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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
mám tu čest znovu pokračovat v započaté práci pro naše město a jeho
obyvatele. Vaše podpora v povolebních vyjednáváních je pro mne velkým závazkem a pevně doufám, že vaši důvěru nezklamu. V novém
zastupitelstvu je 15 členů a z nich 10 zcela nových. Rada města zasedá
v tomto složení: Jitka Pokorná - starostka, Jan Lichnovský – místostarosta, MUDr. Hana Nesybová, Milena Tichá a David Niedermertl
- členové. Jsou již sestaveny jednotlivé komise rady města a výborů
zastupitelstva města. V současné době je hlavním cílem seznámit
všechny zastupitele a veřejnost s rozpočtem na příští rok a společně
připravit investiční akce na další volební období, které je před námi.
Některé akce jsou již rozpracovány a další jsou v přípravné fázi. Je třeba s předstihem se připravit na nadcházející dotační období tak, abychom byli schopni čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie.
Rádi bychom pokračovali v opravě chodníků a komunikací, dokončili
rekonstrukci prostor pro dům dětí a knihovnu a začali s realizací 2.
etapy rekonstrukce městského úřadu a s tím spojené rekonstrukce náměstí. Jsme na začátku a společně se všemi zastupiteli vás budeme
o všech připravovaných akcích s dostatečným předstihem informovat.
Nyní se nám jako největší problém jeví parkování vozidel v Rolavské
ulici. Oslovíme projektanta, který celou situaci zhodnotí a navrhne řešení tak, aby vyhovovalo nejenom majitelům vozidel bydlících v místě,
ale především občanům, kteří přicházejí do zdravotního střediska a
lékárny. Pevně věříme, že vaše náměty, podněty a připomínky budeme
schopni společně s úředníky vyřešit vždy k oboustranné spokojenosti.
Dveře na městský úřad jsou pro vás vždy otevřeny. Pokračujeme v hovorech se starostkou každou poslední středu v měsíci od 16 h v kanceláři starostky, kde jsem připravena s vámi rozdiskutovat vše, co vás

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

Jan Skřivánek
Ondřej Kováčík
Karolina Saidlová
Barbora Dlabová

Christine Mannion
Tobiáš Nový
Nicolas Eret
Martin Pechan

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

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
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 Zálezký
Jaroslav Švarc
Mária Bukerová
Vlastá Lórová
Miloslava Krajčírová
Anna Kousalová
Irena Köppová
Hana Richterová
Marie Červenková

Usnesením Rady města Nová Role ze dne 26. 11. 2014 byla
ustavena nová redakční rada Novorolského zpravodaje ve složení
Ing. Jan Řezáč (předseda), PaedDr. Miluše Dušková, Olga Lillová,
Mgr. Dagmar Schlapáková a Petr Jakubes. Pro lepší komunikaci s
vámi, občany Nové Role, kterým má „Novoroláček“ sloužit, připomínáme důležité informace:
Novorolský zpravodaj bude vycházet nadále 1x za dva měsíce,
uzávěrka všech příspěvků do dalšího dvojčísla bude vždy 10. den
v měsíci (tj. 10. 2., 10. 4., 10. 6., 10. 8., 10. 10., 10. 12. 2015). Příspěvky shromažďuje městský úřad, redakční rada nezodpovídá za
jejich obsah a nijak je neupravuje Rádi zveřejníme nejen zprávy o
akcích různých organizací a subjektů, ale i názory a připomínky

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ

Irena Šilhánková
Josef Novotný
Jana Pylypová
Františka Husičková
Bohumil Pešek
Marie Prokešová
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
Anna Edrová
Sergej Melničuk
Edita Chalánková
Miloslava Randuchová

devším pevné zdraví, hodně pohody a osobních i pracovních úspěchů.
Jitka Pokorná, starostka Nové Role

