
Novorolský zpravodaj

Zdarma Prosinec 2003

Vážení spoluobčané!

Prosincové vydání Novorolského zpravodaje dostáváte sice do rukou již v prvním týdnu
tohoto zimního měsíce, využívám však možnosti, oslovit Vás s vánočním přáním.

Mnozí z Vás nyní ještě přemýšlíte o vhodných dárcích pod stromeček pro své blízké.
Babičky a maminky se chystají na pečení svátečního cukroví a budou mít spoustu jiných sta-
rostí jak všechno stihnout. Děti jsou podezřele hodné, neboť Mikuláš by jim to zlobení „spo-
čítal“. A že se na Vánoce a Ježíška naše děti těší, se přesvědčíte přečtením jejich příspěvků
v rubrice „Bacha škola“. Doufejme, že napadne alespoň trochu sněhu, aby vánoční a sil-
vestrovská atmosféra byla stoprocentní. Buďme také k sobě v tento čas předvánočního shonu
ohleduplní a trpěliví.

Přeji Vám všem občanům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, aby jste sváteční dny Vánoc
i posledního dne roku prožili v klidu a pohodě se svými blízkými a přáteli, tak jste si přáli. 

Václav Heřman 
starosta města Nová Role



21. zasedání RMě 20. října 2003 provedlo
kontrolu dříve přijatých usnesení.
Konstatovala, že dosud trvá vymáhání ga-
rančních vad u bytového domu "C"
v Nádražní ulici. U domu "B" rada uložila
jednateli Norobyt, s.r.o., zajistit nacenění
jednotlivých snadno odstranitelných zá-
vad do celkové výše 200 tis. korun a před-
ložit RMě. Ve věci samostatného měření
elektrické energie nájemcem opravy obuvi
konstatovala, že neplní nájemní podmínky
a ukončila nájemní vztah k 31. 12. 2003.
Konstatovala, že "Studie obytné zástavby
Jimlíkova" byla zpracována a vzala na vě-
domí stanovisko OŽPaV s požadavkem pr-
votního zajištění projektové dokumentace
a realizace stavby komunikace a inž. sítí
a teprve potom rozparcelovat pozemky
dle požadavků zájemců o koupi. To vše je
nutné zapracovat do plánu investic na rok
2004 s výhledem do roku 2006. RMě pro-
jednala řadu žádostí občanů o koupi nebo
pronájmy pozemků zahrádek, pod gará-
žemi, na výstavbu rodinných domků apod.
Uložila odboru životního prostředí a vý-
stavby vyvěsit záměry a v souladu se záko-
nem vše připravit pro jednání městského
zastupitelstva.
V bytových záležitostech RMě vzala na
vědomí předloženou žádost Rodinného

dětského domova Duha o přidělení
"Startovacího bytu" 2+1 pro dospívající
vychované děti, které u DD mohou být je-
nom do 19 let. Uložila bytové komisi sdě-
lit své stanovisko k uvedené žádosti.
RMě vzala na vědomí předložený koncept
obecně závazné vyhlášky o místních po-
platcích, která byla předána všem členům
městského zastupitelstva k připomínko-
vání. K vypracování nové vyhlášky musí
dojít z toho důvodu, že Parlament ČR při-
jal nový zákon, ze kterého se musí pro rok
2004 a další léta vycházet. Jedná se ze-
jména o nové sazby u poplatků ze psů.
Samotná vyhláška by měla být předmětem
jednání prosincového zastupitelstva. RMě
schválila poskytnutí příspěvku "TAP
DANCE Nová Role" pro účast na
Mistrovství světa v německé RIESE a to
v celkové výši 10.000 Kč.
22. schůze RMě za účasti všech členů
městského zastupitelstva projednala pr-
votní návrh rozpočtu města na rok 2004
a stanovila termín pro předkládání píse-
mných připomínek.
23. schůze RMě dne 3. 11. projednala
další záměry a pronájmy pozemků.
Odvolala z funkce člena komise výstavby
pana Tomáše Nováčka a jmenovala do
této komise paní Danu Roučkovou a pana

Josefa Škardu. Schválila od 1. 1. 2004 na-
výšení pracovního úvazku o 0,5 pracov-
níka v městské knihovně. Dosud tohoto
0,5 pracovníka hradila Krajská knihovna,
která ho ale k 31. 12. 2003 ruší. Projednala
petici občanů z Tovární ulice, ve které 97
občanů vyjadřuje svůj nesouhlas s uvažo-
vaným projektem dopravního řešení.
Tato petice bude spolu s ostatními obdrže-
nými připomínkami zhodnocena při posu-
zování projektu. K zápisu z finančního vý-
boru RMě uložila tajemníkovi MěÚ ve
spolupráci s vedoucí FaPO a OŽPaV zaji-
stit v rámci rozboru hospodaření města za
rok 2003 samostatnou analýzu realizova-
ných investičních akcí města. Dále budou
samostatně vyčleněny veškeré náklady
a výnosy provozu TIC.
Souhlasila s předloženým organizačním
opatřením ředitele TS N. Role k zimní
údržbě v období listopadu 2003 - březen
2004. RMě schválila vyvěšení záměru na
likvidaci autovraku červeného Fiata umís-
těného na území obce v ulici Pod
Nádražím. Uložila starostovi města zajistit
a předložit minimálně 3  nabídky firem na
realizaci výstavby chodníku v Mezirolí.

