KD NOVÁ ROLE
SRPEN ~ SOBOTY

1 | 8 | 15 | 22 | 29

Summer JAM
disco party
22:30 ~ 04:00 Vstup 35 Kč
Hrají DJ’s Culture Clubu
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

w w w.c u ltu rec lu b. cz

Česká spořitelna
Dovolujeme si Vás upozornit, že od
1. července 2009 upravujeme otevírací
dobu pobočky České spořitelny v Nové
Roli (Chodovská 6/236).
Nově budete moci naše služby
využívat během pracovního týdne v
těchto časech:
pondělí 9:00 – 12:30 13:30 – 17:00
středa 9:00 – 12:30 13:30 – 17:00
pátek 9:00 – 12:30 13:30 – 15:00

Promoce
Tajemník Městského úřadu p. Vladimír Dicá získal na právnické fakultě Západočeské univerzity titul Magistr. Promoce se konala
1. července v Plzni. Na fotografii je p. tajemník se starostou města a manželkou. Gratulujeme!
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Myslivecké slavnosti v Nové Roli
Již VI. ročník Mysliveckých slavností proběhnul v měsíci
červnu v Nové Roli. Za pěkného slunného počasí a hojné účasti
myslivců i laické veřejnosti zde myslivci dokladovali, že nejsou
bezmeznými vrahy všeho živého v naší přírodě, ale jejich činnost má daleko širší rozsah a význam pro přírodu, pro zachování
tradic a zvyklostí, ale i pro výchovu mladé generace.
Za spolupráce Města Nové Role spolu s Euregiem Egrensis
byla uzavřena smlouva na čerpání Evropských peněz na tuto
akci z malých projektů Cíle 3 - Bavorsko-Česko. Na Bavorské
straně se pod smlouvu podepsala města Hirschau a Tischenreuth,
která s Novou Rolí spolupracují od roku 2002 ve Svazku obcí
kaolín.
Kromě početné návštěvy z uvedených měst přijel autobus
obyvatel další bavorské obce Schnaittenbach a pochopitelně
myslivci a obyvatelé saských obcí Breintenbrunn a Rittersgrün.
Svoje zástupce na tomto setkání měl i mezinárodní Řád sva-

a dále paní Elfriedě Lachmanové. Členka OMS Karlovy Vary
a jeho kynologické komise paní Jana Šmídová spolu s dalšími
myslivci předvedla velmi zdařilou ukázku řady plemen loveckých psů.
Součástí programu bylo vyhodnocení soutěže dětí základních
škol v malování a fotografování přírody. Soutěže se účastnilo devět škol karlovarského okresu a tři školy z Německa. Hodnoceno
bylo 240 prací.
Poutavé bylo i vystoupení společnosti
pro ochranu dravců
a sov Merlin, stejně
jako ukázky vábení
zvěře v podání MUDr.
Antonína
Rudolfa
a Václava Svobody.
Veřejností kladně kvitována byla i ukázka
pasování lovců zvěře.

tého Huberta se sídlem v Belgii a to v osobách generálního sekretáře Řádu pana Claude Lassoie z Francie, důstojníka Řádu
pro mezinárodní otázky pana Franze Branda z Belgie, nebo
velmistrů pro Německo pana Bernda Jelonneka, velmistra pro
Rakousko pana Herberta Rosenstingla, velmistra pro Maďarsko
pana Josefa Tógoye a dalších.
Českou stranu na VI. ročníku Mysliveckých slavností prezentoval poslanec parlamentu ČR pan Ing. Miloslav Patera, starosta
města Nové Role pan Václav Heřman, předseda OMS ČMMJ