Na základě zveřejněné výzvy od příspěvkové organizace „Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského
kraje“ na webových stránkách našeho města v měsíci srpnu 2014
podali někteří občané na městský úřad své podněty na rozšíření
autobusových linek z Nové Role. Předány byly na KIDS KK, p. o.
tyto návrhy:
- zavedení půlnočního autobusu z Karlových Varů o víkendu do
Nové Role, poslední spoj jede vlak v 21.03 a pak až v 5 h ráno,
není možno chodit do kina, divadla, apod.;
- zavedení spojů Nová Role – KV Aréna a zpět v době zápasů;
- zavedení spojů Nová Role – Karlovy Vary v časech 7.30 - 7.45 h
a v 9.30 - 9.45 h;
- zavedení spojů Karlovy Vary – Nová Role v časech 15.10 h a v
21 – 21.30 h.
V prosinci město obdrželo následující odpověď:
„Dobrý den,
děkujeme Vám za zaslání podnětů získaných od občanů města
Nová Role. Veřejná doprava je systém, kde celkové tržby tvoří tržby z jízdného a dotace v rámci smlouvy o závazku veřejné služby
a jenž je tedy více než z poloviny závislý na podpoře z veřejných
zdrojů. Protože jsou veřejné rozpočty limitovány, zavádění nových spojů se děje zejména tak, že se dopravní výkon, kde je využití nízké, redislokuje (spoje se zruší) a tak je možno uspokojit
potřeby jinde. Bohužel, vytipovat a s dotčenými obcemi zrušení
případně méně potřebných spojů úspěšně vyjednat, se v letošním
roce nepodařilo, takže místní dopravní obslužnost zůstává zachována na stávající úrovni, nicméně podněty nadále registrujeme a
jsme připraveni s nimi do budoucna pracovat. Ještě jednou Vám
za zaslání podnětů děkujeme.“

S pozdravem Jan Mládek, KIDS KK, p. o.
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NOVÁ REDAKČNÍ RADA SE PŘEDSTAVUJE

trápí a zajímá. Na závěr bych vám všem chtěla popřát v roce 2015 pře-
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vás, obyvatel Nové Role.
Nová redakční rada se ihned ujala práce a přináší vám toto číslo,
ve kterém si přečtete nejen zajímavosti v rubrikách, které znáte,
ale také pro vás připravila novinku - od tohoto čísla se budete
pravidelně setkávat s rubrikou „Zeptali jsme se za vás“ – kde budeme pokládat dotazy lidem, kteří se aktivně podílejí na chodu
města.
Všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova přejeme
pohodový a úspěšný rok 2015 a našemu „Novoroláčku“ ať se líbí
a čte!

členové redakční rady

Poděkování
Ve d e n í m ě s t a No v á R o l e s r d e č n ě d ě k u j e p a n u

Zdeňkovi Váchovi z Mezirolí č. p. 13,

majiteli firmy Autodoprava Zdeněk Vácha, který ochotně zdarma zapůjčil kamióny jako pódium na kulturní akce města Vánoční trhy a Živý betlém, což městu přináší nemalé finanční
úspory.

Poděkování
Jménem města Nová Role bychom chtěli poděkovat farmě

Ing. Jiří Kubernát Děpoltovice

za zapůjčení dvou oveček do Živého betléma konaného
13.12.2014 u kostela.

Fotbalový klub Nová Role

HLEDÁ TRENÉRY
pro fotbalovou přípravku a mužstvo mladších žáků.
Případným zájemcům zajistíme základní trenérský kurz.
Bližší informace je možno získat každý den odpoledne v areálu FK
nebo na tel.čísle 725120674
Prosíme Vás, přijďte nám pomoci s fotbalovou mládeží.
VV FK Nová Role - rodiče
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ADVENTNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTEM NOVÁ ROLE

Hasiči z Mezirolí jsou nejlepší v Karlovarském kraji

V předvánočním období se Nová Role rozzářila nejen úsměvy
dětí čekajících na Ježíška, ale i díky pěknému vánočnímu osvětlení. To bylo spolu se stromečkem prvně rozsvíceno 28. 11., kdy
se na prostranství před městským úřadem konaly Vánoční trhy.
Kromě stánků byla připravena Ježíškova dílna, kde si děti mohly vyrobit vánoční ozdoby a svícny. Mohly zde také napsat svůj
dopis Ježíškovi. Na provizorním pódiu zazpívaly vánoční písně
dětičky z mateřské školky a pěvecký sbor Chorea Nova. V příštím roce plánuje pan místostarosta rozložení této akce alespoň
do dvou dnů, aby mohlo vystoupit více subjektů a lidé měli větší
šanci nakoupit si vánoční dobrůtky a výzdobu.

