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Slovo
starostky
         
     Krásné léto přeji všem spoluobča-
nům. Město pilně pracuje na úspěšné 
realizaci a kolaudaci dvou význam-
ných investičních akcích. První akcí 
je Dům dětí a mládeže, Knihovna a Junák, na které již práce finišují. 
Zbývá pouze prostory vybavit nábytkem a předat k užívání organiza-
cím. Knihovna se bude stěhovat lidským řetězem 3. září. Pozvánka 
na tuto akci bude v  dostatečném předstihu  distribuována. Druhou 
akcí je komunikace, chodník a osvětlení Na Bouchalce. K radosti všech, 
kteří v  této lokalitě bydlí, je i tato stavba téměř před dokončením a 
zbývají pouze terénní úpravy.
V současné době připravujeme rekonstrukci přechodu pro chodce tak, 
aby odpovídaly předpisům dle nařízení Dopravního inspektorátu a 
abychom zvýšili bezpečnost především dětí a ostatních chodců.  Vznik-
nou zde i nová parkovací místa pro potřeby městského úřadu, domu 
dětí a knihovny. Jako každý rok, tak i v roce letošním jsme naplánovali 
opravy chodníků a komunikací. Víme, že některé realizovat nebude-
me, protože Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo dotační titul na 
regeneraci panelákových sídlišť. Nyní chystáme projekt a podáme žá-
dost.  Ve spolupráci s projektantem a obyvateli jednotlivých částí měs-
ta budeme hledat nejvhodnější varianty rekonstrukce okolí panelo-
vých domů, proto abychom zajistili příjemné prostředí pro odpočinek 
obyvatel a zároveň opravili všechny chodníky a komunikace. Projekt 
rozdělíme na tři etapy a budeme žádat každý rok o realizaci jedné 
z etap. Již v roce 2016 bychom rádi zrealizovali první etapu, která by 
se týkala ulice Tovární až do Nádražní a všech přilehlých ploch. Sou-
částí akce bude i výsadba nové zeleně. Pomoc při realizaci projektu 
přislíbila sama ministryně paní Šlechtová. A od října budeme projekt 
konzultovat na ministerstvu, abychom splnili všechny podmínky a 
byli úspěšní s žádosti na další tři etapy.  Bydlení v panelových domech 
je pro obyvatele spojené s  potřebou vlastnit zahrádku. V  současné 
době by mohlo město získat do vlastnictví pozemky, které by sloužily 
jako parcely pro zahrádky. Důležité pro nás je znát Váš zájem o pří-
padné získání pozemků do Vašeho vlastnictví. Pokud Vás tento náš 
záměr zaujal, kontaktujte pana Slíže, zaměstnance městského úřadu. 
S  letní úpravou a úklidem města začala Technická služba s  předsti-
hem a všichni vnímáme snahu o údržbu veřejné zeleně. Brigádnice 
plejí a mulčují záhony s  keříky.  Práce je za nimi vidět, ale co mne 
osobně velice zlobí, je to že opět řeší psí exkrementy, kdy neukáznění 
majitelé psích miláčků nerespektují pravidla a vyhlášku města.  Věřím, 

že na své zahrádce by stejní lidé udržovali pořádek a nelíbilo by se 
jim, kdyby cizí pejsek ničil jejich snahu a práci. Proto znovu žádám 
všechny, aby po svých psech uklízeli a neznepříjemňovali okolí našeho 
krásného města nám všem, kteří se tu chceme cítit hezky. Zaměstnan-
ci Technické služby se snaží osazovat kvetoucími květinami květináče 
ve městě, které nám ničí především starší děti. Obávám se, že pokud 
rodiče nejdou svým dětem příkladem, je marná snaha ostatních pře-
svědčit děti, že nově osazené květináče nefungují jako terč na házení 
kamenů. Až se ke společnému začneme chovat jako k vlastnímu, bude 
naše město ještě krásnější. Ráda bych připomněla spoluobčanům, že 
pokračují zájezdy do Globusu každý třetí čtvrtek. Účastnický poplatek 
je Kč 20,--, autobus odjíždí v 8 h z náměstí a odjezd od Globusu zpět 
je v 11 h. Město se snaží umožnit svým spoluobčanům nakoupit potra-
viny a jiné potřebné věci pro domácnost, které v našem městě nekoupí. 
Přáli bychom si, aby zájem z Vaší strany pokračoval.
Závěrem jedna informace pro všechny. Dle zákona o obcích nemá sta-
rosta pevnou pracovní dobu. Může se Vám stát, že mne nezastihnete 
v kanceláři úřadu, protože moje pracovní náplň je velice různorodá 
a časově flexibilní. Paní Kateřina Černá je ta, která zná můj pra-
covní program a ráda Vám poskytne informaci, kdy budu přítomna 
v  kanceláři, případně s  Vámi domluví osobní schůzku se mnou. Za-
stávám názor, že starosta se má o své občany starat a proto pokud 
budete mít jakýkoli dotaz nebo problém, kontaktujte mne na telefonu 
602  343  465 nebo emailu starostka@novarole.cz a samozřejmě na 
facebookovém profilu. Přeji všem krásnou dovolenou.

S pozdravem Jitka Pokorná, starostka Nové Role.

z
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     Ve středu 29. 4. 2015 v 17 hodin zasedlo v sále budovy Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Nové Roli zastupitelstvo ke svému 5. 
jednání. Nejvíce času programu zabralo projednávání aktuálního 
stavu jednotlivých investičních akcí města. Hned v úvodu vystou-
pili jako hosté ing. Roman Havlan, který v rámci některých inves-
tičních akcí vykonává pro město činnost tzv. technického dozoru 
investora a ing. Jiří Vít, projektant investiční akce – oprava komu-
nikace v ulici Na Bouchalce. Seznámili přítomné s aktuálním sta-
vem, který byl zjištěn až po odfrézování asfaltového povrchu – tzv. 
pláň komunikace je v horším stavu než se předpokládalo (značné 
množství navážky porcelánu), v části stavby se bude muset základ 
komunikace zhotovit hlouběji, než bylo projektováno (zkoušky 
na nepropustnost a jako další nečekaná komplikace se ukázalo 
odhalení živého pramene vody v  průběhu odkrývacích prací. 
Stavba se tím komplikuje, nicméně zhotovitel stavby je schopen 
se s těmito záludnostmi vypořádat, pro město, jako investora však 
situace znamená nepředpokládané vícepráce a s tím spojené zvý-
šené finanční náklady na stavbu. Zastupitelé operativně rozhodli, 
v souladu s pravidly fondu, že část prostředků (2,4 mil. Kč) z Fon-
du Páteřní komunikace Mezirolí bude využita pro dofinancování 
této akce (náklady nakonec budou nižší, než částka, kterou za-
stupitelstvo uvolnilo). Další investiční akcí, která byla na pořadu 
dne, byla naše největší připravovaná zakázka – zhotovení Páteřní 
komunikace Mezirolí. Zde zastupitelé schvalovali způsob finan-

