
26. zasedání Rady města
Celkem 74 usnesení z předcházejících

jednání rady bylo na tomto zasedání
podrobeno kontrole. Řada z nich byla
splněna. Některá splněna nebyla i díky
našim spoluobčanům. Jedná se o pří−
pady, kdy jim město na jejich žádost
prodalo pozemky a do dnešního dne
nejsou podepsány smlouvy. V někte−
rých případech občané dosud nepředlo−
žili geometrické plány na oddělení
pozemků a v některých případech ter−
míny k naplnění usnesení ještě nevypr−
šely.

V záměrech na prodej a pronájem
obce bylo uloženo odboru životního
prostředí a výstavby zveřejnit záměry.
Bylo schváleno ukončení nájemního
vztahu k 31. 1. 2004 s Policií ČR, která
se přestěhovala do svého objektu.

RMě schválila kontrolní řád a zamítla
žádosti občanských sdružení Světlo 
z Kadaně a Aragonitu z Karlových

Zároveň bylo uloženo místostarostovi
projednat s firmou „Ligneta autobusy, s.
r. o.“ nevhodné parkování jejich auto−
busu v Jimlíkově.

Jednateli TSM, s. r. o., rada města
uložila zajistit do konce měsíce února
2004 opravu vrat a plotu u DDM 
a vyvěšení provozního řádu hřiště.

RMě vzala na vědomí ceník
„Biosolária“ a ceník masáží v Turis−
ticko informačním centru.

Celý zápis z jednání RMě je na
www.novarole.cz.

Ladislav Cinegr
místostarosta města

Těžba dřeva
Město Nová Role nabízí občanům

samovýrobu dřeva na topení. Zájemci ať
se hlásí u hajného pana Engliše na tele−
fonu 353 951 261. Cena za 1 m3 pali−
vového dřeva se podle lokality pohybu−
je kolem 40,− Kč.

Varů. Schválila zadání zpracování pro−
jektové dokumentace v rozsahu studie
na rekonstrukci objektu Chodovská
236.

V různém rada města vzala na vědomí
zápis kontrolního výboru, který před−
ložila k projednání na ZMě.

Za účasti předsedy Osadního výboru
pana Řádka projednala záměry občanů
Jimlíkova. V této obci plánují dokonče−
ní víceúčelového hřiště, připravená je
výstavba chodníku Nová Role − Jimlí−
kov, nutná je oprava dešťové kanalizace.
Záměr mají na úpravu návsi a ladem
dosud leží i pozemky po bývalém
armádním vepřínu. Protože peněz není
tolik, byly projednány priority. K tomu
RMě uložila místostarostovi města
zajistit vypracování dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí k výstavbě
inženýrských sítí k rodinným domkům
v lokalitě bývalého vepřína a dále doku−
mentace pro realizaci návsi.
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Novorolský zpravodaj
Poprvé jednání ZMě proběhlo v na−

šem novém Turisticko informačním
centru. Dosud zřídka užívané prostory
prvního patra centrální budovy jsou
svojí kapacitou schopny pojmout mini−
málně 80 osob.

V kontrole usnesení vzali zastupitelé
na vědomí, že dříve schválené proná−
jmy, převody či prodeje pozemků a ne−
movitostí jsou postupně realizovány.
Dále vzali na vědomí, že někteří nájem−
ci bytových domů B a C odmítají při−
stoupit na podmínky stanovené městem
a nechtějí podepsat nové nájemní
smlouvy. Proto ZMě uložilo radě opět
se touto problematikou zabývat.

Nejdůležitějším bodem jednání ZMě
bylo projednání návrhu rozpočtu města
na rok 2004. Jak předeslal pan starosta
v úvodním slově k tomuto materiálu,
byl návrh rozpočtu připravován a pro−
jednáván již od měsíce září 2003. Na
jeho přípravě se podílely všechny insti−
tuce a organizace řízené a spravované
městem, odbory městského úřadu, fin.
výbor, rada města i její rozšířené jed−
nání o všechny zastupitele města. Jak se
na jednání ukázalo, důkladná příprava
se vyplatila. Rozpočet města byl bez
problémů schválen. Jedná se o rozpočet
vyrovnaný ve výši 62,236.000,−− Kč. 

za 1,617.000,−− Kč a čp. 235 (bývalá
MŠ) za 2,634.000,−− Kč.