Po jarním triumfu ve hře Plamen, kde jsme v okresním kole
udrželi prvenství a o kterém jsme již psali, jsme se po celý rok
věnovali dalším pohárovým soutěžím, které se započítávaly do
Krajské ligy Karlovarského kraje. Po šesti kolech jsme v kategorii
mladších žáků před prázdninami měli sedmibodový náskok, a
tak jsme se již o prázdninách s některými oporami věnovali nácviku a zdokonalování v některých činnostech. A to se vyplatilo.
Zbývalo jen neudělat výrazné chyby, abychom náskok udrželi.
13.9. v Plesné u Chebu jsme ve štafetě dvojic a požárním útoku
přivezli do ligy druhé místo a jen co jsme se večer vrátili z daleké
cesty, tak ráno jsme hned vyrazili na Pilu k dalšímu závodu. Tam
jsme soutěžili v těch samých disciplínách a po perfektním výkonu jsme si odváželi další 1. místo a zlaté medaile. Další týden
21.9. jsme vyrazili do Jáchymova, kde jsme dalším famózním výkonem, který závod od závodu roste, dokázali opět vyhrát. Navíc
si medaile ze závodu 60m překážek jednotlivců přivezli Adam
Kakrda – 2. místo kategorie mladší chlapci, a 1. místo Míša
Štenclová – mladší dívky. A o celkovém umístění bylo téměř
rozhodnuto, náskok v lize = 8 bodů. Na poslední závod ligy do
Březové u Sokolova 5.10. jsme jeli s lehkou hlavou, jelikož naše
umístění nemohlo mít vliv na celkový výsledek. A po chybě na
štafetě 4x60 metrů jsme zjistili, že i tyto děti mohou mít slabou

13. 12. byla již tradičně uspořádána před kostelem sv. Michaela
akce Živý betlém. Děti obdivovaly hlavně živá zvířátka v ohradě.
Byly ale rády i za dobroty, které dostaly od paní starostky. K vánoční pohodě přispěly také žákyně ze ZUŠ, které pod vedením
pana učitele Švece zazpívaly české koledy.
Na popud paní starostky byla poprvé v Nové Roli uskutečněna
charitativní akce „Strom splněných přání“ na pomoc dětem ze
sociálně slabších rodin. Jednalo se o prodejní burzu, jejíž výtěžek
byl použit na nákup vánočních dárků pro sociálně znevýhodněné děti. Děkujeme všem, kteří svými dary přispěli k dobré věci.

Zeptali jsme se za Vás...
…tentokrát pana Jiřího Sýkory, jednatele Technické služby Nová Role, s.r.o.:
Pane Sýkoro, kdybyste měl činnost Technické služby občanům přiblížit v několika větách, co byste řekl?
Naše Technická služba se zabývá celým spektrem činností a vším
se jako červená nit vine snaha o co největší komfort bydlení a
života občanů našeho města vůbec. Výčet by byl velmi obsáhlý,
tak snad jen zlomek toho nejdůležitějšího:
- údržba zeleně – myslím si, že jak zelené, tak i parkové
plochy se nám daří držet na velmi dobré úrovni. Chceme dostát
tomu, že Nová Role je nazývána městem porcelánu a zeleně.
- údržba komunikací a chodníků – nejen v zimním období, kdy držíme pohotovost na úklid sněhu a čištění ulic města
a obcí Jimlíkov a Mezirolí (letos je k nám zima zatím shovívavá),
se o komunikace staráme. Např. jsme zrekonstruovali již více než
2.500 m2 chodníků a několik desítek parkovacích míst, která našim občanům dobře slouží.
- a v neposlední řadě se zabýváme provozováním sběrného dvora (kam mohou naši občané uložit odpad nejen v pracovní dny, ale i každou sobotu od 10 do 14 hodin) a svozem
komunálního odpadu, který ukládáme na námi provozované
skládce odpadů.
Je něco, čemu se Technická služba věnuje a není to vidět třeba
hned na první pohled?

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

chvilku. V útoku jsme svedli litý boj se soupeřem z Chodova, který nás o 13 setin sice porazil, ale my jsme předvedli naše nejlepší
časy v útoku za celou sezónu a čas 28,98 s by v kategorii starší stačil na třetí místo !!!! V naší mladší kategorii jsme s umístěním ze
štafety pak skončili na 3. místě, což bylo naše nejhorší umístění
v tomto roce. Ještě bych tedy shrnul, že jsme se zúčastnili všech
deseti závodů, v nichž jsme byli 6x na prvním místě, 3x na druhém místě a 1x na třetím místě. My jsme ovšem už nedočkavě
čekali na celkové vyhlášení výsledků ligy a že jsme se načekali,
jelikož ty nejlepší vyhlašují až na konec. Ale kdo si počká, ten
se dočká a hlavně si může vychutnat nejkrásnější okamžiky při
sportu. Celé družstvo mladších žáků z Mezirolí vystoupalo na
nejvyšší stupínek, na krk jim krajský starosta hasičů pověsil zlaté
medaile, dostali jsme mega balík dobrot a k tomu velký krásný
pohár a ještě navíc budeme mít rok v držení obrovský sloupový
putovní pohár. Na tomto obrovském úspěchu měli zásluhu hlavně její aktéři: Ondra a Adam Kakrdovi, Matěj Vácha, Aleš Pelikán, David Čáslavský, Dan Šmelina, Lenka Pospěchová, Barča
Barnášová, Martin a Míša Štenclovi a ještě v průběhu zaskočili
Dan Polidar a Alex Šimon.
Míla Pospěch
vedoucí mladých hasičů Mezirolí