v Karlových Varech pan Ing. Evžen Krejčí, člen rady OMS pan
Ing. Vladimír Andrejsek, prefekti českého Řádu svatého Huberta pánové Ing. Pavel Prošek, Jan Černý, František Hoffman
a řada dalších osobností.
Vedle trubačů na lesní rohy z Tischenreuthu vystoupilo v programu trio loveckých rohů ČMMJ Praha pod vedením pana
Vacka. Předseda OMSu předal Vyznamenání za věrnost členům
Agropolu Počerny pánům Miroslavu Pavlišovi a Kurtu Gösslovi
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Hasičské mládí z Mezirolí
zlaté a stříbrné
Ve dnech 22. až 24. 5. 2009 se konala v Mezirolí jarní část
okresního kola Hry Plamen. Tato akce je organizačně dost
náročná a přípravy zabraly dost času. Hned na začátku bych
chtěl tedy poděkovat zejména veliteli sboru Milanovi Tintěrovi
a Standovi Cinegrovi za udržování travnaté plochy pro tuto
akci. Samozřejmě dalšími, kdo to měl „na hrbu“, byli právě
vedoucí družstev Markéta Adamová, Gábi Krnáčová a Lucka
Pospěchová. Samozřejmě dík patří spoustě lidiček, kteří nám
fandí v naší práci a některým rodičům, jež nám velmi pomáhali
jak s přípravami tak během soutěže.
Soutěž začala v pátek příjezdem kolektivů, kdy se postavily
stany a vedoucí přihlásili svá družstva. V sobotu po slavnostním
nástupu za přítomnosti starosty Okresního sdružení hasičů
Karlovy Vary Standy Hubáčka a starosty města Nová Role pana
Václava Heřmana se družstva postavila na start první disciplíny
štafety 4x60 metrů.V této disciplíně naši starší žáci ukázali, že
jim domácí trať bude svědčit a vybojovali dva body za druhé
místo v této štafetě. Po nich nastoupili mladší žáci, kteří nám
vyrazili dech a štafeta složená z těch menších žáčků porazila tu,
o které jsme si mysleli, že je lepší a tuto disciplínu vyhrála. Nutno
podotknout, že v průběžném hodnocení (po sečtení výsledků
z podzimního kola) si neustále drželi s velkým náskokem první
místo. Po obědě nastoupili starší žáci ke štafetě CTIF, mladší
tuto disciplínu měli nepovinnou. Naši v ní skončili těsně třetí.
Poté děti měly možnost si za přítomnosti zkušeného karatisty
vyzkoušet některé prvky sebeobrany. Toto vystoupení se dětem
moc líbilo, jen doufáme, že to teď nebudou zkoušet na nás
vedoucí. Mezitím jsme připravili dráhu pro poslední disciplínu
dne a to útok CTIF. Toto plní pouze starší žáci. Tato disciplína
také velmi míchala pořadím, nám se moc nedařilo, byli jsme
čtvrtí. Po součtu bodů před závěrečnou nedělní disciplínou
nám pořadí říkalo: můžeme skončit poslední, ale můžeme také
vyhrát. Po sobotě jsme byli ve starších žácích třetí, mladší, jak
již jsem zmínil, byli první a mohli už skončit nejhůře druzí.
Sobotní den, kterému konečně přálo po celý den počasí, jsme
zakončili kulturním vystoupením, jenž si děti z jednotlivých
sborů připravují samy, a diskotékou.
V neděli měla tedy královská disciplína – požární útok
rozhodnout, komu budou patřit medaile. Naši starší žáci předvedli
nejrychlejší útok dne časem 28,93s a pak jsme netrpělivě koukali,
co na to naše konkurence. Ta se nás zřejmě zalekla, a tak, když
jsme šli na druhý pokus, mohl jsem dětem říct, že se nic nestane,
když se to nepovede, ale to, že skončili celkově druzí, jsem jim

Foto ze sbírky na pomoc oblastem postižených povodněmi, kterou dne
15. července 2009 zorganizovalo město Nová Role za pomoci střediska
Javor. Junákům a všem, kteří přišli a pomohli, moc děkujeme!!!
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ještě neříkal. Takže po roce starší žáci svou stříbrnou pozici
v okrese Karlovy Vary obhájili. V kategorii mladší žáci byli naši
poraženi pouze družstvem Žlutic, ale druhé místo z útoku jim
bohatě stačilo (s náskokem sedmi bodů) na vítězství v kategorii
mladší a stali se mistry okresu Karlovy Vary. V kategorii přípravka vyhrála mrňata z Útviny a v kategorii starší žáci vyhráli
Jáchymovští, kteří postoupili do krajského kola v Tachově.