cování této akce, které bude probíhat z  části pomocí prostřed-
ků naspořených ve Fondu Páteřní komunikace Mezirolí (12 mil. 
Kč) a zbytek ve výši až 45 mil. formou čerpání bankovního úvěru 
městem. Město samozřejmě pro tuto zakázku podalo žádost o 
dotaci z prostředků EU prostřednictvím ROP Severozápad, kde 
bychom mohli získat až 21 mil. Kč. Pokud vše dobře dopadne, 
žádost bude schválena (schvalování proběhne zhruba ve druhé 
polovině června) a dotace bude městu přiznána, budou tyto pro-
středky použity jako mimořádná splátka bankovního úvěru. Pro 
zajímavost – splátky úvěru vycházejí ročně v podstatě ve stejné 
výši, jakou město každoročně spořilo ve Fondu Páteřní komu-
nikace. Rozpočtově by tedy tato akce neměla znamenat žádnou 
významnou změnu pro hospodaření našeho města.
V dalších bodech se, mimo jiné, zastupitelé zabývali žádostmi o 
prodej pozemků obyvatelům, dotacemi na činnost spolků působí-
cích na území města, rozpočty organizací, jejichž je město členem 
apod. A zajímavost na závěr – na území města vznikla nová ulice. 
Lokalita známá jako „Staré hřiště“ dostala oficiální název, který 
zastupitelé schválili podle návrhu, který předložili první obyva-
telé této části města. Mezi ulicemi Luční a Polní nám tak vznikla 
nová „ulice JARNÍ“.  Přejeme všem budoucím obyvatelům, ať se 
jim v  této lokalitě dobře bydlí a ať na ně jaro dýchá z každého 
kouta po celý rok! A to stejné přeji i nám všem ostatním. 

Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Sdělení občanům ohledně ochrany osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Vážení rodiče nově narozených občánků města. 
S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zá-
konného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a 
zaslání pozvánky na Vítání občánků. Z toho důvodu již nebu-
dou pozvánky zasílány rodičům automaticky. Máte-li zájem 
zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat: 
1) osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
2) vyplněním online formuláře na webových stránkách města
3) zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz 
4) zasláním do datové schránky IDDS y24bcev
5) doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo 
osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská 
236, Nová Role. 
Vítání občánků je určeno všem nově narozeným dětem, které 
mají v  době podání přihlášky trvalý pobyt na území města 
Nová Role. Prosíme, aby vyplněné přihlášky na slavnostní Ví-
tání občánků, které proběhne v červnu 2015, byly doručeny 
nejpozději do 10. srpna 2015.

Vážení jubilanti narození v červenci a srpnu.
I od Vás potřebujeme souhlas se zveřejněním vašeho jména 
a příjmení v rubrice Blahopřejeme. Svůj souhlas nám můžete 
poskytnout:
1) osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
2) vyplněním online formuláře na webových stránkách města
3) zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz 
4) zasláním do datové schránky IDDS y24bcev, 
5) doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo 
osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská 
236, Nová Role. 
Prosíme, aby byly formuláře souhlasu se zařazením do rubri-
ky „Blahopřejeme“ doručeny nejpozději do 10. srpna 2015.

Další informace vám poskytne Lenka Žigovičová,
tel.: 353 176 317

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města dne 29. 4. 2015

Vítáme
    děti do života
Adéla Horychová

Tobiáš Kubík

Lucie Francouzová

Kryštof Slaměnko

Vojtěch Stánek

Samuel Herout

Jan Šenk

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.
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     Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané, v dnešním vydání 
Novorolského zpravodaje bych vás rád seznámil s dalším důleži-
tým předpisem našeho města, s Obecně závaznou vyhláškou č. 
1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrál-
ním území města, lidově řečeno – s vyhláškou „o odpadech“
Vyhláška stanovuje, jakým způsobem lze na území města naklá-
dat s  jednotlivými druhy odpadů a je závazná „pro všechny fy-
zické osoby, které mají na území města trvalé bydliště a pro další 
fyzické osoby, které se na území města zdržují“

Vyhláška řeší zejména: 
- typy a druhy sběrných nádob a zařízení určených pro ukládání 
odpadů (kontejnery, popelnice – zpravidla o obsahu 110l apod.) a 
k čemu slouží (ukládání zbytkového odpadu po vytřídění) 
- typy kontejnerů pro tříděný odpad (papír, sklo, PET lahve a plas-
ty, kartonové nápojové obaly) 
 - možnost přistavení (na objednávku) velkokapacitních kontejne-
rů, do kterých lze umístit velkoobjemový odpad z  domácností  - 
vyhláška určuje, že sběrným střediskem odpadů je areál Technické 
služby, kam je možné umístit kromě objemného odpadu i odpady 
nebezpečné, staré elektrospotřebiče, elektrobaterie a další, vč. bio-
odpadu.
Areál Technické služby je pro občany otevřen jak v  pracovní 
dny, tak i každou sobotu od 10 do 14 hodin.
 - Stanovuje dále také, kam umístit vyřazené, nepoužité či prošlé 
léky, tímto místem je v Nové Roli určena místní lékárna apod.

Věděli jste například, že vyhláška výslovně zakazuje ukládat ne-
bezpečný odpad do běžných sběrných nádob a že do těchto ná-

dob se nesmí ukládat ani stavební a výkopový materiál, či zemi-
na? A např., že služby sběrného dvora jsou pro obyvatele Nové 
Role (na rozdíl od řady jiných měst a obcí u nás, ale i například 
v nedaleké SRN) poskytovány zdarma?
A víte také, že i za nedodržování této vyhlášky může obec ukládat 
sankce? Např. ve formě pokut – pro právnické osoby a fyzické 
osoby – podnikatele až do výše 100.000,- resp. 200.000,- Kč a pro 
nepodnikající fyzické osoby až do výše 50.000,- Kč a to za neudr-
žování čistoty a pořádku na pozemku který využívá (a narušuje 
tím vzhled obce), za neoprávněné založení skládky, či za „pou-
hé“ odložení odpadů mimo stanovené místo (jistě každý z  nás 
alespoň jednou četl upozornění na kontejnerech, aby občané 
objemný odpad neukládali u kontejnerů, ale uložili jej ve sběr-
ném dvoře)  Kontrolou dodržování této obecně závazné vyhlášky 
jsou pověřeni stanovení pracovníci Městského úřadu a Technické 
služby Nová Role, s.r.o. To vše a další informace se dočtete, pokud 
si tuto vyhlášku (ať již na webových stránkách města, či na měst-
ském úřadu) pročtete.
Na závěr mi vážení spoluobčané, dovolte poznamenat, že stej-
ně jako u veřejného pořádku (zmiňovaném v  minulém článku 
k OZV) i v  tomto případě záleží hlavně na nás všech, v  jakém 
prostředí budeme žít. Budeme-li s odpady nakládat tak jak máme 
(a jsem přesvědčen, že se v podstatě jedná jen o dodržování zá-
kladních zásad čistoty) budeme žít v čisté obci. A o to nám všem 
jistě jde.
Přeji vám všem krásné a čisté prázdniny