Tak například hřbitov: jak jsem se již zmínil, snažíme se to, aby
naše město vypadalo hezky. A ať chceme, či ne, o úrovni každé obce hovoří mezi jiným i její hřbitov. O ten náš se staráme
s velkou péčí a v rámci jeho údržby velmi dbáme na to, aby toto
místo bylo čisté a důstojně plnilo svůj pietní účel. I hřbitov je majetkem obce a tak i zde se musí investovat. Mimo jiné jsme zde
vybudovali 100 nových míst v urnovém háji, která budou sloužit
k poslednímu odpočinku blízkých našich obyvatel.
A co něco, co se Vám podařilo? Na co jste pyšný?
Už jsme hovořili o skládce komunálního odpadu. Již dříve, ještě
před mým nástupem do funkce jednatele, což bylo před dvěma
lety, bylo na této skládce provedeno několik inspekcí orgánů
životního prostředí a bohužel to vždy skončilo pokutou v řádu
statisíců korun. V listopadu letošního roku jsme byli podrobeni
další takovéto zkoušce a můžeme se pochlubit, že poprvé v historii nebylo shledáno žádné pochybení a nebyla udělena žádná
sankce. Je to obrovské vítězství a jeho obhajoba (při případné
některé další kontrole) je pro nás velkou výzvou.
Na závěr bych chtěl touto cestou za celý kolektiv Technické služby Nová Role poděkovat občanům města za důvěru, kterou v nás
vkládají, a těšíme se na další spolupráci.
Užijte si všichni vánoční svátky a v novém roce vše nejlepší!
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
ve čtvrtek 29. 1. 2015 od 13:00 hod.
v budově ZŠ pavilon „A“, 1. poschodí
Pro koho?

- pro děti narozené v období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
K zápisu si přineste:

- rodný list dítěte a občanský průkaz
- vyplněnou žádost o přijetí, vyplněný zápisní list (ke stažení na www.zsnovarole.cz )
Zápis proběhne formou projektu „Roční období“. Děti budou startovat po pěti minutách (zapište se do časového rozpisu zápisu v MŠ) a
budou procházet několika stanovišti, kde si vyzkouší svoji šikovnost. Těšíme se na vás, děti!

ADVENT NA ŠKOLE

PODĚKOVÁNÍ

I letos si užívali žáci advent ve škole. Proběhla již tradičně čertí
školička, na 1. stupeň přišel Mikuláš s čertem a andělem, peklo se
cukroví, zdobily se perníčky, ve třídách se nacvičovaly besídky, vyráběly dárečky a přišli k nám opět kamarádi z mateřské školky na
vánoční dílničky. Všichni jsme si to moc užili.

Dne 8. 12. žáci 3. tříd navštívili „Porcelánovou školičku“ v Nové
Roli, kde si mohli vyrobit hrníček či talířek. Naše velké poděkování
patří paní Růženě Dolinové, která se o nás po celou dobu moc hezky
starala a svým příjemným a milým přístupem tuto akci zpříjemnila.
Dětem ochotně zodpověděla všechny jejich dotazy, pomohla jim při
samotné výrobě a také si pro ně připravila malý vědomostní kvíz.
Ještě jednou moc děkujeme!
Tř. učitelky M. Šímová a D. Schlapáková

Za 1. stupeň M. Dušková
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HALLOWEEN NA ŠKOLE
Už po několikáté se ve škole na 1. stupni uskutečnil projekt Halloween. Akce proběhla v pátek 31. 10. Třídy si užívaly různě. Na hodině AJ se děti naučily halloweenskou říkanku. Ve 4. B žáci vydlabali
dýně. Třeťáci přišli do školy v nádherných maskách a celé dopoledne soutěžili, vyráběli a zjišťovali zajímavosti o Halloweeenu. Žáci ve
4. A se zabývali porovnáním Halloweenu a našich Dušiček. Způsoby
oslav obou svátků si vyzkoušeli při nočním spaní ve škole na vlastní
kůži. Šli zapálit svíčky na hřbitov a na chatě se halloweensky pobavili – soutěžili o sladkosti, zatančili si a opekli vuřty. Trocha strachu,
spousta legrace a dobroty od rodičů udělaly z akce úžasný zážitek.
Druhý víkend v listopadu se konala oslava Halloweenu spojená
s přespáním ve škole i na 2. stupni. Žáci ze 7., 8. a 9. ročníku se svými
učiteli se na tuto akci pořádně připravili. Ze školní kuchyňky se již
dva dny předem linula nádherná vůně sladkých muffinů, sušenek,
dortů a pusinek, na které se všem sbíhaly sliny. Na výzdobě ve stylu „Adamsova rodina“ se děti doslova vyřádily, cukroví se změnilo
v pavouky a náhrobky, na chodbě se vznášeli netopýři, nechyběly sa-