Tento záměr bude po dobu 15−ti dnů
zveřejněn na všech úřed. deskách města
a zájemci mohou své žádosti o koupi
předkládat na podatelně úřadu.
Schválena byla řada žádostí spolu−
občanů o koupi pozemků pod garážemi,
na zahrádky i výstavbu rod. domků.

V souladu se zákonem zastupitelé
oprášili vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstra−
ňování komunálních odpadů a schválili
poplatek ve stejné výši jako v před−
cházejících letech. V různém projednali
zastupitelé dva zápisy z jednání kontrol−
ního výboru a protokol o kontrole TIC.
Konstatovali, že sportovci z Číny za
svůj pobyt v TIC zaplatili 306.815,−− Kč
a souhlasili s vyjádřením starosty města
k předloženým závěrům kontrolního
výboru. Na vědomí vzali informaci mís−
tostarosty o připravovaných oslavách
40. výročí města včetně připravované
publikace o Nové Roli. Doslovné usne−
sení z 10. zasedání ZMě je na interne−
tových stránkách města a u všech zas−
tupitelů.

Ladislav Cinegr
místostarosta města

Z této částky je 14,290.000,−− Kč určeno
na nové investiční akce, jejichž real−
izace je plánována v Nové Roli,
Mezirolí a Jimlíkově. Ostatní miliony
jsou určeny k prosté reprodukci města −
tzn. k zajištění chodu města a jím finan−
cované činnosti. Ke schválenému
rozpočtu města na rok 2004, který je 
k nahlédnutí na úřadě města i interne−
tových stránkách, se budeme v průběhu
roku vracet v našem zpravodaji.

ZMě schválilo poskytnutí nízkoúro−
čené půjčky dalším třem subjektům na
opravy byt. fondu. Jedná se o domy 1.
Máje čp. 194−196, Svobodova čp. 95−
105 a Svobodova čp. 182−184. Půjčky
se poskytují na dobu 5 let od zahájení
jejího čerpání.

Schválena byla rovněž úprava
pravidel Prodeje bytů a nebyt. prostor.

ZMě nesouhlasilo s dalšími převody
práv a závazků vyplývajících ze smluv−
ních vztahů uzavřených v byt. domech
A, B a C s nájemci bytů na třetí osoby.
Byt bude v případě ukončení nájmu
vždy předán městu a provedeno řádné
vyúčtování obou smluvních stran 
k ukončenému nájemnímu vztahu.

Souhlas vyslovilo ZMě se zveře−
jněním záměru prodeje nebyt. domů 
v N. Roli a to s čp. 238 (bývalá policie)
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10.  zasedání  zastupitelstva města

Dendrologické posouzení   vybraných dřevin v Nové Roli

Na základě připomínek a požadavků
spoluobčanů k přerostlým starým stromům
v Nové Roli a Mezirolí, ze kterých padají
proschlé větve a ohrožují bezpečnost chod−
ců i aut nechalo město zpracovat odborný
posudek.

Nejhůře dopadlo posouzení kaštanů −
jírovcového stromořadí v Nádražní ulici. 
V odborném posouzení se píše, že se jedná
o torzo jírovcového oboustranného stro−
mořadí, kde  v současné době zbývá deset
stromů. V dávné minulosti byl u stromů
proveden radikální sesazovací řez. V sou−
časné době je u stromů vytvořena
sekundární koruna s infekcí dřevokaznými
houbami a velkou pravděpodobností cen−
trálních dutin v místě řezu. Sekundární
koruny mají sklony k rozlamování. Toto
riziko je znásobeno křehnutím a lámavostí
dřeva, které způsobují dřevokazné houby. 
V korunách jsou patrné defekty po odlá−
maných větvích, většina stromů má i defek−
ty na kmenech, jsou patrné otevřené dutiny

a vysoké frekvenci pěších na hřbitov.
V dobrém zdravotním stavu, s vysokou

dendrologickou a estetickou hodnotou jsou
i obě lípy u kostelíčka v Nové Roli.
Doporučen byl zdravotní řez.