Roman Svoboda
tajemník MěÚ Nová Role

INFORMACE O OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠKÁCH

   Uplynulé měsíce duben a květen byly pro vedení města bo-
haté na společenské a kulturní akce. Nejprve 25. dubna se zá-
stupci města a úřadu zúčastnili vzpomínkového pietního aktu 
obětem pochodu smrti z  období konce 2. světové války v  naší 
německé partnerské obci Rittersgrün. Při tomto setkání byla zá-
roveň domluvena další vzájemná spolupráce a společná možná 
shledání v letošním roce. Tradičně 30. dubna se ve staré části 
obce konalo Stavění Májky a Pálení Čarodějnic. Na této akci 
byl připraven doprovodný hudební program a zábavné atrakce 
pro děti. Nejen díky programu ale i pěknému počasí nás velice 
potěšil velký počet návštěvníků.   
Následně 8. května jsme si i u nás v Nové Roli také připomněli 
kulaté 70. výročí ukončení 2. světové války a položením květin 
u pomníku v parčíku poblíž vlakového nádraží a na společném 
hrobě na místním hřbitově tak uctili památku obětem z místní-
ho koncentračního tábora a transportu smrti.
V sobotu 23. května proběhl již 12. ročník hudebního festivalu 
Valcha v malebném prostředí na pláži u rybníka. Ani tady jsme 
nezapomněli na doprovodný program pro děti, Malování na ob-
ličej a projížďky na koni. Štěstěna v podobě bezdeštného počasí 
nám byla i v tento den příznivě nakloněna a měli jsme možnost 
těšit se z hojného počtu posluchačů. 
Náročná na přípravu byla sobota 30. května, kdy se od ranních 
hodin konal tradiční Pohádkový les pro naše nejmenší děti, 
který organizuje Dům dětí a mládeže. Na něj následně nava-
zovalo od 13 h zábavné odpoledne ve staré části obce pro děti 
všech věkových kategorií. Veškeré atrakce byly pro děti a případ-
ný doprovod zdarma. Dětští oslavenci měli možnost se seznámit 
s  technickým vybavením Policie ČR, Záchranné služby, zasou-

těžit si v hasičské disciplíně. Díky opět příznivému počasí byly 
v obležení stanoviště Malování na obličej a Českého červeného 
kříže, kde obsluha zdatně dětem vytvářela imitaci zranění. Ně-
kteří dospěláci si vyzkoušeli chůzi s tzv. opileckými brýlemi.  Asi 
největší zájem byl o atrakce velký skákací hrad, moderní dětský 
kolotoč s motorkami a velká pirátská loď. Naši nejmenší a nej-
mladší si zcela jistě svůj svátek patřičně užili.  Celý den pak byl 
zakončen v 18 h pokácením Májky místními dobrovolnými hasi-
či a pokračovala zábava pro dospělé do pozdních nočních hodin 
za doprovodu DJ Bédi a Jirky, kteří hráli i celé odpoledne pro děti 
a jejich rodiče. 
Velkou dětskou párty uspořádali naši partneři v  Rittersgrü-
nu v sobotu 20. června, kam byli pozváni  občané z Nové Role 
a  měli možnost se těchto dětských oslav zúčastnit. Program a 
atrakce pro děti zde byly zdarma.
Druhý den v  neděli 21. června se vedení města zúčastnilo 
v  Rittersgrünu oficiální návštěvy na počest 25. výročí úzko-
kolejné vlakové trati a  místního železničního muzea. Kuli-
su v podobě živé hudby zde ztvárnil Big band Červení Panteři 
z Nové Role pod vedením Bc. Květy Teturové, DiS. 
Tímto děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů, Tenisové-
ho klubu a Tělovýchovné jednoty za aktivní spolupráci při pří-
pravě akcí a našim občanům srdečně děkujeme za hojnou účast 
na všech akcích, ze které máme velikou radost, a budeme se na 
vás těšit v sobotu 12. září na Michalské pouti, kam pro Vás při-
pravujeme opět bohatý doprovodný program a některé atrakce 
pro děti zdarma. 

Krátce z kulturního dění města

  Jan Lichnovský, místostarosta města
Kateřina Černá, vedoucí EO MěÚ Nová Role                      

Na šestého června 2015,   připravila odborová organizace 
společnosti Thun 1794 a.s. porcelánového závodu v Nové 
Roli akci pod názvem Odbory baví děti. 
 Na dětském porcelánovém dni se sešlo přes 100 odborářů se 
svými ratolestmi, aby si užívali slunného dne, připravených 
soutěží pro děti a hudby v podání DJ El Pepina. S celou produk-
cí pomohla odborové organizaci agentura Archa Loket, která je 
zároveň provozovatelem Návštěvnického centra v tomto závodě 
a pro děti zaměstnanců připravila oblíbenou porcelánovou ško-
ličku. Pro děti byla připravena také ukázka výcviku policejních 
psů a děti si užívaly jízdy na poníkovi nebo na historických ve-
teránech.  

ODBORY BAVÍ DĚTI ...
     V neděli 9.3 se jednotlivci našeho kolek-
tivu vydala poměřit své síly do Sokolova.
Běželo se 60m. s překážkami. Soutěž probí-
hala ve třech kategoriích, přípravka,mladší 
a starší. V každé kategorii měla Nová Role 
své zastoupení. Pro medaile si doběhl  v ka-
tegorii přípravka Vojta Vorlíček 2.místo a 
Barborka Kůsová také 2.místo. V kategorii 
mladší Honza Horák 2.misto. Mezi starši-
ma Bára Blašínová 3.místo a Domča Svo-
boda rovněž 3.místo. 30 - 31.5 proběhla 

okresní a rovněž krajská kola požárního 
sportu dorostu a dospělých v  K.Varech 
na ACstartu. V  sobotu jelo družstvo žen, 
mužů a starších mužů ukázat co umí. V dis-
ciplínách 100m s  překážkami, štafetě 4x 
100m a požárním útoku nakonec přivezla 
obě družstva celkově 3.místo. Starší muži 
mají již léta praxe a s přehledem si přivezla 
1.místo.V neděli náš dorost bojoval pouze 
za jednotlivce. Dvojboj, 100m s překážka-
mi a testy požárních znalostí.Naše výpra-
va měla 100% úspěšnost.Všichni doběhli 
na stupně vítězů! Barča Blašínová 2.místo 
v  okrese a 3.místo v  kraji,Adélka Štiková 
2.místo jak v  okrese tak v  kraji, Karolína 
Andrlová 3.místo v okrese, Tomáš Bronec 
2.místo jak v okrese tak v kraji a Filip Nagy 
1.místo v okrese i kraji a jako vítěz krajské-
ho kola si vybojoval i postup na mistrovství 
České republiky.Doufám že i tam ukáže co 
umí. Ještě bychom chtěli moc poděkovat p. 

Miloši Mrkvanovi který nám velmi ochot-
ně ve svém volném čase pomohl opravit 
závodní stříkačku. 