Ladislav Cinegr, 
místostarosta
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INFORMACE

Město Nová Role

Upozornění na dodržování 
obecně závazné vyhlášky 

města Nová Role 
č.3/2002

o zajišťování a ochraně 
veřejného pořádku.

Čl.3 této vyhlášky
omezuje používat 

pyrotechnické výrobky 
na území města 

a to takto:

Na veřejném prostranství 
a místech veřejně přístupných je

ZAKÁZÁNO
používat pyrotechnické výrobky.

Toto ustanovení neplatí 
dne 31. 12. od 22,00 do 24,00 hodin 

a 1. 1. od 00,00 do 01,00 hodiny

MĚSTO NOVÁ ROLE
zve seniory 

na předvánoční 

setkání

12. 12. 2003 (pátek) 
od 15,00 hodin

sál kulturního domu 

Nová Role.

ZÁBAVNÝ POŘAD 
S ANUŠKOU 

V programu dále vystoupí

taneční kroužek DDM 

Občerstvení zajištěno.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NOVÁ ROLE

Dům dětí a mládeže 
a město Nová Role 

zvou všechny občany a zvláště děti 
na 

„MIKULÁŠSKOU 
DISKOTÉKU“
a slavnostní rozsvícení 

vánočního stromku

4. 12. od 16,00 hodin 
před MěÚ 

Program: 
koledy – ZUŠ

rozsvícení vánočního osvětlení
diskotéka v kulturním domě

Mikuláš bude rozdávat 
drobné sladkosti

před MěÚ bude stánek s cukrovinkami
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PŘÍJEZD sv. MARTINA 
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal
v úterý 11. listopadu lampiónový průvod měs-
tem s příjezdem sv..Martina a martinským po-
hoštěním.
Od nápadu k realizaci stačil jeden týden.
V pondělí 3. listopadu se začalo v Domě dětí
a mládeže v Nové Roli s výrobou lampiónů.
Celý týden chodily děti od 13.00 do 18.00
hod. a vyráběly si lampióny ze všech možných
materiálů. Vyráběly si lampióny ve tvaru
hradu, sovy a lampióny z nafukovacích ba-
lónků. 
S realizací akce nám pomohla paní Lahodná
z jezdeckého oddílu PEGAS Děpoltovice,
která nám zajistila koně.Dále jsme požádali
paní řed. Markovou ze ZUŠ o kulturní vystou-
pení tanečního orchestru ZUŠ: I ta nám při-
slíbila pomoc. Čekalo nás ještě zajistit pohoš-
tění pro účastníky, jak malé tak i velké.
Požádali jsme maminky a babičky dětí, které
navštěvují MŠ a zájmové kroužky v DDM,
jestli by nám neupekly Již celé dopoledne žil
Dům dětí a mládeže v Nové Roli lampiónovým
průvodem. Ve školní jídelně nám půjčila p. ve-
doucí várnici a my jsme vařili čaj pro ty ne-
jmenší.. Snažili jsme se navodit slavnostní at-
mosféru a proto čaj voněl po citrónech a vá-
nočním koření. Odpoledne paní Švehláková
a paní Maxová začaly vařit punč. Celý dům vo-
něl jako na vánoce.Paní Handšuhová nám za-
jistila dostatek svařeného vína, aby si přišli na
své i ti dospělí. Koně přivezli před 17.00 hod.,
stačilo jen jezdce převléci do kostýmu
Martina. Děti vytvořily družinu (byly též oble-
čeni do kostýmů). Čekalo se na příslušníky
České Policie, kteří nám přišli pomoci s do-
hledem nad celou akcí. Družina sv. Martina
byla připravena a vše mohlo začít. Zapálili
jsme louče a pochod se vydal ulicí Rolavská,
dále Nádražní a Jiráskovou. Z očí dětí bylo vi-
dět ohromné nadšení, že jdou se zapáleným
lampiónem. Než všichni došli zpět k DDM,