mozřejmě ani zářivé dýně, svou společností nás poctil i školní kostlivec Helmut a v neposlední řadě se i spousta našich žáků proměnila
v bytosti, které by žádný z nás radši nechtěl nikdy potkat.
Odpoledne jsme zahájili přípitkem v podobě čarodějnického lektvaru, potom nás čekalo ochutnávání všeho „strašidelného“ cukroví,
společné hry a soutěže, bobřík odvahy a filmy. Bylo nám společně
moc hezky a doufáme, že by se tato akce mohla stát milou tradicí.

Budo Nová Role má 3 mistry ČR v karate
Senzačního úspěchu dosáhli 2.11.2014 členové Budo Nová Role
pod vedením trenérů vícemistra světa Miroslava Boguského 3 Dan a
Jiřího Nosála 2 Dan na V. mezinárodním mistrovství České republiky v karate, které proběhlo v Praze.
Ve velké konkurenci za účasti závodníků z České repubiky, Slovenska, Polska a Dánska vybojovali tato skvělá umístění: Jan Barsa
3. místo v kumite 11-12let -150 cm, Jiří Nosál 3. místo kata veteráni,
Jan Pařízek, Natálie Hauzrová a Martin Lukeš jen těsně prohrávají
své finálové duely a stávají se vícemistry České republiky. Miroslav
Boguský - trenér klubu po suverénním výkonu získává titul mistra
České republiky, rovněž Jiří Vrba a Jan Horák vybojovali v kumite
tituly mistra České republiky pro rok 2014. To vše pouhý rok a čtvrt
od začátku působení KK Chodov-Budo Nová Role v Nové Roli.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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MŠ
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MŠ Mezirolí / knihovna

Rozloučení s podzimem - besídky

Nové cestičky v prostorách MŠ

Podzimní období zakončily děti v mateřské škole besídkami
na téma „ROZLOUČENÍ S PODZIMEM“. Pro své rodiče si pod
vedením svých třídních paní učitelek připravily různé písničky a
básničky.

Zahrada MŠ byla zvelebena a to výstavbou nových chodníků,
cest a prostorů kolem pískovišť. Do budoucnosti zde bude vybudované dopravní hřiště s umístěním dopravních značek podél
nových chodníků.

Hudební kroužek vystoupení

Pekelná návštěva

Děti z hudebního kroužku MŠ se zúčastnily rozsvícení stromečku, kde pod vedením paní učitelky Stáni Halberštátové a Terezy Hruškové zazpívaly připravené vánoční koledy.

Jako každý rok, tak i letos navštívil mateřskou školu Mikuláš,
čert a anděl. Děti si pro ně připravily básničku či písničku a za
odměnu dostaly balíček s dobrotami.

2015

MŠ Mezirolí
Nedílnou součástí předškolního vzdělávání je spolupráce ma-

Pá-Ja ve Stanovicích. Tentokrát nás tam vedle poníků čekal také

teřské školy s dalšími organizacemi. Ve školce v Mezirolí kon-

Mikuláš, anděl a pár hodných čertíků. Kromě jízdy na poníku si

cem roku 2014 proběhly tři mimořádné akce.

děti vyzkoušely, jak se poník češe, nakrmily stádo koz a dozdobi-

V rámci spolupráce se začátkem listopadu uskutečnila návštěva

ly keramické předměty, které si mohly odnést na památku.

mezirolské knihovny. Jana Tintěrová společně s Marcelou Tou-

V průběhu prosince jsme s dětmi navštívili základní školu

žimskou připravily pro děti předčítání příběhu o podzimním

v Nové Roli, kde pro nás žáci společně se svými učitelkami při-

stromu, děti se naučily básničku a společně si vyrobily dráčka.

pravili tradiční vánoční dílny. Děti za pomoci svých starších ka-

Hravou formou se tak seznámily s prostředím knihovny a jejím

marádů lepily, vystřihovaly a vybarvovaly předměty s vánoční

posláním. Další akce proběhla ve spolupráci s otovickou mateř-

tématikou. No a v nejbližší době se chystáme navštívit porceláno-

skou školou. Již podruhé jsme společně navštívily Hipocentrum

vou školičku v Nové Roli, ale o tom zase příště.