DĚNÍ U NÁS NA HASIČÁRNĚ
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zprávy z města zprávy z města

     V pátek 17. 4.  žáci 1. - 

3. ročníků spolu s třídní-

mi učitelkami vyrazili na 

celostátní úklidovou akci 

Ukliďme Česko. Vyčis-

tili různé lokality města 

- okolí školy, novorolského rybníka, fotbalového hřiště, autobu-

sového a vlakového nádraží a břehy řeky Rolavy. Z těchto denně 

užívaných veřejných prostranství se nasbíralo 20 velkých pytlů 

nepořádku. Naši malí dobrovolníci si akci nejenom užili, ale také 

si uvědomili, jak odpad škodí přírodě a celkovému vzhledu měs-

ta (krajiny). Nejvíce je překvapilo neuvěřitelné množství nedo-

palků cigaret v okolí dětských hřišť a vlakového i autobusového 

nádraží. Žáci se naučili více vnímat svět kolem sebe a přesvědčili 

se o tom, že sami mohou změnit věci, které se jim nelíbí. Jelikož 

nás tato myšlenka nadchla, určitě se za rok opět zúčastníme.

Děkujeme za spolupráci MÚ v Nové Roli za poskytnutí ruka-
vic a pytlů.

Mgr. D. Schlapáková, Mgr. M.Šímová

LESY U NOVÉ ROLE OPĚT PROKOUKLY

     Již potřetí se Geocacheři  (lidé, kteří se zabývají outdooro-
vou aktivitou pohybující se na pomezí sportu a turistiky) nejen 
z Karlovarského kraje opět sešli nedaleko Nové Role, aby uklidili 
po lidech, kteří o přírodu nedbají.  
Stalo se tak v rámci třináctého výročního víkendu těchto setká-
ní, při kterých Geocacheři přesně podle hesla setkání (CITO = 
Cache In, Trash Out, tedy doslova keš dovnitř, odpadky ven) vy-

nesou z  přírody veškerý odpad, na který narazí. Tento víkend 
připadl letos na 25. – 26. dubna. 
Právě první den tohoto víkendu se za příjemného počasí téměř 
150 lidí z Karlovarska, Chomutovska, ale i Prahy, a také Německa 
podílelo na vyklízení několika tisíc metrů čtverečních lesů mezi 
Novou Rolí a Nejdkem. Odpadem, který v přírodě nemá, co dě-
lat, naplnili geocacheři tři ze čtyř kontejnerů přistavených městy 
Nejdek a Nová Role. Z lesů bylo vytaháno hlavně velké množství 
pneumatik, ale i dalších částí automobilů, hromady stavebního 
odpadu, několik barelů, sudů od olejů, ale také například televi-
zor či matrace. Nechtěnou samozřejmostí bylo naplnění desítek 
pytlů drobným odpadem. 
Komunita GeoWestu, jak si karlovarští geocacheři také říkají, dě-
kuje všem, kteří přiložili ruku k dílu. A především by pak chtěli 
organizátoři touto cestou poděkovat městu Nová Role, městu 
Nejdek a firmě AVE Nejdek za podporu tohoto projektu. Bez 
této podpory by se takováto akce vůbec nemohla uskutečnit. 

Za organizátory z GeoWestu sepsal Jiří Hůrka

UKLIDÍME ČESKO... PĚT ZÁVODŮ – pět vítězství mladých hasičů Mezirolí
     19. dubna jsme jeli na první závod Ligy 
Karlovarského kraje mladých hasičů do 
Chodova. Tentokráte pořadatel zvolil jako 
prvou disciplínu štafetu 4x60m a samozřej-
mě požární útok. I my jsme byli napnutí, 
jak to dětem po zimní pauze půjde, zda 
navážou na loňské úspěchy. Startovali obě 
družstva, jak mladších, tak starších žáků. 
Starší nebyli ještě kompletní a tak běželi 
jen štafetu, na které byli pátí. Útok neběže-
li a tak skončili celkově na 7.místě. Mladší 
v konkurenci deseti družstev byli na štafetě 
na druhém místě, v útoku pak předvedli na 
začátek super čas 31,69s. A přišlo první ví-
tězství. 
3. května na závodě v  Útvině  opět běželi 
starší jen první disciplínu, stále chybí dal-
ší na útok. Ve štafetě dvojic ovšem nikoho 
nešetřili a byli na 4.místě celkově pak na os-
mém místě. Mladší opět v silné konkurenci 
předvedli nejrychlejší čas ve štafetě dvojic 
a to s náskokem 12s a po součtu s druhým 
útokem to znamenalo další 1.místo.
8. května jsme vyrazili na dlouhou cestu do 
Skalné. Už jsme měli doplněné družstvo 
starších. Mladší družstvo dál drželo vyso-
kou laťku a vyhrálo opět s velkým násko-
kem štafetu dvojic. V útoku potom byli dru-
zí, jelikož se jednalo o pouhý sestřik a my  
máme více zkušeností s nástřiky do terčů, a 
tak domácí hasiči byli lepší. V součtu jsme 
měli stejně bodů a skončili na závodech 
druzí, jelikož rozhoduje požární útok. Ale 
Skalná do ligy není přihlášena,tak si připi-
sujeme další jedničku. Starší družstvo od 
nás mělo jasný úkol. Neudělat chybu, která 
by nás mohla mrzet. Na štafetě hned před-
vedli, že to dodrží a byli druzí. Útok běželi 
někteří úplně poprvé. Asi jsem já byl ner-
vóznější víc než naši svěřenci. Hlavně aby 
vydržel stroj,  jejich zacházení s  ním. Ale 
jsou to borci, předvedli třetí útok a hlavně 
neudělali chybu, na rozdíl od soupeřů. Po 
sečtení bodů a vyhlášení výsledků byla naše 
očka zalitá slzami. Slzami štěstí. 1.místo – 
tak to jsme opravdu nečekali, super.
9. května jsme hned vyrazili do Sokolova na 
závod jednotlivců na stadion Baníku. Tam 
v  běhu na 60m překážek startovali Míša 
Štenclová, Lenka Pospěchová, Kristína Geť-
ková, Matěj a Zdenda Váchovi, Dany Špe-
lina, David Čáslavský, Aleš Pelikán, Martin 
Štencl a Adam Kakrda. Nejlépe se vedlo 
Adamovi Kakrdovi, jenž časem 18,40s vy-
hrál v  kategorii mladších chlapců. Zdena 
Vácha zaběhl ve starší kategorii také pěkný 