bylo připraveno pohoštění, čaj i punč. Děti se
vrhly na nazdobené stoly až jsme je museli od-
hánět, aby se dostalo i na ty nejmenší.
„Dospěláci“ se ohřáli teplými nápoji a už jsme
čekali jen na vystoupení tanečního orchestru
ZUŠ, který nám pod taktovkou p.Posledního
zakončil tuto krásnou akci. Je mnoho lidí, kte-
rým bych chtěla poděkovat za pomoc. Již
dlouho jsem se nesetkala s takovou odezvou ze
strany obyvatel Nové Role. Chtěla bych podě-
kovat všem maminkám a babičkám, které nám
v takovém množství připravily pohoštění, dále
bych chtěla poděkovat p. Švehlákové, která
nám pomohla s realizací celé akce a z jejíhož
podnětu celá akce vznikla. Dále panu
Krassovi, který nám vyrobil tyčky na lampióny
pro děti, které si u nás lampióny vyráběly.
Velký dík patří panu Pohůnkovi a panu
Kopetzkému, kteří nám pomohli udržovat po-
řádek a zajistili bezpečný průběh celé akce.
Velkou radost nám udělala také skutečnost, že
se zúčastnili členové zastupitelstva a rady
města.Největší poděkování však patří paní
Janě Handšuhové a Vladislavě Taišové, se kte-
rými jsme strávily v DDM celé dny při výrobě
lampiónů a podílely se největším dílem na pří-
pravě a realizaci celé akce. Nerada bych zapo-
mněla na Markétu Šímovou, která byla celou
dobu s námi a velkou měrou pomohla. (Měla
u nás strávit klidnou praxi, zakusila však na
vlastní kůži, jaká je práce v DDM.) Největším
potěšením pro nás bylo to, že se této akce zú-
častnilo tolik dětí a rodičů VY rodiče najděte
si více akcí na kterým strávíte čas společně se
svými dětmi. Tolik nadšených tvářiček a roz-
zářených očí jsem neviděla už hodně dlouho.
Ještě jednou děkuji všem,kteří se na celé akci
podíleli a jestli jsem na někoho zapomněla,
předem se mu omlouvám
Těším se na vás všechny na dalších akcích,
které bude DDM pořádat.

Milena Tichá

ADVENT

Člověk nového tisíciletí, jenž si říká postmo-
derní, prožívá napětí mezi očekáváním a neo-
čekáváním. V některých oblastech života už
totiž není schopen očekávat nic. Proto se spo-
kojuje s tím, co mu přináší náhoda a nebo se
domnívá, že všechno, co dělá, závisí čistě na
jeho vlastní píli.
Jestliže se podíváme na dnešního člověka glo-
bálně, vidíme, že oproti primitivnímu člověku
neudělal příliš velký skok dopředu. Stále se do-
tazuje na svůj osud hvězd, svá neštěstí svěřuje
čarodějům, utíká se do umělých světů drog či
cestovních kanceláří - zkrátka on sám se ne-
snaží a čeká, co mu dají ti druzí. Avšak aniž
o tom ví, nese ve svém srdci očekávání spásy
a zároveň se denně přesvědčuje o tom, že
svým rozumem a silou spásu nikdy nezíská.
Známe příběh dvou žebráků, kteří čekají na ji-
stého Godota a doufají, že u něj naleznou pří-
střeší. Nic však o něm neví a vůbec netuší, kde
a kdy se s ním setkají. Proto veškerý svůj čas
vyplňují čekáním. Najednou přichází zpráva,
že Godot přijde druhý den. Nazítří pak při-
chází nová zpráva: Godot přijde zítra. A oba
žebráci pokračují ve svém absurdním čekání.
Mohlo by se zdát, že dnešní člověk je v ob-
dobné situaci, jakou vylíčil ve své hře Čekání
na Godota Samuel Beckett. Stejně jako v mi-
nulém tisíciletí je i dnes člověk odsouzen čekat
na setkání, k němuž nikdy nedojde.
To však by bylo opravdu absurdní drama- blou-
dění pouští bez naděje, že najdeme oázu, neu-
stálé hledání neuskutečnitelných nadějí, touhy
po uskutečnění snů, které pomíjí jako hrad po-
stavený z písku mořského břehu.
Nemá-li být naše očekávání naprosto nesmy-
slné, je třeba, aby ten, na něhož čekáme, ko-
nečně přišel a my se s ním mohli setkat.
Očekávat pak znamená blížit se k setkání, být
připraven a pozorný.
Očekávání člověku umožňuje, aby zůstal
mladý, připravený se vydat na cestu. Silou ta-
kového člověka je předtucha, že se blíží něco
nového, že je to už za dveřmi a že to nesmí
propásnout. Očekávání velí očím, aby zpozor-
něly, rukám, aby byly připraveny. Vše je obrá-
ceno vstříc budoucnosti a srdce je naplněno
vnitřní jistotou, že přichází úsvit, v němž ko-
nečně potkáme JEHO.
A začne slavnost.
Takovéto prožití adventu, doby očekávání
svátku narození Ježíše vám všem přeji. 