Na tuto akci jsme samozřejmě využili možnosti sponzorů jak
finanční tak materiálové. Asi se mi nepodaří všechny vyjmenovat,
nicméně velký dík bych zde vyjádřil městu Nová Role za velký
sponzorský dar. A nakonec bych chtěl moc poděkovat technické
četě, kuchařkám a kuchaři a všem rodičům a přátelům hasičů
v Mezirolí, protože jen díky vám se podařilo uskutečnit akci
pro 250 lidí na obyčejné louce, ale již na místě jsme slyšeli od
ostatních slova chvály a díků za perfektně odvedenou práci a ten
dík patří Vám všem.
Za kolektiv Mladých hasičů SDH Mezirolí Míla Pospěch
P. S. Často dostávám dotazy, jestli by rodiče mohli dát děti
k nám do kroužku. Nuže - kroužek mladých hasičů v Mezirolí je
každou středu od 16 do 18 hod, kromě velkých letních prázdnin.
Sraz je v klubovně hasičů (na návsi v budově knihovny). Děti
mohou chodit ve věku od 3 do 14 let, starší patnácti let se
mohou zapojit v kategorii dorostu, dojíždění není překážkou
(téměř polovina z těch, co k nám chodí, dojíždí). A rodiče stojí
tento kroužek pouhou stokorunu ročně za členský příspěvek
u hasičů.

Dětský den v Mezirolí
Jako každý rok, kdo jiný než Sbor dobrovolných hasičů
v Mezirolí, pořádal 30. 5. 2009 Dětský den. Bohužel nám již
počasí tolik nepřálo jako minulý týden při soutěži mladých
hasičů, a tak to bylo znát i na menší účasti těch, pro které
se vše pořádalo – dětí. Podařilo se sehnat opět od sponzorů
a občanů Mezirolí finanční prostředky na zakoupení věcných
cen pro děti, které si je musely zasloužit za splnění úkolu na
jednotlivých stanovištích. I přes nepřízeň počasí se děti opět
vyřádily a odnesly si plné náruče notesů, sladkostí, plyšáků...
K večeru byla pokácena máj. Některým dětem to bylo líto,
tak jsme je utěšili, že za rok postavíme novou. Poděkování za
příspěvek na Dětský den patří paním, pánům a rodinám:
Irlbek Karel ml., Husaříková, Vojanovi, Špitalská, Šenderová,
Csicsovi, Stánek, Buber, Štencl, Lev, Mrázkovi, Masarovičová,
Nožka, Neužilovi, Tintěrovi, Plšek Saša, Plšková Anna, Bílová M.,
Vlnatý T., Plšek L.,Toušovi, Jágrovi, Švihlík, Bauer, Hudlický,
Pavlovičová, Svoboda, Šindarovi, Divíškovi, Pávková, Vebrovi,
Jelínek, Ohnutkovi, Král a Král, Mrázek, Helcl, Krmášová M.,
Bílová. Jestli se nedopatřením stalo, že jsme na někoho zapomněli,
tak se hluboce omlouváme, a ještě jednou mockrát děkujeme za
dary, jež rozzářila očka těch nejmenších človíčků z Mezirolí.
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Školní rok jsme ukončili,
na prázdniny vyrazili
Školní rok 2008/2009 je už za námi. Od svých paní učitelek
jsme převzali vysvědčení a každý už si vychutnáváme ony
zasloužené a dlouho očekávané prázdniny. A tady je malé
připomenutí toho, co se dělo na konci školního roku. Akcí bylo
tolik, že by zabraly celý Novoroláček. Tak alespoň některé.