čas 19,06s, který stačil na 5. místo v této ka-
tegorii.
16. a 17. května na Pile probíhalo jarní zá-
věrečné kolo hry Plamen. Starší družstvo 
po podzimu bylo osmé a v dalších čtyřech 
disciplínách se za pomoci členů mladšího 
družstva, kteří je doplnili, posunulo na šes-
té místo. Toto je velmi pěkné umístění na 
začátek činnosti tohoto družstva. 
V neděli pak jelo velmi oslabené družstvo 
mladších žáků bojovat o medaile ve své ka-
tegorii. Pět z našeho kádru odjelo na školu 
v  přírodě. Nakonec místo desetičlenného 
kádru jelo jen šest dětí a dva z nich třeba 
ještě s námi neběželi útok. Po podzimu byli 
na druhém místě,  za Žluticemi o jeden 
bod. Přáli jsme si alespoň se udržet na me-
dailových pozicích při troše štěstí….No a to 
přeje připraveným. Na prvé disciplíně šta-
fetě 4x60m jsme mohli postavit jen jednu 
štafetu z  těch zkušenějších. Čas 57,72s byl 
velmi povedený, pro nás naším dosavadním 
rekordem. A stal se také nejlepším na této 
soutěži. A v ten moment jsme srovnali bo-
dově krok se Žluticemi, medaili jsme měli 
jistou a o vítězi musel rozhodnout požární 
útok.  Šli jsme první a ve větru se čas zasta-
vil na 39,08. Žlutice na to odpověděli časem 
38,08. Domluvili jsme se s dětmi, že to není 
špatné, zkusíme to zlepšit, ale jestli se to ne-
povede, tak nevadí. Dali do toho všechno 
a vylepšili čas na 36,51s. Tak a teď počkat. 
Žlutickým se nedaří zkrotit proud do terče 
a čas ubíhal. Ano 1.místo na okresní soutěži 
hry Plamen je naše a obhájili jsme loňské 
vítězství. Jsme opět Mistry okresu Karlovy 
Vary. A navíc letos vítěz postupoval na kraj-
skou soutěž do Sokolova.
7.června v Sokolově na hřišti ISŠTE na umě-
lém povrchu nás čekala premiéra na krajské 
soutěži. Se soupeři z  Chodova jako vítěze 
Sokolovska a Plesnou - vítěze Chebska jsme 
ve třech disciplínách změřili síly o to, kdo je 
nejlepší v kraji. Od pátku zde krajská soutěž 
probíhala pro starší kategorii, my se připoji-
li v neděli. Během dopoledne jsme odběhali 
čtyři disciplíny. V prvé štafetě 4x60m jsme 
jen o tři desetiny vyhráli. Ve štafetě dvojic 
jsme přišli o letošní dominantnost a byli 
druzí. S Chodovem jsme měli stejně bodů 
a tak bylo jasné, že opět rozhodně požární 
útok. Družstvo Plesné již bylo odsouzeno 
k  třetímu místu. Hned v  prvém pokusu 
jsme předvedli skvělý čas 29,97s. To byla 
vysoká meta pro soupeře. Jeho čas přes 
čtyřicet na nás nestačil, ve druhém pokusu 

my dali ještě 33, 46 sekundový čas a tak do 
toho museli dát všechno a riskovat. Chodo-
vu to ani napodruhé nevyšlo a tak MISTŘI 
KARLOVARSKÉHO KRAJE V  MLADŠÍ 
KATEGORII JSOU Z MEZIROLÍ!!!!!!!!!!!
Ještě zároveň proběhla soutěž jednotlivců 
v běhu na 60m překážek. A odkud že jsou 
mistři kraje v této disciplíně?  
Chlapci:
1.místo Adam Kakrda    SDH Mezirolí
2.místo Martin Štencl     SDH Mezirolí
Dívky:
1.místo Míša Štenclová         SDH Mezirolí
2.místo Lenka Pospěchová    SDH Mezirolí

Dětský den a svoz nebez-
pečného odpadu v podání 
Mezirolských hasičů 
V sobotu 6. června Sbor dobrovolných hasi-
čů od 10 hodin projížděl Mezirolím a sbíral 
od občanů vesnice jimi připravený nebez-
pečný odpad.Tento svoz je první v  tomto 
roce.Ještě jeden se uskuteční na podzim.
Tímto bychom chtěli poděkovat technic-
ké službě v Nové Roli,která nám zapůjčuje 
traktor s valníkem.
V  odpoledních hodinách Sbor dobrovol-
ných hasičů, jako každý rok pořádal osla-
vy Mezinárodního dne dětí.  Už od jedné 
hodiny jsme začali s  přípravami dětských 
soutěží,stavění stánků na občerstvení.Před 
třetí hodinou přicházeli první děti s rodiči.
Počasí nám přálo.Děti soutěžili ve skákání 
v pytli, házení míčků na terč,chytání rybi-
ček na udici. Pro větší děti tu byla střelba 
ze vzduchovky,chození na chůdách a to za 
poslechu dětských písniček. Po splnění vy-
brané disciplíny si děti mohly vybrat něco 
sladkého či nějakou hračku. Po celou dobu 
byly rozdávány dětem vuřty a pití zdarma.
Dětský den byl ukončen přetahováním lana 
a opečením vuřtů.Po té následovalo kácení 
máje.Jako každý rok je u nás pravidlem,že 
máj si kácejí ženy pomocí sekery. 

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat:
občanům Mezirolí, kteří nám štědře přispě-
li na ceny pro děti, firmě PAPE za nemalý 
sponzorský dar a firmě THUN a.s 1794 
také za sponzorský dar v podobě porcelánu.
Tímto ještě jednou moc děkujeme a vážíme 
si toho.

Za SDH Mezirolí Míla a Lucka Pospěchovi



              

V prvním květnovém týdnu se vybraní žáci naší školy zúčastnili 
čtyřdenního soustředění v Německu spolu s našimi partnerskými 

školami (Toužim, Breitenbrunn a Natheim). Z  každé školy přijelo 
10 žáků. Vzhledem k tomu, že se tu sešli žáci ze 4. a 7. ročníku, nesl 
společný projekt název „Groβ und Klein im Sport vereint“ a konal 
se ve sportovním areálu Rabenberg. Hlavním organizátorem toho-

to společného pobytu byla letos partnerská základní škola Goethe-
schule v Breitenbrunnu. Hned po příjezdu a ubytování nás čekaly 
pod vedením zážitkové pedagožky Ronjy nejrůznější seznamovací 
hry, které zázračně pomohly všem účastníkům překonat počáteč-
ní ostych a jazykovou bariéru. Už během první hodiny přestal být 
rozdíl mezi českými a německými dětmi, všichni se společně bavili, 
jak dovedli, kde nestačila němčina nebo angličtina, tam se uplatnilo 
dorozumívání „rukama, nohama“, a když ani to nezabralo, vždycky 
se našel někdo další, kdo pomohl s překladem. 
Všech 40 dětí možnost vybrat si jeden z  5 sportovních worksho-
pů – horolezecká stěna, inline bruslení, trampolína, step aerobic a 
žonglování. Kromě toho na všechny čekala další zábava v obrovském 
lanovém centru, nechyběl ani fotbal, přehazovaná, plavání, kuželky, 
nebo netradiční „molitanový bazén“ a drums alive, geocaching, vý-
let do Schwarzenbergu, parku miniatur a zooparku.
Loučení přišlo pro všechny až příliš brzy, ale už teď se těšíme na další 
setkání s našimi kamarády na společných výletech a sportovních ak-
cích a v neposlední řadě na příští soustředění v Nattheimu!
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školaškola

     V letošním roce jsme se se 
školou přihlásili do sportov-
ní soutěže Hejtmanův pohár 
2015. Jde o speciální opičí drá-
hu, kterou musí v co nejlepším 
čase zdolat co nejvíce žáků ško-
ly. K  tomu se muselo vše zdo-
kumentovat fotkami a videi. 