Půlnoční mše se koná v Nové Roli dne 24. 12.
2003 v kostele sv..Michaela od 22,00 hodin.
Ve Staré Roli od 24,00 hod.

MUDr. M. Nesyba
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Vánoce
Na Vánoce se těším, protože bude padat sníh
a na Štědrý den dostanu pěkné dárečky. Jako
každý rok pečeme s maminkou cukroví, a také
zdobíme stromeček. Těším se také na večeři,
kterou máme před rozbalováním dárků. K vá-
noční večeři máme řízek a bramborový salát.
Vánoce se mi moc líbí, hlavně vánoční po-
hoda.

Nikola Snopková, 7. B

Pohoada
A opět se blíží jeden z nejhezčích svátků
v roce, a to Vánoce. Na Vánoce se těší hlavně
všechny menší děti. Až napadne sníh, budou
sáňkovat v krásně bíle zasněžené krajině.
Jakmile nastane ten velký den, v pokojích se
rozsvítí vánoční stromek a světýlko radosti od-
rážející se v dětských očích. I dospělí se těší,
až uvidí své děti, jak září štěstím a všichni
jsme obklopeni lásku.

Kejvalová A., 9. A

Pohoda
Venku sněží
v krbu oheň hřeje,
pes za okny štěká,
na silici jsou závěje.
Prskavka na stromku prská
a ořechy děda louská.

Děti se koulují,
a sněhuláky stavějí.
Maminka peče cukroví,
tatínek stromek nastrojí.
Babička svetr uplete
zas někdo dárky poplete.

Tereza Vlčková, 
Pavla Nováková , 9. A

Vánoce
Máme být rádi, že můžeme slavit tak pěkný
svátek jakou jsou Vánoce. Vánoce nezname-
nají jen rozbalování dárků. Vánoce začínají
navozenou atmosférou už měsíc před Vánoci.
Plné obchody lidí, kteří chtějí obšťastnit své
bližní. Vůně svařeného vína a znějící koledy.
To neodmyslitelně patří k Vánocům. Nemáme
být jenom rádi za dárky, máme být rádi, že tu
radost můžeme udělat jiným. Kouzlo Vánoc je
mocné.

J. Bubal, 9. A

Příprava na Vánoce
Před Vánocemi děláme doma velký úklid. Ten
já nemám moc v lásce. Také pečeme cukroví
a zdobíme stromeček, který tradičně zdobím
s tátou. Už se těším, až pod ním bude plno
dárků.

Tomáš Kabourek, 7. B

Láska
Vánoce jsou státky klidu a pohody. Stačí jen
to slovo Vánoce a už se těším, až budu balit
dárky, zdobit stromeček. A pak jen spokojené,
usměvavé obličeje mých rodičů a mojí sestry.
A to je to, co mám na Vánocích nejraději –
lásku.

Petra Tichá, 7. B

Kouzelné Zimní období
Zima je mým nejoblíbenějším ročním obdo-
bím. Je to kouzelný čas nejkrásnějších svátků
roku. Když stromy svléknou svůj pestrý šat
a vše se pokryje mrazivou krásou sněhu a ledu,
připadám si jako ve snu. Uprostřed tiché pří-
rody, která se uložila ke spánku, najdu na
sněhu stopy vran a u krmelce se občas objeví
nějaké to zvířátko. Když se pak vrátím domů,
začne se stmívat. Pro mě je to nejkrásnější část
dne. Zapálím si svíčku a pozoruji, jak venku
sněží. Když se setmí a okna se rozsvítí, i sníh
venku zazáří. Vypadá jako malé diamanty, na-
skládané těsně u sebe, od kterých se odráží
světlo. Tma už teď vše pohltila a světlo poulič-
ních lamp osvětluje jen velmi málo. Do tmy se
neustále tiše a bez hlesu snáší třpytivé vločky
sněhu. Jako malá peříčka se snášejí k zemi, až
ji nakonec, a všechno kolem, pokryjí. A to je
ten čas kdy mohu říci: ,,Zima je mým nejoblí-
benějším ročním obdobím!“

Wilma Lachmanová,VII.A

Příprava na cukroví
Cukroví! Musíme si připravit na těsto suro-
viny jako jsou mouky, pár vajíček, mléko,
cukr. Suroviny smícháme, aby to bylo chutné
těsto. Hm, opravdu dobré! Hotové těsto ne-
cháme v ledničce a půjdeme pro formičky.
Z těsta vykrájíme hvězdičky, komety.
Všechno naskládáme na plech. Plech strčíme
do trouby. Pak cukroví naskládáme do kra-
bice a dáme na schody na půdu. Už se těším
na Vánoce, na to moje ručně vyrobené cuk-
roví!