Šárka Vlasáková

Malý vánoční jarmark
V letošním roce se knihovna rozhodla poprvé uspořádat „Malý

s malým pohoštěním bylo na co koukat. Byly zde vystaveny pa-

vánoční jarmark“ a po včerejší vernisáži víme, že byl opravdu vel-

ličkované krajky, adventní věnce, háčkované a pletené ozdoby,

ký zájem. V naší malé knihovně se sešlo kolem stovky lidí. Pod

knihy, fotografie, obrázky, formičky a vykrajovátka na cukroví,

vedením Pavlíny Petříkové zazpíval pěvecký sbor nejmenších

vánoční přáníčka, magnetky, šperky…Pokud návštěvníci sháněli

dětiček čtyři vánoční písničky a děti z knihovnického kroužku

nějaký ten malinký dáreček, určitě si vybrali. Tento vánoční jar-

přednesly několik básniček. V příjemné předvánoční náladě

mark byl otevřen do 18.12.2014.
Ladislava Nemčičová, vedoucí knihovny

Děti a kolektiv MŠ přejí všem občanům Nové Role krásný, pohodový a hlavně šťastný rok 2015.
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ZUŠ
Vážení příznivci uměleckého vzdělávání, konec kalendářního roku svádí k bilancování a hodnocení všech aktivit. Dovolte
mi proto, abych se také s vámi podělila o úspěchy, kterých naše
umělecká škola dosáhla v uplynulém roce. Škola již tradičně pořádala různé koncerty pro veřejnost, mateřskou i základní školu,
žáci školu reprezentovali při různých příležitostech a oslavách
různých měst a organizací v Čechách i zahraničí.
Výtvarný obor pod vedením p. uč. Galiny Šedivkové vystavoval na vernisážích v Nové Roli, prezentoval se ve spřátelených obcích, účastnil se několika výtvarných soutěží a přehlídek.
Své práce prezentoval v galerii Městského úřadu v Bochově, v Galerii Sv. Vavřince v Chodově, v Infocentru v Bochově, v galerii a
v Městském úřadu v Nové Roli.
V krajském kole soutěže vyhlašované MŠMT, které se
konalo v Chodově dne 26. 5. 2014, naši žáci výtvarného oboru
zabodovali s projektem Ptáci, který se v tvrdé konkurenci probojoval do národního kola a s projektem Čarodějka – Reliéf, který
také postoupil do národního kola ve Šternberku.
Hudební obor se také účastnil různých soutěží, přehlídek, festivalů a koncertů.
Dětský sbor ZUŠ Nová Role pod vedením p. Karla Švece vystupoval na zahájení a ukončení adventu v Chodově na náměstí
a dalších koncertech. Své výkony také žáci vystavují na serveru
„YouTube“, kde mají v současné době 365 videí. Ke konci školního roku zaznamenali návštěvnost 3,780.210 shlédnutí.
Pěvecký sbor vedený sl. Nohovou velice úspěšně prezentoval školu při provedení pohádky O dvanácti měsíčkách na vánočním večírku Reiffeisen banky v Ostrově a na vánočním koncertu pro mateřskou školu v Nové Roli. I nejmenší děti bravurně
zvládly tuto náročnou dvacetiminutovou pohádku a měly velký
úspěch.
Malý bigband Červení panteříci se účastnil krajského
kola soutěže jazzových a ostatních orchestrů, konaném dne 5. 4.
2014 v Mariánských Lázních. Velké konkurence ostatních bandů
z daleko větších škol v kraji se nezalekl a umístil se na prvním
místě s postupem do celostátního kola. To se konalo 13. – 14. 6.