Zdravotní a bezpečnostní řezy budou
provedeny i u javorů mlíčů a javorů klenu,
které tvoří stromořadí podél cesty na náves
v obci Mezirolí. Osmnáct stromů je v do−
brém zdravotním stavu a s dobrou vitalitou.
Pouze u jednoho prasklého javoru klenu 
v aleji je doporučeno jeho odstranění.

Stejný je zdravotní stav stromů přímo na
návsi v Mezirolí. Vzhledem k vedení komu−
nikací podél návsi a umístění dětského
hřiště přímo pod stromy doporučuje
odborný posudek zdravotní řez stromů
zejména z bezpečnostních důvodů.

V současné době město Nová Role vede
jednání s několika firmami o kácení stromů
i o provedení ozdravných řezů. Rozpočet
města počítá na tuto akci s částkou do
150.000,−− Kč.

kmene či kosterních větví. Vzhledem 
k tomu, že stromy jsou v současnosti prak−
ticky součástí sídliště, parkují pod nimi
automobily a je zde velká frekvence peších
osob i automobilové dopravy, doporučuje
zpracovatelka posudku ing. Hana Petrlíková
vykácení jírovců a výsadbu nové oboustran−
né aleje v pravidelném rytmu. Šest stromů
je doporučeno ke skácení i v aleji při výjez−
du z N. Role na K. Vary u výrobní haly
firmy MSK BÖDA. Naproti uvedeným
stromům se dostalo velmi dobrého hodno−
cení lípě pod hřbitovem v Nové Roli. Podle
posudku se jedná minimálně o staletého je−
dince lípy. Je to trojkmen se závažným de−
fektem v místě větvení. I přes tento defekt je
lípa v dobré zdravotní kondici a je vitální,
má vysokou dendrologickou, estetickou 
i historickou hodnotu. Doporučeno je její
ošetření a vyhlášení jako památný strom.
Provedena byla i prohlídka dubu v soused−
ství lípy a doporučen je bezpečnostní řez
vzhledem k výskytu suchých větví v koruně
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Vítáme děti do života
V obřadní síni Městského úřadu 

v Nové Roli se konal dne 27.ledna 2004
slavnostní obřad Vítání dětí do života.
Starosta města pan Václav Heřman při−
vítal tyto děti do občanského kolektivu
našeho města:

Jan K v a p i l
Tomáš K a r l i c z e k 
Stanislav V a j s h a j t l
Petr K u m s t á t
Natálie S p ů r o v á
Filip K r n á č
Michal Š ť a s t n ý
Petr H r o c h
Kateřina P u n d o v á
Daniel B u r a v l e v (z Božičan)
Sára K o s í ř o v á (z Božičan)

V lednu 2004 se narodila tato miminka:
Vlastislav S l í ž
Barbora Š u l c o v á
Jitka Š t u m p o v á
Zdeněk D o l e j š
Eliška V i d i m o v á
Sára P š e n i č k o v á
Jan C i n e g r
Richard B l e i e r

Vážení rodiče, 
upřímně Vám blahopřejeme k narození
Vašeho děťátka .

Milé děti, 
přejeme Vám hodně zdraví a radostné 
a láskyplné dětství.

Jasněna Pšeničková, matrikářka

TJ NOVÁ ROLE  uspořádala na závěr
roku 2003 oblíbenou akci  pro občany
N. ROLE 

„TÝDEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ“

Touto, již tradiční akcí, byla zakonče−
na bohatá sportovní činnost Tělový−
chovné jednoty v roce 2003.

V období  od 25.12 do 30.12.2003
jsme pro občany Nové Role připravili
řadu turnajů v různých sportovních
odvětvích.

25.12. turnaj sálové kopané mládeže
(startovalo 5 družstev)
26.12. turnaj sálové kopané mužů
(startovalo 10 družstev)
27.12. turnaj ve volejbalu smíšených
družstev   (10 družstev)
28.12. turnaj v nohejbalu  mužů
(startovalo 5 družstev)
29.12. aerobic, společné cvičení mužů 
i žen.