Patrik Karliczek, 7. B

Vánoce a pes
O vánočních prázdninách jsme si se psem
Dášou a rodiči vyšli ven. Hustě sněžilo a mně
i Dáše se to líbilo. Když Dáša skočí do sněhu,
není ji skoro vidět. Nejvíce ze všeho se jí líbí
poletující vločky. Když koukala po vloč-
kách,uviděla kosa a rozběhla se za ním, až
zmizela mezi stromy. Marně jsme jí volali.
Hledali jsme ji skoro půl hodiny a našli jsme
ji u zahrádek, jak honila slepice. Byli jsme
rádi, že jsme Dášu našli a slepice byly ještě ra-
ději.

Klára Maslejoavá, 6. A

Příprava na Vánoce
Blíží se čas Vánoc a nastává pečení cukroví.
Už se těším, jak se opět sejdeme u babičky
a začne se péci cukroví. Pečeme mnoho
druhů, proto je celý dům provoněn vanilkou.
Práci máme rozdělenou, maminka vyvaluje
těsto, já vykrajuji, babička peče a teta obaluje
ve vanilce a slepuje. Na Vánoce udržujeme ně-
které obyčeje. Dáváme šupiny z kapra pod ta-
líř, pouštíme z ořechů lodičky a maminka mi
vyprávěla, že s tetou házely také střevíce. Na
Štědrý den zasedneme ke štědrovečerní večeři
s tradičním smaženým kaprem a bramboro-
vým salátem. Po večeři nastane nejkrásnější
okamžik, což je rozbalování dárků pod stro-
mečkem. Už se těším na překvapení, které mě
pod stromečkem čeká.

Michaela Hančerová, 6. A

Vánoční pečení
Každý rok pečeme vánoční cukroví už o ně-
jaký čas dříve, abychom to vše stihli. Pokaždé
děláme více druhů cukroví, ale také děláme
domácí vánočku. Čas Vánoc mám ze všeho
nejraději, protože jsme všichni pohromadě.

K. Veselovská, 7. B

Přání
Vánoce jsou svátky,
které má každý rád.
Na vánoce, by se měl 
každý těšit snad.
Zdobí se stromeček, 
peče se cukroví
a všichni koledy zpívají.
Štědrý den se blíží,
dětí už jdou spát.
Hned ráno utíkají ještě bobovat,
nebo na televizi se koukat.
Rodiče kapra připravují,
děti se smějí a pořád si hrají.
Už je to tady, 
je krásný večer plný hvězd.
Copak nám Ježíšek přinesl dnes?
Radost naše nemá konce,
všem přeji veselé
Vánoce.

S. Dolejšová, 9. A

Zima
Už se těším na zimu. Mráz pěkně maluje na
okna a dětem na tváře,když jdou bobovat
a sáňkovat. Rybáři budou muset do ledu za-
mrzlých rybníků vysekávat otvory, aby mohly
ryby dýchat. Zima mě hladí na duši, když se
kochám pohledem na zasněženou krajinu.
Náš pes Agar se válí na sněhu a je rád na
světě. Zimu mám prostě ráda.

Jana Nemčičová,VII.A

BACHA ŠKOLA



Zima
Už se těším na zimu.Sníh pokryje zem bílou
peřinou. To nás láká k procházkám, při kte-
rých pozorujeme malé děti, které skotačí, staví
sněhuláky a sáňkují. Vždy si vzpomeneme,jak
i my jsme s velkou chutí skákali do hromady
sněhu a stavěli sněhuláky. Zima je pro mne ná-
vrat do ne tak vzdálené minulosti – dětství.

Anna Sirmaiová ,VII.A

Už se těším na Zimu
Nejvíce se těším na ty první okamžiky, kdy
padá sníh. První den jdeme s kamarády ven bo-
bovat. V zimě jsou krásné stromy a sníh na vět-
vích vypadá, jako kdyby na strom přilétla bílá
peřina. Nemůžu nevzpomenout na nádherné
Vánoce, kdy se těší všechny děti na dárky. Já se
taky moc těším. Zima je prostě nádherná !!!

Marek Maxa,VII.A

Proč mám rád zimu
Zimu mám rád, protože se dá provozovat
mnoho zajímavých sportů. Ale hlavně jsou tu
vánoce. Je to pro mě nejhezčí období v roce.
U štědrovečerní večeře se sejde celá rodina
a všichni spolu povečeříme. Rozdáme si dárky.
Nejvíc udělám mamce radost maličkostí.
Mamce nevadí, že dárek je malý, ale ví,že je
z lásky. Už se těším,až ta chvíle nastane!