1-2

DDM
2014 v Litvínově, kde děti obsadily výborné třetí místo, takže se
naše město může pyšnit třetím nejlepším dětským bandem v republice. Tuto soutěž vyhlašuje MŠMT pro orchestry jednou za
tři roky. Další šanci tedy budou mít naše talentované děti opět až
v roce 2017. Malý bigband „Panteříci“ dále účinkoval na dni otevřených dveří na Letišti Karlovy Vary, koncertoval u příležitosti
leteckého dne v Přílezech, slavnostně otevíral autosalon Dacia
v Karlových Varech a svým vystoupením zakončil velký Festival
tvorby ZUŠ, konaný v Městském divadle v Karlových Varech. Byl
dokonce vyznamenán Krajským úřadem za vzornou reprezentaci
kraje v celostátní soutěži a celý ceremoniál předávání cen jako
jediný orchestr v kraji doprovázel.
Velký bigband „Červení panteři“ se účastnil mnoha tuzemských i zahraničních festivalů a koncertů, reprezentoval města
Novou Roli, Nové Sedlo a Chodov v jejich partnerských městech.
Koncertoval ve Schwarzenbergu na tradiční městské slavnosti,
účastnil se Swingového festivalu v německém Oelsnitz Vogtland,
účinkoval na slavnostech v partnerském městě Rittersgreenu
v SRN. Vrcholným zakončením školního roku se stalo účinkování na mezinárodním festivalu FIJO v Chebu, kdy náš bigband
„Červení panteři“ doprovázel pana Felixe Slováčka. Spolupráce
s tímto vrcholným představitelem instrumentální hudby se nám
zalíbila, a proto jsme rádi tuto ikonu českého saxofonu doprovodili ještě na vydařeném koncertě v rámci filmového festivalu
Otty Hofmanna v Ostrově a také na novoročním koncertě v Jáchymově.
Jako každý rok škola pro své žáky uspořádala akci „Swingujeme s Mikulášem“, kde žáci mohli vyslechnout vystoupení vítězného bandu Červení panteříci. Ti si posléze zahráli s velkým
bigbandem Červení panteři. Děti také zhlédly vystoupení kouzelníka a obdržely mikulášskou nadílku, kterou sponzorsky poskytla
společnost „Červení panteři, o.s.“
Uplynulý rok byl pro školu velice úspěšný a ráda bych
touto cestou poděkovala rodičům, učitelům a také všem našim
příznivcům, bez jejichž pomoci by se spousta akcí vůbec nedala
realizovat.
Bc. Květa Teturová, DiS.,

2015

DDM - LAMPIONOVÝ PRŮVOD V NOVÉ ROLI
Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal v neděli 9. listopadu již tradiční lampionový průvod městem. Přijel i Martin na bílém koni. I když se akce konala o dva dny dříve, účast byla hojná.
Před pátou hodinou se v zahradě Domu dětí a mládeže v Nové
Roli a Na Pěší zóně začaly objevovat děti s rozsvícenými lampiony. Hrála hudba a čekání všem přítomným zpříjemnili žáci ZUŠ
v Nové Roli, kteří si pod vedením pana učitele K. Švece, připravili
velice pestrý pěvecký program. V pět hodin přijel sv. Martin na
bílém koni a společně se svou družinou zbrojnošů mohl průvod
vyrazit do ulic města. Průvod procházel městem a všude bylo vidět svítící světýlka. Když se všichni vrátili zpět k DDM, čekalo na
všechny svatomartinské pohoštění. Maminky a babičky napekly

jako každý rok velké množství všech možných dobrot a dostalo
se opravdu na každého. Dospěláci se mohli posilnit svařeným vínem nebo punčem, děti se mohly zahřát teplým čajem. Všichni
už nedočkavě čekali, co se bude dít dál. Nad budovou DDM se
rozzářil ohňostroj a barevná světla s doprovodem hudby bylo vidět daleko do okolí. Dále vystoupila skupina historického šermu
Discordia z Chodova, měla připraveno vystoupení se světelnými
efekty, zbrojnoši plivali oheň a nechyběl ani pravý historický boj.
Celá akce proběhla v příjemné a klidné atmosféře a společně jsme
strávili nedělní podvečer.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám s přípravou a realizací
celé akce pomohli.
Milena Tichá – ředitelka DDM

Mikuláš s čertem v Jimlíkově
V sobotu 6.12.2014 k nám dorazil Mikuláš s čertem a přeplněná místnost v restauraci s dětmi a rodiči i prarodiči byla ukázkou
toho, jak jsme my a děti dokázali vytvořit nádhernou atmosféru,
jak v zábavě, tak i setkáním s Mikulášem a čertem. Děti vytvořily
řetěz z papíru cca 18 m dlouhý a z papírových ruliček Mikuláše a čerta a také jsme si zazpívali vánoční koledy. Poděkování
patří hlavně sponzorovi KV-Trans mezinárodní automobilová
doprava, dále restauraci U SYNKA a Mikulášovi s čertem, kteří
nezapomněli s nadílkou pro děti dorazit. Rádi bychom do budoucna pro naši obec uvítali další sponzory, bez nichž by byly
akce Osadního výboru omezené. Těšíme se na společné zpívání
u vánočního stromu dne 20.12.2014 od 16:30 hod. s chutí svařeného vína a s ohňostrojem.
Za Osadní výbor Jimlíkov Michaela Hejnová
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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BMT TISKÁRNA
KARLOVY VARY

kompletní nabídka sortimentu:

kaprařina přívlač plavaná feeder
lov sumců mořský rybolov
Zboží za internetové ceny...!