Občané Nové Role  se mohli pohy−
bem a sportovní aktivitou rozloučit se
starým rokem. Těch, kteří se aktivně
zapojili, bylo celkem  245.

Výkonný výbor  TJ Nová Role, přeje
všem svým členům  a občanům města
Nová Role, mnoho štěstí a zdraví 
v roce 2004.

SPORTU  ZDAR! VV TJ N.Role

Blahopřejeme
Všem občanům Nové Role, Mezirolí 

a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny 
v měsíci březnu 2004, zvláště blahopřejeme
k významnému životnímu výročí těmto
občanům: 

Růžena  Š i b a l o v á
Vilém  R a n š
Miroslav  L a v i č k a
Marta  R o m a n o v á
Karel  H r u š k a
Stanislav  P ů h o n
Valentýn  S t y b l i k

V lednu 2004 oslavili své významné
životní jubileum:

Josef  V a n ě k                                       
Marie  G o n d o v á
Anna  B l a ž k o v á                                
Růžena  K u n š t á r o v á 
Vlastimila  Z r a l á                                  
Božena  M a r c i n k o v á
Milada M o t t l o v á                                
Vladislav  S e d l á č e k
Bohuslav  D r e s l e r                              
František  Š a l d a  
Josef  M á d l                                           
Jaroslav  Š v a r c
Vladislav  C í g r                                      
Zdeněk  Z á l e s k ý

V únoru 2004 oslavili 
významné životní výročí:

Vlasta  D o l e n s k á
Josef  H o u š ť a v a
Jiří  B o u š e
Vladislav  Š t ě p á n 
Jiří  L ó r

Uvedeným jubilantům upřímně blahopře−
jeme. Dodatečně srdečně blahopřejeme 
i těm, kteří měli  narozeniny v lednu a únoru
a všem přejeme hodně zdraví, klidný a spo−
kojený život.

Město Nová Role pořádá dne
19. 3. 2004 od 19,00 hodin

VÍTÁNÍ JARA + JOSEFOVSKÁ
Hraje: Taneční skupina SOKRAT

Program: Předtančení − Mystery Dance
2 x módní přehlídka s možností zakoupení 

předváděných modelů
aerobic − TJ, žáci ZUŠ a taneční kroužek DDM 

Tombola se losuje z čísel vstupenek
Vstupné: 50,−Kč

Předprodej na MěÚ u p.Lachmanové od 1. 3. 2004
! Přijďte s námi přivítat jaro do Nové Role!

Pohyb obyvatel za měsíc leden 2004
V měsíci lednu se narodilo 8 dětí, 2 občané
zemřeli, přihlásili se 3 a odhlásilo se 8 osob. 

POZVÁNKA ZA KULTUROU
Březen  2004 v kulturním domě :
6. 3.   − Ples, Fotbalový klub Nová Role 

13. 3.   − Taneční podvečer − k MDŽ 
19. 3.   − Vítání jara + Josefovská 

POZOR  v neděli 27. března
začátek letního času, hodiny se  posouvají
v  02,00 hodin o 1 hodinu dopředu tj. na
03,00 hodin
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Stručné hodnocení 
1.pololetí − ZŠ Nová Role

Ve srovnání s loňským rokem nastaly
změny v obsazení školy. Některé starší
paní učitelky přestaly pracovat a sou−
časně se snížil počet tříd. Získali jsme
jednu mladou vychovatelku pro ŠD 
a dva učitele pro druhý stupeň ZŠ.

Na konci minulého šk. roku vyšlo ze
školy o 11 žáků víc, než jich po prázdninách
přišlo do první třídy, takže se opět snížil
počet dětí ve škole. I v Nové Roli se potvr−
zuje to, co platí v celé republice, neustále
klesá počet dětí nastupujících do prvních
tříd. Pro další školní rok se ke školní
docházce zapsalo opět méně dětí, takže
zatím počítáme jen s jednou první třídou. 

Zlepšil se stav školních budov. Opravili
jsme střechu nad tělocvičnou, podlahu 
v tělocvičně a v několika třídách jsme
vyměnili podlahovou krytinu. Postupně
nahrazujeme starý školní nábytek novým.