Lukáš Chára,VII.A

Kouzelné Vánoce
To jsou pro mě svátky klidu, pohody, přátelství,
lásky a štěstí. Štědrý den tráví naše rodina po-
hromadě u rodinného krbu. Všichni se těšíme
na štědrovečerní večeři a nadílku pod stromeč-
kem. O vánočních svátcích navštěvujeme nej-
bližší příbuzné (babičky a dědečky). Pokud jsou
vánoční svátky umocněny sněhovou nadílkou,
prožíváme všichni nejkrásnější svátky roku.

Monika Valtová,VIII.A

Proč mám ráda zimu
Miluji, když napadne plno sněhu a na obloze
září slunce. Sníh se krásně třpytí. Stavím
z něho sněhuláky, jezdím z kopce až mi vítr
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Koncerty  žáků Základní umělecké
školy Nová Role v prosinci 2003

15.–19. koncerty jednotlivých tříd
16. 12. od 10,00 hod. pro ZŠ 

v kině Bohemia.
16.12. od 16,00 hod. koncert 

v kostele sv.Michaela.
17. 12. od 10,00 hod. pro MŠ v ZUŠ.
23. 12. od 16,00 hod. Vánoční zpívání 

v kostele sv. Michaela.

PPOOZZVVÁÁNNKKAA

Občanské sdružení

Radost domova Nová Role

pořádá dne 21. 12. 2003 

ŽŽ II VV ÝÝ  BB EE TT LL ÉÉ MM

sraz účastníků v 16,00 hod.

před budovou MěÚ 

Průvod tří králů a pastýřů půjde 

ke kostelu sv. Michaela

kde bude k vidění živý Betlém

se zvířátky .

Zveme občany Nové Role

„Přijďte se naladit 

na vánoční notu!“

Nově otevřená prodejna

DROGERIE, KOSMETIKA

Nová Role, Chodovská 236
vchod do občerstvení „U Vendy“,

Vám nabízí 
např: vánoční dárkové balíčky, 

dětské pleny, ponožky,
prací prášky, čistící prostředky

a mnoho dalšího. 

Přijďte si vybrat, 
zve Vás Svatava Zazvonilová 
a zároveň Všem zákazníkům

přeje hezké Vánoce.

sviští kolem uší… Když mám úplně červené
uši a nos a ruce zkřehlé, jdu domů. Už se zase
těším na další den plný zimních radovánek.
Zima je vážně prima.

Monika Holešovská,VIII.A

Zima
Už brzy začne zima. Všechno bude krásně
bílé. Miluji toto roční období nejen pro bílou
peřinu, ale i pro svátky klidu a míru – Vánoce.
Dvou týdnů volna si jisto jistě užiji.Už se ne-
můžu dočkat.

Mirka Chalánková ,VII.A

Už se nemohu dočkat zimy a zimních radová-
nek, sáňkování, lyžování a koulování. Neumím
si však představit Štědrý den bez sněhu, ten
dokáže vylepšit vánoční atmosféru. Na Štědrý
den se určitě těší nejen každé dítě, ale i do-
spělí. Je to čas dárků a vzájemných návštěv
blízkých přátel a příbuzných. Já sám mám nej-
raději Vánoce. Nejradši si dárky vybírám sám.
Napíšu Ježíškovi, sice už na takové zázraky ne-
věřím, ale je to krásný zvyk. Oslava Nového
roku má také své kouzlo, nebe ozařují rakety
a petardy. Jsou to prostě krásné a nezapome-
nutelné svátky.

Lukáš Kasparides,VII.A

PRACOVAT S NÁMI JE PRIVILEGIUM

PRACOVAT PRO VÁS NÁM BUDE CTÍ

Společnost zaměřená na komplexní finanční poradenství
vypisuje výběrové řízení na pozici