Jsem ráda, že se do soutěže kromě nadšených prcků vrhli i žáci 2. 
stupně. Jinak bychom neměli šanci na solidní umístění. Soutěž je 

hodnocena v každém kraji zvlášť (tzn. 14 vítězů za 14 krajů). Čekali 
jsme s napětím, jak se umístíme. Začátkem června jsme byli na prv-
ním místě.  Už jen čekáme na oficiální oznámení výhry. Pokud vše
dobře dopadne, získáme pohár za Karlovarský kraj a finanční odmě-
nu 10.000,-Kč. 
Děkujeme hlavním organizátorům – Lumíkům ze 4. A s paní uči-
telkou Miluškou Duškovou, dále paní učitelce Lence Kučerové za 
zaktivování 2. stupně a za pořízení fotodokumentace paní Veronice 
Bartoňové. Pochvala patří samozřejmě všem žákům, kteří bojovali o 
co nejlepší časy a ukázali, že jsou opravdovými sportovci!

ÚČAST ŠKOLY V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI

     Celý školní rok jsme my – Lumíci od Rolavy ze 4. A měli projekty 

na téma Středověk. Na závěr roku nám paní učitelka Miluška umož-

nila zažít středověk na vlastní kůži na Horním Hradě. Výšlap k němu 

nám ztížila průtrž mračen, ale to nám na náladě neubralo. Ubytovali 

jsme se v podkroví, které se rázem proměnilo v sušárnu. Potom jsme 

se rozdělili do dvou družin – Tygříků a Sluníček. Prohlédli jsme si 

hrad a opekli buřty. Následovaly středověké soutěže. V noci nás če-

kala cesta hradem za pokladem. Před spaním nám Lůca četla po-

věsti. Ráno jsme snídali na nádvoří. Potom jsme pomáhali uklidit 

hrad a sami jsme si uvařili v kotli oběd – gulášovou polévku. Po obě-

dě jsme chvíli odpočívali a pak už nás čekala rytířská stezka kolem 

hradu, kde jsme plnili 7 rytířských úkolů jako v pravém středověku. 

Nakonec jsme byli všichni pod věží pasováni na rytíře řádu Horního 

Hradu a darem jsme dostali krásné měšce plné čokoládových min-

cí. Překvapením byly palačinky, které pro nás přijeli na hrad udělat 

rodiče Emči Gondášové.  Na hradě se nám moc líbilo, byl to príma 

zážitek.

DOBYTÍ HORNÍHO HRADU

Emulína a Míša od Rolavy

GROB UND KLEIN IM SPORT VEREINT

Sportovní dětský den na hřištích FK Nová Role 29. května 2015
       

V pátek 29. května uspořádal Fotbalový klub Nová Role u příležitos-
ti blížícího se Mezinárodního dne dětí, již dvanáctý ročník „Spor-
tovního dne dětí a mládeže“. Tak jako v předcházejících letech se 
této akce  účastnily děti z mateřských škol v Nové Roli, Božičanech 
a Mezirolí, v celkovém počtu 97 dětí a dále 1.stupeň základních škol 
z Nové Role a Božičan v počtu 191 žáků. Celkem se této sportovně-
-zábavní akce účastnilo 288 dětí  z Nové Role a okolí. Po chladných 

dnech a nejisté předpovědi, se počasí vyčasilo v příjemné sluneč-
né dopoledne a jak bylo vidět, příjemně si jej užila i většina dětí. 
V rámci dvou. fotbalových turnajů se odehrálo neuvěřitelných třicet 
zápasů. Tímto děkuji za trpělivost, jak rozhodčím Romanu Chlu-
povi, Radku Maxovi, Tomáši Červíkovi, tak i samotným hráčům 
týmů, jejich učitelům a fandícím spolužákům. Ti si dokonce připra-
vili vlastní povzbuzující transparenty. Škoda jen, že někteří z hráčů 
týmu 5.A třídy neunesli své těsné umístění na druhé příčce, kdy je 
předstihl tým 4.B, při shodě bodů, na počet vstřelených branek, což 
vyjádřili verbálním vulgárním projevem. Není podstatné kdo byl 
první a kdo poslední, vítězem byl každý, kdo čestně a odhodlaně dle 
vlastních schopností bojoval za sebe i za svůj tým. Děkujeme všem 
těmto vítězům. Velmi děkujeme partnerům akce, především Karlo-
varskému kraji, České unii sportu, městu Nová Role i starostce paní 
Jitce Pokorné, která se aktivně zúčastnila předání cen. Dále děkuje-
me ostatním pořadatelům, členům FK Nová Role panu Bohumilu 
Michalovi, Jiřímu Hájkovi, Danielu Hájkovi ml., J. Vaverkovi ml., J 
Kodajkovi, Zdeňku Trávovi, Pavlu Královi, žákům 9. třídy Domini-
ku Hegenbartovi, Davidu Poláčkovi, Petru Pospíšilovi, Davidu Ren-
dlovi a Františku Kollerovi, kteří celou akci pomáhali organizačně 
zajistit. Z pověření VV FK Nová Role Roman Mokrusch

Zapsala Miriam Velínská



     

V sobotu 23.května jsme s obavami hleděli na oblohu.Nepřáli jsme 

si, aby nám počasí pokazilo náš výlet do Kraslic, kde se konaly 9. 

Hry bez hranic aneb knihovnice dětem. Družstvo ve složení Lukáš 

Dáňa, Eliška Kejvalová, Luboš Ohnutek a David Skalický vyrazilo na 

trať, kde je čekalo několik úkolů. Kvíz z historie Kraslic, poznávání 

nástrojů podle hudebních ukázek, skládání hudebních nástrojů, po-

znávání předmětů souvisejících s řemesly v Kraslicích. Tvůrčí muse-

li být na stanovišti, kde z krajek vytvářeli obraz kostela Svatého Mi-

chaela v Nové Roli. Nejrychlejší práci odvedli při řezání polena, na 

jejich 18 vteřin nikdo nestačil. Souboj vyvrcholil rozstřelem o první 

místo s družstvem z Lomnice. Dívky z Lomnice je bohužel porazi-

ly. Novorolské družstvo získalo druhé místo a s ním zatím nejlepší 

umístění v soutěži pro Novou Roli.

Lukášovi, Elišce, Lubošovi a Davidovi moc gratulujeme. Děkujeme, 

že předvedli super výkon. Dík patří i Mírovi, Katce a Kristýně, kteří 

je v soutěži doprovázeli a fandili jim.

Poděkovat bych chtěla i paní ředitelce ZUŠ Květě Teturové za na-

hrávku hudebních ukázek. Také za to, že si našla čas a přišla dětem 

ukázat, jak hudební nástroje složit a přidala rady na co si dát pozor.
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knihovnaMŠ

     Dne 19.5.2015 jsme se zúčastnili již tradiční dětské sportovní 
olympiády v Karlových Varech. Z 9.  MŠ jsme se umístili na 1. místě 
zásluhou těchto malých sportovců.
běh na 30 m  1. místo Nikol Mannion
skok do dálky  1. místo Dominika Stehlíková 
skok do výšky 1.místo Natálie Špičková 
hod do dálky  1.místo Karolína Dušková
maratonský běh  2.místo Ella, 3.místo Denisa Purkartová
,,KARLOVARSKÝ PRAMÍNEK´´                                                                                       
Dne 23.4.2015 proběhl v Karlových Varech v hotelu Thermal 1. ročník 
přehlídky MŠ – Karlovarský pramínek. Za naší MŠ vystoupila děvčata 
ze třídy žabiček s ukázkou aerobního cvičení na bedýnkách s názvem 
,,VEVERKY´´ pod vedením paní učitelky Heleny Hlaváčové.