Výuka probíhá podle tématických
plánů. Na konci prvního pololetí jsme
rozdali celkem 330 vysvědčení, z toho
na 43 byly samé jedničky nebo vyzna−
menání, 275 žáků prospělo a jen na 12
vysvědčeních byly nedostatečné.
Chování bylo hodnoceno u jednoho
žáka trojkou, u pěti žáků dvojkou, ostat−
ní byly jedničky. 117 žáků mělo na
vysvědčení pochvalu za práci ve škole.
V průběhu pololetí bylo uděleno celkem
41 důtek ředitele nebo třídního učitele. 

Pravidelně se naše děti účastní před−
mětových a sportovních soutěží v rámci
okresu.

Pro podporu výuky německého jazy−
ka spolupracujeme již několik let se
školami v Breitenbrunnu a Rittersgrünu
v SRN. Tento školní rok probíhají vzá−
jemné kontakty tak, že každý měsíc se
uskuteční společná akce skupiny našich
a německých dětí. Dopoledne se děti
účastní vyučování v té škole, kde jsou
na návštěvě, po obědě jsou organi−
zovány společné sportovní akce nebo
exkurze pro poznání města a okolí.
Organizátoři se pravidelně střídají,
jeden měsíc jsou české i německé děti 
v Nové Roli, další měsíc v Německu.
Jediným problémem těchto akcí je
doprava, do Německa musí naše děti
vozit svými auty ředitel školy a paní
učitelka Švecová (zpět do Nové Role
jezdí děti vlakem přes Potůčky). Na
zaplacení autobusu škola finance nemá.

Za ZŠ Nová Role ředitel

Zpráva o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů 
v Nové Roli za rok 2003 
− výňatek

Rok 2003 byl rokem, který před nás
postavil mnoho úkolů. Hlavním úkolem
pro nás bylo připravit se na oslavy 710
let  vzniku města a 122 let založení
sboru dobrovolných hasičů v Nové
Roli. Při této příležitosti jsme se při−
hlásili k programu PHARE, který byl
financován z prostředků Evropské
Unie. Oslavy proběhly v měsíci září.
Garantem celého projektu byl MěÚ v N.
Roli a za plnění programu byla pověře−
na paní Zámostná, která byla iniciá−
torem celé akce. Proto výbor sboru
navrhl udělit pí. Zámostné čestné člen−
ství sboru za obětavou práci na úseku
požární ochrany. Z finančních prostřed−
ků, které sbor získal bylo provedeno  −
nátěr plotu, zhotovení překážek, zakou−
pení počítače a financování celé soutěže
Novorolský pohár.

Byla provedena menší generálka cis−
terny a další dovybavení techniky pro
zásah. Bylo zakoupeno plovoucí čer−
padlo a elektrocentrála. Dalšími úkoly,
kterými se výbor zabýval, bylo školení,
údržba areálu, výstroje a výzbroje,
údržba techniky, příprava soutěží,
stavění májky, preventivní činností, pla−
cení člen. příspěvků a dalšími úkoly,
které byli v průběhu celého roku plněny.
Zásahová jednotka má 19 členů. Proti
roku 2002, kdy jednotka vyjížděla 8x,  
v roce 2003 to bylo celkem 25x.
Jednotka zasahovala 21x u požárů, 2x
se jednalo o technickou pomoc, 1x 
o dopravní nehodu a 1x o planý
poplach. Přímá škoda činila 10 tisíc 
a uchráněné hodnoty 1.115 tisíc. 

Ke zranění a úmrtí nedošlo.
Rok 2003 byl po organizační stránce

dosti náročný, přesto se nám podařilo
zapojit do soutěží družstvo mužů i žen.
Opětovně jsme uspořádali soutěž
Okresního kola a již byl vznesen poža−
davek na konání i v letošním roce.
Družstvo žen se zúčastnilo celkem šesti
soutěží. Nejlépe se jim vedlo na okres−
ním kole, kde si polepšili o jedno místo
proti roku 2002.

Družstvo mužů se už léta drží 
v pomyslném středu okresu a v minu−
lém roce se zúčastnilo sedmi soutěží. 