V pohádkové zemi
Žáci 1. - 3. tříd si v červnu vyrazili do Františkových Lázní,
kde se v rámci oslav Dne dětí pořádala Pohádková zahrádka.
Při vstupu se dětí ujaly pohádkové postavičky, které je celým
areálem provázely. Děti strávily příjemné dopoledne plné
a vodní mlýnky) a zahrály si na indiány. Samy si vyrobily
čelenky, pomalovaly se a poctivě plnily úkoly, které prověřily
jejich zdatnost, obratnost a moudrost.
Malým indiánům se podařilo i vystopovat medvěda a najít
jeho doupě ve staré vykotlané Popovské lípě. A dokonce si mohli
vyzkoušet podojit místní „bizony“ – ovce.
tř. uč. H. Tomanová a S. Vavrochová

Výlet 2.A a 6.C do Děpoltovic

Žáci 2.A a 6.C strávili konec školního roku v romantickém
prostředí kempu u Tomášů v Děpoltovicích. I když se moc
nevydařilo počasí, děti si užily své: plnily zálesácké úkoly, krmily
koníčky v Pegasu, hledaly ukrytý poklad, nechybělo opékání
špekáčků a populární noční BU-BU cesta. Víc se do těch pár
dnů nacpat nedalo.
soutěží, projely se na koních, shlédly divadelní a kouzelnické
vystoupení, seznámily se s prací kováře, řezbáře, kameníka,
drátenice, vyráběly maňásky a vyzkoušely si své znalosti ze
zdravovědy a myslivosti. Domů jeli všichni spokojení.

Prvňáci na Mariánské
Ve dnech 17. - 19. 6. 09 se 1.A a 1.B zúčastnily školy v přírodě
v RS Mariánská u Jáchymova. I za tak krátkou dobu si děti
opravdu užily plno dobrodružství – navštívily Jáchymov (lázně

Děkujeme ochotným rodičům dětí z 2.A za odvoz zavazadel,
pomoc při balení i dobroty, R. Machové za zajištění zdrav.
pomoci a L. Nedvědovi za pestré obohacení programu.
tř. uč. D. Schlapáková a M. Nedvědová
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Setkání poselstev
krále Jiřího na Slapech
Žáci 4. A se celého půl roku snažili co
nejlépe plnit úkoly v celostátní hře Poselstvo krále Jiřího. Na cestě po Evropě si Důšata od Rolavy vedla opravdu skvěle a tak
se jim dostalo té cti zúčastnit se ve dnech
24. -26. 5. 09 celostátního setkání na Slapech. Pan Dušek nám dovezl na místo stany
a kostýmy, pan starosta nám zase poskytl
upomínkové předměty pro krále Jiřího. Na
Slapy se nás sjelo přes 800 účastníků. Naše
děti se však toho počtu vůbec nezalekly.
I když byly ze všech nejmladší, nadšeně se
pouštěly do všech her a soutěží – hrály přehazovanou, florbal, střílely s lukem, kuší,
zdolávaly lanové překážky, dobývaly hrad,
zúčastnily se rytířského turnaje, ohňové
šou, diskotéky a naši Novou Roli všem hrdě
představily. Na 1. místě nakonec skončilo 6 poselstev ze 40 a my byli mezi nimi!
Získali jsme krásné ceny, glejt krále Jiřího
a všechny nás pasovali na rytíře. HURÁ!!!

Horní hrad
Na závěr celoročního projektu „Středověk“ a za 1. místo v soutěži poselstev strávili žáci 4.A noc na Horním hradě. Vezli si
s sebou zásoby, ze kterých si sami vařili na
hradním nádvoří. Museli splnit plno úkolů,
najít poklad, projít noční hrad a dokonce

Čtvrťáci vyhráli vstupenky
na Vyšehrad
V soutěži Mořského světa jsme vyhráli
za 2. místo 40 vstupenek na divadelní představení na Vyšehradě. Vzali jsme s sebou
kamarády ze 3.B a díky pomoci zastupitelů
města (sehnali nám levnější dopravu) jsme
vyjeli do Prahy. Pohádka o strašidýlku byla
moc pěkná. Hned jsme si prohlédli i Slavín,
Václavák a planetárium. Bylo to moc fajn.
žáci 4.A

odvrátit útok tří mušketýrů (rodiče Šarochovi a Markéta). Za odměnu dostali nádherný dort vyrobený speciálně pro Důšata od
paní Švehlákové. Noc na půdě hradu byla
sice strašidelná, ale úžasná. Děti si na hradě udělaly i brigádu - pomohly s odvozem
kamení. Děkuji všem rodičům, kteří mi pomohli s organizací, programem i zajištěním
občerstvení.
tř. uč. Miluše Dušková

Vodníci ve 3.B
Červen byl ve 3.B ve znamení pohádek.
Děti si zopakovaly své znalosti a dovednosti
díky pohádkovým úkolům, které pro ně
připravila paní učitelka M. Šímová. Takhle
jim to slušelo, když si hrály na vodníky.