F I N A N Č N Í  KO N Z U LT A N T

NABÍZÍME
Zajímavou perspektivu • Karieru • Zázemí zahraniční společnosti

OČEKÁVÁME
Obchodní předpoklady • Zkušenost v oboru financí výhodou

Práce na živnostenský list

KONTAKT
BAKOVÁ Anna 608257625

VODOVÁ Michaela 777014328
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VZPOMÍNKA NA GRÓNSKO
Není to dávno, co jsem v televizním vysílání zhlédnul dokumentární
pořad o největším ostrovu světa, jehož podstatná část leží kdesi za
Severním polárním kruhem. Většina z nás má utkvělou představu,že je
to ostrov plný ledu a sněhu. Rovněž já jsem žil v této představě,  ale jen
do té doby ,než jsem tento ostrov navštívil. Jelikož jsem se několik
týdnů toulal na Islandu, rozhodl jsem se, že se do Grónska podívám.
Nebylo k tomu zapotřebí nic víc, než si v Keflaviku koupit letenku, vy-
bavit se teplým oblečením a absolvovat hodinový let letadlem Foker 40
,proletět větrnou bouří  a přistát  v 800 km vzdáleném letišti osady
Kulusuk. Již pohled z okénka letadla naznačoval, že ledové kry jsou
všudypřítomné a podmínky na ostrově budou pro středoevropana po-
někud nezvyklé. Po přistání na kamenité ploše letiště v Kulusuku nás
čekalo poněkud milé překvapení v podobě krásného ,slunečného po-
časí s teplotou 15 stupňů Celsia. Jediné co bylo navíc,bylo teplé oble-
čení.Cesta do osady vedla ne příliš členitým terénem přes louky s ma-
lými rozkvetlými kvítky a vytrčenými kříži s umělohmotnými květy. 
Život v osadě má zřejmě svůj stereotyp v podobě běžných  návyků,
muži jsou na lovu tuleňů s dobrým výsledkem, ženy je zpracovávají,
děti jsou ve škole a výrostci prodávají suvenýry z tuleních produktů.
Proč by měli měnit svoje návyky, když se zde objeví pár turistů? Za
drobný peníz místní pěvec  předvedl několik skladeb v původním ja-
zyku a po deseti hodinách pobytu jsem se nechal povozit (za USD)
mezi obrovskými ledovými krami a udělal jsem si opět představu o od-
loučenosti od okolního světa v období dlouhých deseti měsíců, kdy zde
vládne paní zima.
Ostrov je ve správě Dánska, ale je zde patrný vliv kanadské kultury,
není tedy divu,že odvážní Vikingové při jeho objevení ze západní strany
z moře uviděli  pobřeží plné zeleně a dali mu tedy jméno Zelená země
- Greenland-Grónsko.

Při zpáteční cestě nás pilot Fokeru vzal na vyhlídku nad  ledovec
Knuda Amundsena (největší na světě) a tím nám připomenul, že sníh
a led zde má po většinu roku nadvládu.

Fotograf a cestovatel 
Stanislav Hořínek

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

PROVÁDÍ VÝCVIK 

SK. A, B, M, 
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ

JÍZDY PRO MAJITELE ŘP
,

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.

PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY 
VÝCVIK „B“ 5.800 Kč

Informace 
DDM Chodov, Husova 263

Tel.: 602 475 702, 352 692 327

TOPENÁŘSKÉ 
A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

na základě živnostenského oprávnění

Rozvody teplé a studené vody, 
odpady, výměny umyvadel, 

van baterií, WC, 
instalace sprchových koutů, 

výměny bojlerů, atd…

Výměny radiátorů, ventilů, 
rozvody topení, výměny kotlů, atd…

Oldřich Pospěch
Děpoltovice 98

Telefon
604 681 407
353 852 189
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ASPV – cvičení pro ženy, dívky (muže?) a juniory
Den Hodina Kde? Formy cvičení Kdo cvičí?

Pondělí 20:00 – 21:00 ZŠ tělocvična Hi Ae Jitka Rákošová, Jana Kotková

Úterý 18:00 – 19:00 Fitko Mix Ae Jitka Rákošová

Středa 18:00 – 19:00 Fitko Junior Ae (pokr.) Jitka Rákošová, Jana Kotková

Čtvrtek 18:00 – 19:00 Fitko Junior Ae (začát.) Jana Komárková
19:00 – 20:00 Fitko Hi Ae Jana Kotková
20:00 – 21:00 ZŠ tělocvična Low Ae Jana Kotková

Pátek 18:00 – 19:00 Fitko Mix Ae Jana Komárková

Vysvětlivky: Low Ae – lehčí a pomalejší forma cvičení
Hi Ae – intenzívní cvičení pro pokročilejší
Mix Ae – různé formy cvičení

1 cvič. hodina - 25 Kč v ZŠ pro členy TJ + (100 Kč na rok zahrnuto – pojištění proti úrazu, 
slevy – sauna, beach voleyball a další výhody)

Nečlenové TJ – 1 cvič. hodina – 35 Kč

TĚŠÍME SE NA VÁS !!!
Vhodné sebou míti na cvičení pevnou obuv, podložku, ručník (pití do tělocvičny ZŠ)!!!

ŠK Caissa Nová Role
Krajská soutěž I. třídy

ŠK Caissa – Tietz K. Vary „C   41/2 : 31/2

Nový - 1/2, Musil – 1, Fric – 1, Sýkora – 0,
Osvald – 0, Janoušek - 1/2; Pošvář – 1, 
Roman - 1/2

Baník Fastman Sokolov „C – Caissa  3 : 5
Nový - 1/2, Fric – 1, Hajšman - 1/2, 
Sýkora – 1, Janoušek - 1/2, Pošvář – 1,
Roman  - 0, Zavadil - 1/2

Což znamená 1. místo v soutěži!