Sokolovská 112/81
360 05 Karlovy Vary - Rybáře
tel.: 353 449 803, 734 850 377
e-mail: info@rpkv.cz
http: www.rpkv.cz
e-shop: www.snaminaryby.cz

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY RYBÁŘE
KARLOVY VARY - RYBÁŘE

PIVOVAR

restau
na BLB race
YM místě

GiSan
t

www.snaminaryby.cz
GPS: 50°14'0.828"
N, 12°51'26.65" E

Pondělí - Pátek 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hodin, Sobota 9:00 – 12:00 hodin

Tiskneme, razíme, sekáme, číslujeme, perforujeme

Varšavská 2
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 228 089
Fax: 353 228 719
Mob.: 602 414 816
ofsetový tisk, malonákladový
nejlevnější v Karlových Varech
výroba reklam a reklamních poutačů
veškeré grafické uspořádání
letáky, prospekty – barevné
vstupenky, stravenky,
ochrana proti zneužití
knihtisk, tisk na ruční papír
samopropisovací bloky, klížené i šité
včetně číslovaní a perforace
klasický malonákladový tisk
při zavolaní spočítané ceny do 15 minut

těšíme se na Vaší návštěvu

Nabídka úklidových prací
Firma Top Služby Vám nabízí přehled svých úklidových prací

 Pravidelný i jednorázový úklid panelových domů
 Úklid kanceláří
 Mytí oken
 Čištění koberců i čalouněného nábytku
 Čištění interiérů automobilů
TOP SLUŽBY
Jan Latislav
Svobodova 198
Nová Role 362 25

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Telefon: +420 739 952 552
+420 732 846 827
e-mail: topsluzby@centrum.cz

www.topsluzby.com
12

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015

13

inzerce

1-2

inzerce

2015

SOLÁRKO NA ČERŤÁKU
slunce tvoří vitamín D
i naše slunce tvoří vitamín D
Podle normy EU

Colagenové solárium
omlazování pokožky
šetrné opalování

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

Lymfatické masáže
prevence celulitidy
vylučování škodlivin
snižování otoků

Solární studio (stojící – ležící)
Foersterova 2, 360 01 Karlovy Vary
Po - Pá: 08:00 - 21:00 hod.
So - Ne: 10:00 - 20:00 hod.

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

tel.: 353 222 410
mobil: 723 796 865
Permanentky: 500,-Kč + dárek, 1000,-Kč + dárek,
2000,-Kč + dárek

B korekce.
Ideální použít 1 nebo 3 přílohu a doupravit. 2 je nejstarší. Určitě si poradíte. když to půjde prosím sk.
o zaslání
sk. A
Jen pro upřesnění prosím doplnit sk D za 13 500,- Kč Novinka .
Zrušit nově otevřená pobočka Ostrov a pouze napsat autoškola Golem Karlovy Vary a Ostrov, sk. C
popřípadě někam do spodní části doplnit adresy poboček.
NEW sk. D
pobočka K.Vary : Závodu Míru 70, Stárá Role
sk. C + E
Ostrov : Hlavní 714, vedle GE money Bank
B za 7 500,- Kč
sk. B + E

Inzerce v Novorolském zpravodaji
rozměr inzerátu

cena

A za 5500,- Kč
C za 12 500,- Kč
C+E za 5 500,- Kč
B+E za 4 000,-

celá strana 190 x 260 mm

3,000 Kč

Když bude potřeba volejte.

polovina strany 190 x 124 mm

1,600 Kč

čtvrtina strany 93 x 124 mm

1,000 Kč

93 x 60 mm

550 Kč

45 x 60 mm

350 Kč

pobočky:

Karlovy Vary, Závodu Míru 70, Stárá Role
Ostrov, Hlavní 714, vedle GE money Bank

Inzerci v Novorolském zpravodaji zajišťuje firma BMT Tiskárna Karlovy Vary.
Pro více informaci, volejte na 602 414 816 a nebo napište na tiskarna.bmt@volny.cz

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

7 500,- Kč
5 500,- Kč
12 500,- Kč
13 500,- Kč
5 500,- Kč
4 000,- Kč

www.autoskolagolem.cz
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