Důšata od Rolavy

Poděkování
Za třídu 6. C bych ráda poděkovala za
úžasnou spolupráci p. Kaiserové, která vypomohla při vaření se třídou, při výrobě
nádherných mašlí, kterými byli ostužkováni
vycházející deváťáci speciální třídy, a při
výrobě dárku na rozloučenou. Panu Nacházelovi děkuji za dostatečný přísun lepidla po celý školní rok. S některými rodiči
je opravdu potěšení pracovat, protože si
uvědomují, že vše děláme jen a jen pro jejich
děti. Ještě jednou díky.
M. Nedvědová

/
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Velká čtenářská soutěž
– Kamarádi moudrosti
V naší knihovně již tradičně od května do června probíhá Velká
čtenářská soutěž pro celou Základní školu v Nové Roli. Děti
pro svoji třídu sbírají body za registraci v knihovně, za návštěvy
a vypůjčené knihy, za soutěžní otázky. Na konci soutěže hodnotíme
nejlepší třídní kolektiv, dále z každé třídy nejlepšího čtenáře,
který získal pro třídu nejvíce bodů a ze všech dětí, které splnily
podmínky, losujeme 10 výherců, které odměníme knihami.
Vyhodnocení nejlepších proběhlo na sále v kulturním domě.
Předávání cen se zúčastnil místostarosta města, pan Ladislav
Cinegr. V letošním roce si nejlépe vedla 4. A pod vedením třídní
učitelky Miluše Duškové. Tato třída získala dort a putovní cenu
za 523 nasbíraných bodů. Na druhém místě se umístila 3. B (357
bodů) a na třetím místě 2. A (339 bodů).
Z II. stupně byla nejlepší 6. A a děvčata Kristýna Seidlová
a Vendula Volfová nasbíraly úplně nejvíc bodů ze všech dětí (67).
Také tato třída získala putovní cenu a dort. Velmi dobře si vedly obě

první třídy, které skončily se 190 a 160 body na šestém a sedmém
místě. Daleko za nimi zůstaly starší ročníky, které v posledních
letech méně čtou a knihovnu navštěvují minimálně.

Třídní projekt 9. A – Den s MŠ
V rámci výuky českého jazyka jsme si pro děti z mateřské školy
připravili dárek ke Dni dětí. Náš projekt probíhal ve školce,
kde jsme nachystali program na celé dopoledne. Den začínal
pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou jsme nacvičili ve
verších. Myslíme, že jsme měli u dětí úspěch. Poté nám děti
předvedly, co se ve školce naučily. Pro nás byla prohlídka školky,
kam jsme kdysi také chodili, připomenutím, jak ten čas letí. Na
oplátku jsme je překvapili návštěvou naší školy. Děti viděly celý
první stupeň, podívaly se do prvních tříd a ukázali jsme jim také
naši třídu 9. A, kde si měly možnost kreslit na tabuli, prohlédnout
si učebnice a jiné školní pomůcky. Po návratu do školky jsme
je pak provázeli připravenými soutěžemi, u nichž se také velice
bavily. Před obědem již zbývalo jen rozdat diplomy a sladkosti.
Při projektu „Den s MŠ“ jsme se naučili spoustu věcí. Zjistili
jsme, že dokážeme spolupracovat a vzájemně se respektovat při
práci. Získali jsme nové zkušenosti s hraním divadla a na chvíli
jsme si mohli vyzkoušet práci s dětmi. Spokojení byli nakonec
všichni, kteří se projektu zúčastnili.
žáci 9. A ZŠ v Nové Roli