ŠK Caissa Nová Role
pořádá 26. 12. 2003 od 9,30 hod. 

IX. ročník Vánočního turnaje
v bleskovém šachu.

Tento turnaj se stal největším bleskovým 
turnajem v Karlovarskéím kraji. 

Loni byla účast 62 hráčů!

Přijďte se podívat jak se 
v Nové Roli hrají šachy!!

POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Nová Role Vás zve 
na pravidelnou sportovní akci požádanou

k aktivnímu zakončení starého roku 

„TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SPORTOVNÍ HALY“

V období od 25. 12. do 30. 12. jsme pro pří-
chozí z řad občanů a návštěvníků Nové Role
připravili několik turnajů v různých sportov-
ních odvětvích. Akce je pořádána především
pro nevýkonností, rekreační sportovce
a družstva. Věříme, že si každý občan vybere
svou sportovní akci a zúčastní se ať již ak-
tivně nebo jako divák.

Program:
25. 12. sálová kopaná pro mládež 10-17 let
26. 12. sálová kopaná pro dospělé
27. 12. volejbal smíšená družstva
28. 12. nohejbal
29. 12. aerobic cvičení pro muže a ženy
30. 12. košíková smíšená družstva
Začátky akcí jsou vždy od 9,00 hod., pouze
aerobic od 19,00 hod.

Pozor změna - přihlášky předem!
Jelikož se na některé turnaje hlásí stále více zá-
jemců a do poslední chvíle není znám konečný
počet účastníků jsme nuceni v zájmu kvalitní
organizace a včasného rozlosování stanovit ter-
mín 19. 12. 2003, do kterého je možné odevzdat
seznam účastníků a uhradit účastnický popla-
tek ve výši 30 Kč na osobu v kanceláři TJ.

Bližší informace 
na tel. čísle: 606 662 420

Veřejná sauna
Tělovýchovná jednota Nová Role tímto oznamuje všem spoluobčanům a návštěvníkům, že od
počátku listopadu byla otevřena ve sportovní hale TJ první veřejná sauna v Nové Roli. Z důvodu
efektivního využití provozovny a průzkumu zájmu z řad veřejnosti bude sauna otvírána v prvních
měsících až na základě konkrétních objednávek a to v čase od 17.00 – 20.00 hod. V případě vět-
šího zájmu bude stanovena pravidelná otvírací doba. Ceny veškerých služeb TJ včetně sauny je
zveřejněn na úřední desce TJ a na internetových stránkách www.tjnovarole.wz.cz.
Věříme, že v dnešní uspěchané době Vám přijde vhod možnost zdravé relaxace. 

Objednávky přijímáme na tel. čísle: 606662420.

K návštěvě našich provozoven Vás srdečně zve 
Libor Škarda, Předseda TJ

Krajský přebor družstev – žáků
(Rotava – 1. 11. 2003)
Pořadí:
1. Baník Sokolov 519,4614 Si
2. Rotas Rotava 518,9115 Si
3. Lokomotiva Cheb 381,9285Si
4. TJ Nová Role 363,4027 Si

Výkony závodníků N. Role:
49,8 Rostislav Plechata (91)

55 (22,5 + 32,5) 94,215 Si
54,6 Jakub Valdman ( 90) 

75 (35 + 40) 118,267 Si
55,8 Antonín Chvojka (90) 

97,5 (40 + 57,5) 150,920 Si

Krajský přebor družstev – muži
(Rotava – 15. 11. 2003)
1. Baník Sokolov 945,461 Si
2. TJ Nová Role 818,675 Si
3. Rotas Rotava 704,641  Si
4. Společenství Cheb a Habartov 

658,436  Si

Jednotlivé výkony:
74,7 – Václav Mastný 

215 (100 + 115) 269,352
70,8 – Roman Neudert

202,5 (90 + 112,5) 262, 379
84,3 – Josef Nagy

245 (100 +135) 286,944
82,3 – Pavel Kadleček

165 (75 +90 ) 195,046
818,675

„Velká cena Rotavy“
(15. 11. 2003)
Umístění závodníků TJ Nová Role
Kategorie muži:

6. J. Nagy TJ Nová Role
245 (110+135) 286,94

7. V. Mastný TJ Nová Role
215 (100+115) 269,35

10. R. Neudert TJ Nová Role
202,5 (90 +112,5) 262,37

19. P. Kadleček TJ N. Role
165 (75+90) 195,04

VZPÍRÁNÍ
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