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL

Za kolektiv MŠ Karolína Gvardová

HRY BEZ HRANIC ANEB KNIHOVNICE DĚTEM

Za knihovnu Marcela Toužimská

V sobotu 13.6.2015 proběhla oslava k 50. výročí založení MŠ.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Jako každý rok se naše mateřská škola loučí se školním rokem výlety. Třídy s věkově mladšími 

dětmi se vydaly do pohádkového domu v Plzni. Pro děti byl připraven pestrý program, zažily 

spousty nových zážitků a spokojeně odjížděly domů. Naopak třídy s dětmi středního a před-

školního věku se podívaly do hornického muzea v Krásně, kde byl pro ně připraven program 

pod vedením pana Pohody.

OSLAVA 50. LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ MŠ

     Naše mateřská škola se zúčastnila soutěže o nejkrásnější velikonoč-

ní ovečku, kterou pořádalo obchodní centrum fontána v  Karlových 

Varech. K velkému překvapení jsme se umístili na 1. místě a získali 

výtvarné potřeby v hodnotě 10 000 korun.

VELIKONOČNÍ OVEČKA

K MDD dostaly děti hezký dárek v podobě nových herních prvků, 
které byly umístěny na školní zahradě.

NOVÉ HŘIŠTĚ V MŠ

V souvislosti se stěhováním knihovny do nových prostor si Vás 

dovolujeme oslovit s prosbou - zapojte se:

STĚHOVÁNÍ NAŠÍ KNIHOVNY 
LIDSKÝM ŘETĚZEM

Kdy: ve čtvrtek 3. září 2015
Čas: od 10.00  od 17.00 

Dobrovolníci, kteří nám chcete pomoci, hlaste se, prosím,

osobně v knihovně

na telefonním čísle 353951101
na e-mailu: knihovna@novarole.cz

na facebooku knihovny

Letní otevírací doba
knihovny

červenec, srpen
Pondělí 10-12   13-18.30

Úterý   zavřeno
Středa   zavřeno

Čtvrtek 10-12    13-18.30
Pátek zavřeno

V září bude knihovna z důvodu stěhování a revize uzavřena.
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DDM

     Pohádkový les je již 
tradicí našeho městečka. 
Akce je každoročně po-
řádána k  Mezinárodní-
mu dni dětí. A tak tomu 
bylo i v  letošním roce. 
Přípravy na tuto akci 
začínají již více než mě-
síc před konáním. Musí 
se zkontrolovat kostý-
my, někde přišít knof-
lík, našít kraječku a tak. 
A hlavně důležité jsou 
kulisy, které zdobí celý 
pohádkový les. Kulisy 
opravíme, domalujeme a 

samozřejmě musíme také vyrobit něco nového. A to se nám povedlo 
i letos, měly jsme nové kostýmy na několika stanovištích. I v letoš-
ním roce nám pomohli sponzoři a musím říct, že v  letošním roce 
nám podnikatelé z města i okolí pomohli vydatně. Za to jim patří 
velký dík A už je tady ta sobota, letos to bylo 30. května.
Sraz všech účinkujících je v DDM již v 6.45 hod. Všichni dostanou 
balíčky se svačinou a pití a pomalu vyráží na svá stanoviště. Ještě po-
slední pokyny a skupina 84 účinkujících a odchází do lesa. Auta na-
ložená materiálem mají co dělat, aby se do nich vše vešlo. Ale je 8.00 
hod. a na start přicházejí první návštěvníci. Mraky se sice od rána 
honí, ale zatím neprší. Děti musí „plameňákům „ přiložit na ohýnek 
svůj malý, podepsaný plamínek a hurá do lesa. Na prvním stanovišti 
čeká semafor, který povolí vstup dětem i dospělým. A potom už po-
hádka za pohádkou. Děti plní různé úkoly a z každého stanoviště si 
odnášení sladkou nebo věcnou odměnu. Na konci lesa jsou balíčky 
dost těžké. Ještě , že jsme si s sebou vzali tatínka. Počasí s námi tento 
rok moc nekamarádilo. Pořádně jsme zmokli a užili jsme si i dost 
zimy. Ale nikdo z účinkujících to nevzdal a všichni jsme vydrželi až 
do konce. A myslím, že zato všichni zasluhují obrovskou pochvalu.

Na konci pohádkového lesa na nás čekaly houpačky a další atrak-
ce, které zajistilo pro naše nejmenší město. Nakonec se i sluníčko 
umoudřilo a my jsme se v cíli ohřáli a to nejen u ohně, kde jsme si 
opékali buřty. Čekalo nás milé občerstvení  J.a T.Pavlíčka, takže nám 
ubyla jedna velká starost. A velice milé překvapení nám připravila 
p.I.Podolková  ( KONZUM MAXIM ), která nám všem nechala upéct 
obří koláč na kterém byl nápis „POHÁDKOVÝ LES „ . Všichni účin-
kující se jen olizovali. V  letošním roce mě velice potěšil zájem ze 
strany dospělých, ať už rodičů, kamarádů , p.učitelek nebo p.vycho-
vatelek ze ZŠ N.Role. Společně jsme strávili několik večerů a věřím, 
že se nám vše podařilo připravit tak, jak jsme si představovali.  Za 
to bych jim všem chtěla moc poděkovat. A v neposlední řadě bych 
chtěla poděkovat zaměstnancům DDM – stálých i externím, jme-
novitě p.Slívové a Toužimské. Dále p. Jindrovi, za to, že se vzorně 
staral o oheň a „buřtíkové“ Janičce, která nám buřtíky připravovala.  
P.Toužimskému za zajištění dopravy po celou dobu akce. Dále děkuji 
TSM a SDH Nová Role, za pomoc při této organizačně náročné akci. 
Baru Bernard a Konzumu Maxim za pomoc při zajištění  občerstve-
ní. Příští rok nás čeká mnoho práce, jelikož většina kulis skončila na 
skládce, zničené deštěm.
Ale i tak se už těším na další ročník, protože s ochotnými a milými 
lidmi jde všechno mnohem snadněji.

Milena Tichá, ředitelka DDM Nová Role

„ ČUCHYNČIN „ POHÁDKOVÝ LES

TANEČNÍ KROUŽEK
PLAMÍNEK
Taneční kroužek Plamínek pracuje při DDM již něko-

lik let. Kroužek navštěvují děti od 3 let. V letošním roce 

se zúčastnily děti TANEČNÉ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

V CHEBU.

Této soutěže se účastní každoročně mnoho tanečních sku-

pin z tanečních škol a DDM z celého kraje. V letošním roce 

se našim tanečnicím v Chebu dařilo a přivezly si pohár.