Chodník poezie s texty Kainara, Rimbauda, Seiferta, Dylana a dalších
velikánů české i světové literatury vytvořili v rámci výuky českého jazyka
před školou v Nové Roli žáci 9. B.
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Dalších 33 knih pan Cinegr předal prvňáčkům. Naše knihovna
se přihlásila do celostátní akce Kniha pro prvňáčka a při tomto
slavnostním předávání cen si každý prvňáček odnášel knihu
Ivony Březinové, knihu, která se nedá koupit a je určena dětem
prvních tříd jen prostřednictvím tohoto projektu.
Ladislava Nemčičová, ved. knihovny Nová Role

(zdarma)

Skončil školní rok...
Většinou se říká, že loučení je smutná
věc, ale my jsme si loučení docela prima
užili. Jaké že to bylo loučení? No přece se
školkou a všemi kamarády a taky s paní
učitelkami a všemi ostatními, kteří se starali o příjemné zázemí naší mateřinky.
Vlastně to začalo docela brzy – nejprve
jsme se vydali na výlet do Chomutova, do
Lokte, i do Mezirolí, odkud nám zůstalo na
památku hodně zážitků. Mezi těmito výlety
bylo ještě několik akcí, které pro nás připravili sportovci, hasiči, divadlo Z Bedny
–„Pasování na školáka“.

Děti ze třídy „Myšek“ a „Berušek“se
rozloučily na společném posezení s rodiči,
“Ježečkové“ ukončili školní rok projektem
„Malí námořníci“, do kterého se aktivně
zapojili i rodiče výrobou nápaditých námořních plavidel z rozličného materiálu.

srpen
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Děti ze třídy „Žabiček“ si dokázaly na
večerní stezce odvahy, že se fakt už ničeho nebojí a klidně přespí bez maminky ve
školce, protože už se o sebe dokáží opravdu
samy postarat.

Tak jsme si na závěr všichni trošku zamlsali
a rozloučili se. Bylo to moc hezké a zábavné dopoledne pro nás a velké zjištění pro
Pohádkové kamarády, že zabavit ty malé,
není tak jednoduchá věc, a že to dá docela
zabrat.
Touto cestou chci za všechny pedagogy
z naší mateřské školy poděkovat p. uč. Vedralové a jejím deváťákům za zprostředkování krásného dne, plného prožitků nejen
ze strany dětí. Je to pěkná ukázka cesty,
jak otevřít školu veřejnosti a učit se vzájemně komunikovat. A také se ukázalo, že
žáci v tomto věku nejsou jen odsouzení-

Velmi úspěšnou akci pro nás v závěru
roku připravili „Pohádkoví kamarádi.“
Pohádkoví kamarádi – určitě Vás všechny
bude zajímat, kde se vzali a kdo to je..? My
jsme byli zvědaví až k prasknutí. A jaké to
bylo překvapení, když mezi nás přišli kluci
a holky z 9.A z místní školy s paní učitelkou
Vedralovou a kteří nám všem nejprve zahráli pohádku. Potom prošli školkou a v každé
třídě jsme jim na oplátku zazpívali, zatančili
a ukázali, co umíme. Potom vzali ty starší

z nás – Žabky a Berušky do své velké školy
a ukázali, jak to ve škole chodí. Provedli nás
třídami prvního pavilónu – tam jsme poznali
naše bývalé kamarády ze školky, a potom
nás zavedli na druhý pavilón, kde se učí ti
starší.Tato naše návštěva druhého pavilónu
budila všeobecný údiv nejen mezi žáky,
ale i mezi kantory. Byl to zajímavý pohled,
jak velcí kluci a holky vedou za ruku malé
caparty a hezky si s nimi povídají, protože
všetečných otázek bylo dost a dost. Konečně
jsme se dostali do jejich třídy - židle a stoly byly pro nás trochu větší, ale to nebránilo tomu, aby si s námi prohlédli učebnice
a řekli nám, co se vlastně učí. Na oplátku
jsme jim pomalovali tabuli obrázky, aby na
nás mohli ještě zavzpomínat. Potom jsme se
vrátili na zahradu do školky, kde pro nás připravili soutěže, hry a samozřejmě i odměny.

hodní puberťáci, jak si o nich mnozí myslí,
ale skupina mladých, velmi citlivých lidí,
kteří pod správným vedením ukážou dobré
stránky své osobnosti.
Dagmar Schwarzová
učitelka mateřské školy

/
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Sportovní den dětí v Nové Roli.

(zdarma)

FOTBALOVÝ KLUB NOVÁ ROLE
pořádá nábor mladých fotbalových nadějí
Chcete hrát fotbal – neváhejte!!!!!

Dne 5.6.2009 proběhl k Mezinárodnímu dni dětí ve sportovním
areálu Fotbalového klubu Nová Role 6. ročník Sportovního
dne dětí. Tohoto dne se zúčastnily děti mateřských škol v Nové
Roli, Božičanech a Mezirolí v počtu 105 dětí, dále 1. stupeň
Základních škol v Nové Roli a Božičanech v počtu 152 dětí.
Sportovní den byl rozložen do těchto akcí: děti mateřských škol
zdolávaly různé překážky a dovednost s fotbalovým míčem,
1. stupeň základních škol měl dva fotbalové turnaje starší
a mladší kategorie, jejichž pořadí skončilo takto:
Starší
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

4.A N. Role
3. – 5. tř. Božičany
5.A N. Role
3.A N. Role
3.B N. Role
4.B N. Role

Mladší
1. místo 1.A N. Role
2. místo 1. – 2. tř. Božičany
3. místo 1.B N. Role
4. místo 2.A N. Role

Fotbalový klub Nová Role hledá mladé fotbalisty a fotbalistky
na doplnění svých mládežnických mužstev.
Rádi přivítáme všechny děti narozené v roce 2004 a starší.
Možnost okamžitého zapojení zájemců do jednotlivých mládežnických týmů.

V případě zájmu prosím volejte na tel.číslo 774 441 976 nebo
nás navštivte každý všední den v odpoledních hodinách v našem sportovním areálu

Žáci 2. stupně základní školy v Nové Roli si pořádali svůj
tradiční každoroční dívčí turnaj, kde i hrající chlapci musí být
převlečeni za dívky.
Celý sportovní den proběhl úspěšně a myslím, že většina
účastníků byla spokojena, i když počasí bylo trošku nevlídné. Za
to patří velké poděkování městu Nová Role, panu J. Kvapilovi
a paní K. Křováčkové.
A samozřejmě velké poděkování patří též pořadatelům,
především p. Radku Maxovi, P. Maslejovi, P. Královi,
M. Kroupovi, J Kvapilovi a V. Mistrovi.
Roman Mokrusch
místopředseda FK Nová Role
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Oddíl ČASPV
Oddíl ČASPV v Nové Roli má v současné době celkem 80
členů, z toho asi 35 dětí ve věku od 5 do 15 let. V oddíle jsou
2 cvičitelky, Jitka Rákošová a Jana Kotková. Své služby nabízíme
pro širokou veřejnost v podobě cvičebních hodin s využitím

různých pomůcek (fitbally, overbally, stepy, gymsticky...)
a to celkem 9 hodin týdně. Novinkou od loňského roku je též
dopolední cvičení, nejen pro maminky na MD, ale pro všechny,
kteří si chtějí protáhnout své tělo. Náš oddíl též každoročně
pořádá a účastní se několika akcí, např. MDD, Mikulášská,
Master, zájezdy u moře, cvičení pro FK N. Role..., děti též
vystupují na různých kulturních akcích v Nové Roli.
Omlouvám se, že tento článek ASPV nebyl zveřejněn v ročence 2008. Příspěvek
nebyl uveřejněn mou vinu, ale v žádném případě to nebylo způsobeno úmyslně.
Lenka Žigovičová