 … tentokrát Dům dětí a mládeže Nová Role

Co připravujete  na letní prázdniny?
29.6. – 10.7.2015  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – zapsáno je 30 dětí
Děti navštíví např. podzemí Vřídlo, Kryptu kostela sv. Máří Mag-
daleny, Motýlí dům na Dianě, prohlédnou si Františkovy Lázně. 
Prožijí také dny v přírodě, navštíví lanové centrum a další.
13.7. – 17.7.2015 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II. – zapsáno 20 dětí
Program je podobný jako předešlý přím. tábor
13.7. – 17.7. HUDEBNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tento tábor je určen pro děti, které ve školním roce navštěvovaly 
pěvecké sbory DDM. Na tomto táboře budou děti nejen zpívat, 
ale i objevovat krásy našeho kraje
18.7. – 31.7.2015 LETNÍ TÁBOR ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – BEDŘI-
CHOVKA  - zapsáno 44 dětí
Po roce se vracíme do Orlických hor, abychom mohli poznávat 
jejich krásy. Celým táborem nás bude provázet celotáborová hra 
a spousta her, soutěží a výletů.

Školní rok 2014 – 2015?
V tomto školním roce pracovalo v DDM 21 zájmových útvarů, ve 
kterých bylo zapsáno 260 dětí a žáků. 200 žáků a 60 předškolních 
dětí. Kroužky probíhaly v prostorách DDM, ale k činnosti jsme 
využívali také tělocvičnu  Základní školy a sál T.I.C. v Nové Roli. 
Uspořádali jsme 59 programových akcí pro ZŠ, MŠ, veřejnost 
a zájmové útvary. Od měsíce října do konce června jsme uspo-
řádali cyklus přednášek pro ZŠ, v  rámci prevence. Na podzim 
jsme pro II. st. pořádali besedy na téma kyberšikana. V jarních 
měsících, pro první stupeň a MŠ, dopravní výchovu spojenou 
s testem nebo soutěží k danému tématu.
Mezi největší akce patří LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM, 
v letošním roce nově VÁNOČNÍ DÍLNY A JEŽÍŠKOVA POŠTA 
a k MDD již tradiční  CESTA POHÁDKOVÝM LESEM. 
Děti z našich kroužků vystupují na akcích města, ale i v okolí.

Chtěla bych upozornit na vynikající výsledky našich karatistů, 
kteří se zúčastnili mnoha soutěží a s výbornými výsledky. (o je-
jich činnosti se více dozvíte z našich stránek). V letošním roce 
jsme nepořádali maškarní karneval, vzhledem k opravám v sále 
KD v Nové Roli. V DDM pracuje také několik kroužků pro před-
školní děti. Pro ty nejmenší ZPĚVOHRÁTKY S BATOLÁTKY 
a HRÁTKY S BATOLÁTKY. V letošním šk. roce jsme měli oba 
tyto kroužky plně obsazené. Dále je to pěvecký sbor  KONIPÁ-
SEK  a taneční kroužek SLUNÍČKO. Předškolní děti jsou však 
zapojeny i v jiných kroužcích, např. v tanečním ZK, fight clubu 
nebo karate. Myslím si, že je to dobré, že naše aktivity navštěvují 
děti již od útlého věku, neboť v nich vidíme členy našich kroužků 
pro školní děti.

Co vás čeká v novém školním roce 2015-2016?
V  měsíci září nás čeká stěhování do nových prostor. Práce na 
novém DDM se blíží ke konci a my postupně vidíme, jak se ze 
stavby stává náš nový „domeček„ Ale práce je ještě mnoho, celý 
objekt se musí vybavit nábytkem a vším, co potřebujeme k tomu, 
abychom mohli začít pracovat. Doufáme, že ušetříme i prostřed-
ky na činnost, jelikož v  novém DDM bude malý taneční sál a 
naše taneční kroužky budou moct pracovat přímo v budově a ne 
v pronajatých prostorech. Kroužky v DDM pomalu končí, jeli-
kož začínáme připravovat tábory a začínáme také balit materiál, 
který si budeme do nových prostor stěhovat. Věřím, že činnost 
kroužků začne tak, jako jiné školní roky v půlce měsíce září. Dále 
vznikne multifunkční herna, kterou budou moci využívat i děti, 
které nebudou zapsány do pravidelné činnosti, budou tam trávit 
volný čas, ať už sportovními aktivitami, prací na PC nebo sledo-
váním filmů.
My se do nových prostor velice těšíme a věřím, že i naše děti 
budou sdílet naše nadšení!

Odpovídala Milena Tichá, ředitelka DDM Nová Role

Zeptali jsme se za vás...

TJ Novou Roli zde reprezentovali  2 vzpěrači a trenér. Nevrátili jsme 

se s prázdnou. Do N.Role jsme přivezli 2x stříbrnou medaili .

Ve věkové kategorii M6  (tj. 60-64 let) :

do 94 kg:  Karel MRNUŠTÍK nar.1951 / 115kg ve Dvojboji 2.místo

+105 kg: Augustin  KOCUR nar.1952 / 137kg ve Dvojboji 2.místo

Sportu zdar !

Vzpírání –TJ N.Role
A.Kocur

VZPÍRÁNÍ - Mistrovství ČR masters Bohumín 18.-19.4.2015
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RESTAURACE „U PETRA“
Nádražní 85, 362 25 Nová Role

Otevřeno denně od 17.00 hodin

Nabídka UBYTOVÁNÍ: 250,- Kč/den

Tel.: 607 515 068, 736 529 049
e-mail: lp.schmidt@seznam.cz

web: www.restauracepetr.cz

Denní nabídka jídel:
Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka

Kuřecí řízečky, hranolky, tatarská omáčka
Teplá klobása

Možnost objednání hotového nebo minutkového jídla.  

Svatby   Smuteční hostiny   Srazy
Školení pro firmy i soukromé osoby

WIFI       Letní terasa

VYŘÍZENÍ
ZDARMA

50% DOTACE PRO RODINNÉ DOMY
ZATEPLENÍ, VÝMĚNA VÝPLNÍ A ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ

telefon: +420 725 451 935                      www.olivius.cz

Na co je možné dotaci získat: 
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ, ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN, STŘECHY, STROPU, PODLAHY

VÝSTAVBA NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ

KOTEL NA BIOMASU, TEPELNÉ ČERPADLO NEBO PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

SYSTÉM NUCENÉHO VĚTRÁNÍ se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu 

Společnost OLIVIUS s. r. o. je schopna Vám poskytnout kvalifikovanou a seriózní podporu 
při získání dotace na Váš projektový záměr.

SOLÁRKO NA ČERŤÁKU
slunce tvoří vitamín D

i naše slunce tvoří vitamín D
Podle normy EU 

Colagenové solárium
omlazování pokožky

šetrné opalování 

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.

tel.: 353 222 410
mobil: 723 796 865

Permanentky:  500,-Kč + dárek, 1000,-Kč + dárek,
                 2000,-Kč + dárek

Nabízím služby pojišťovacího poradce

Nabídka pojišťění:

Pojišťění vozidel

Majetková pojišťění občanů

Pojišťění průmyslu a podnikatelů

Pojišťění odpovědnosti

Poskytování hypotečních úvěrů

Stavební spoření

V případě zájmu konzultace mne neváhejte 
kontaktovat na tel.: +420 736 529 049

Pojišťovna

KOOPERATIVA
Lenka Schmidtová
Nádražní 85, 362 25 Nová Role
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