Akce pořádané TJ Nová Role - ASPV
Březen - Master v Karlových Varech

Výroba čarodějnice 30.5. 2009
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MS WPKA v kickboxu
Ve slunečném Madridu se konalo MS WPKA v kickboxu.
ČR vybojovala pouhé dvě zlaté medaile a právě zásluhou Kláry Lochové z Nové Role a Miloše Černého. Co tady předváděli
rozhodčí, to jsem za 15 let, co jezdím po světových soutěžích,
nezažil. Domácí museli vyhrávat za každou cenu a nepomáhal
ani pískot diváků a závodníků při vyhlašování domácího nespra-

vedlivě vyhlášeného vítězem! Klára nastoupila v 1. kole proti domácí šampiónce v lightu žen do 57 kg a celkem bez problémů ji
porazila! Klára je 2x Mistryně Světa v této disciplíně. Jaké bylo
naše překvapení, když ji volali zpět k novému zápasu s tou samou
soupeřkou! Už jsem tušil, že je zle! A výsledek byl samozřejmě
opačný a Klára se musela rozloučit s bojem o další titul a i s medailí. A další obrácené výsledky zápasů následovaly. Já vyzkoušel
nový styl koshiki light, kde se kickbox kombinuje se zápasem,
ale plný kontakt včetně kolen a loktů je povolen pouze na trup.
Ve finále se nedalo vyhrát nad rozhodčími fandícími domácímu
šampiónovi, tak získávám stříbrnou medaili. V lightu mi celkem
překvapivě Španěl nenastoupil a já celkem snadno zvítězil, když
jsem měl stejného finalistu jako loni na Kypru tvrdého Iránce.
Zisk 10. titulu Mistra Světa mi vylepšil náladu. A další zlato vybojovala Klára Lochová ve fullkontaktu žen, když v kategorii
naštěstí nebyla žádná domácí kickboxerka. A byl to už její čtvrtý
titul MS! Klára si jen tak po letech vyzkoušela Americké karate
a prohrála s budoucí Mistryní Světa ze Španělska 6:5!!
A to byla celý zápas lepší! Ale naštěstí teď měla Španělku až
v semifinále, tak získala bronz. Zbytek české výpravy končil na
boxerkách Španělů, tak se do ČR vezlo jen 5 bronzů a dvě stříbra
plus čtyři medaile získané Klárou a trenérem Kickboxu Chodov.
Poděkování patří městu Nová Role za dlouholetou podporu Kláry
a firmě Markop, jmenovitě Radkovi Vitouškovi.
M. Černý

MDD 13.6.2009 v areálu koupaliště
Děkujeme děvčatům z oddílu ASPV a oddílu volejbalistek za
výpomoc /MDD/ a dále restauraci Karibu za sponzorský dar.
TJ NOVÁROLE - ASPV
JITKA A JANA

/
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KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
Hroznětín, ul. ČSA 341
Mobil: 608 825 544
Tel/Fax: 353 392 126
kamenictvi.granit@seznam.cz
• Provádíme veškeré kamenické práce,
parapety, kuchyňské pracovní desky
• Návrhy, výroba, opravy, renovace pomníku
• Dodáváme lampy, vázy, pomníkové doplňky
• Na pomníky poskytujeme 7 letou záruku
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
trasa č.24 Nová Role

•13h Nová Role (tržnice na Chodovské ul.)
•13:30 Děpoltovice (u prodejny potravin)
•14h Hroznětín (před drogerií Emma)
•15h Nejdek (parkoviště u a.s. Vlnap)
•16h Rotava (tržnice - parkoviště)
•17h Kraslice (u Sokolovny)

Prodej 15. 9. 2009
Kuřice černé, červené

© INDECO CZ

Sokolovská 63, Karlovy Vary - tel. 353 222 844

stáří: 14-18týd.
cena: 130-150,-Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502,
mob.731 701 331, po - pá 8 - 15h!
gallus.extra@gmail.com

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

na plastová okna
tyčka - provázek
890-940 Kč
třídílné okno řetízek
1200 Kč

Fa. Pavel Doležel, tel.:602 160 734
Školní 735 , Chodov
Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12.
Redakční rada - předseda: Ladislav Cinegr ; členové: Jana Handšuhová, František Račanský, Ladislava Nemčičová, Růžena Škardová, Alžběta Schmiedová
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