S. Hubáček, SDH Nová Role

Turnaj v šipkách „PRIMA
CUP“ V Mezirolí

V sobotu 24. 1. 2004 se v mezirol−
ském hostinci HUBERT konal turnaj 
v šipkách. Pod záštitou firmy Maso−
uzeniny PRIMA to byl již druhý ročník.
Na třech šipkových automatech si „to
přišlo rozdat“ 22 dvojic. Dvojice byly
rozlosovány do pavouka „systém dvo−
jité K. O.“ a hrály 301 D. O. na dva
vítězné legy. Pro prvních osm dvojic,
které vypadly z hlavní soutěže, pořa−
datelé připravili „turnaj odpadlíků“. 
I zde se hrálo 301 D.O. na dvě prohry.
Po tvrdých, ale v příjemné atmosféře
vedených bojích, si hlavní cenu (vepřo−
vá hlava) odvezli „Lábrové“ z Karlo−
vých Varů. Druhé místo a s ním i pa−
třičné věcné ohodnocení putovalo do
Nejdku (Láďa Wendler, Michal Lažo).
Třetí místo vybojovali syn a otec
Františkové Kováři z Nové Role. Mezi
osmičku nejlepších se ještě vešli: 
4. Vaněček, Žďárský (K. Vary)
5.−6. Vrábel, Roth (K. Vary)
5.−6. Franta Mottl, Jarda Pejšek (Bečov
nad Teplou)
7.−8. Maruš Krnáčová, Zdenek Jano
(Mezirolí)
7.−8. Milan Špitálský (Zavlekov 
u Klatov), Jarda Süssner ml. (Mezirolí)
V turnaji odpadlíků se nejvíce dařilo
domácím borcům:
1. Josef Bartoš, Martin Pavlovič
(Mezirolí)
2. Rolan Hipmann, Božena Bartošová
(Nejdek)
3. Jiří Demko, Jaroslav Süssner st.
(Nejdek, Mezirolí)
4. Radek Neužil, Petr Kubík (Mezirolí)
Díky štědrosti sponzorů byly při
závěrečném vyhlašování výsledků
odměněny všechny zúčastněné dvojice.
Poděkování patří Martinu Pavlovičovi
za vedení výsledkové agendy a panu
Adamovičovi za zapůjčení šipkových
automatů.

Hlavní sponzor turnaje: 
Maso−uzeniny PRIMA
Sponzor turnaje: Hostinec HUBERT
Mezirolí

Jaroslav Süssner
organizátor turnaje
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Zpráva o činnost i  za rok −  2003 knihovna Nová Role

Vedoucí knihovny: 
Ladislava Nemčičová

knihovnice: 
Alena Bártová (do 31. srpna. 2003)
Marcela Toužimská (od 1. září 2003)

otevírací doba: 
pondělí, úterý a čtvrtek 
od 10.00 − 12.00, 13.00 − 18.30

Pobočka v DPS: 
otevřeno ve středu od 10.00 − 12.00

Knihovnice v DPS: 
Eva Jodlová.

Knihovna v Nové Roli se připravo−
vala více jak tři roky na automatizovaný
systém půjčování knih. Čtenářům jsme
vyrobily nové průkazky a 1. dubna jsme
zahájily půjčování knih přes čárové
kódy. 

Z celkového počtu 34 000 knih je
prozatím zpracováno 30 000 knih do
digitální podoby. Ostatní knihy je třeba
zpracovat do července 2004 , kdy
proběhne v knihovně revize knižního
fondu. Jedná se o knihy ze skladu 
a brožury. 

V roce 2003 jsme také pracovaly na
automatizaci v knihovně v Mezi−
rolí.Všechny knihy musely mít čárový
kód (asi 3000 knih). U nás jsme kódy
tiskly a paní Tintěrová je lepila do knih.
V říjnu knihovna také přešla na automa−
tizovaný systém půjčování knih.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Rozpočet byl schválen zastupitel−

stvem na rok 2003 pro knihovnu v Nové
Roli a Mezirolí v částce −  902.000,− Kč  

VÝPŮJČNÍ ČINNOST
Porovnání  s rokem 2002

2002 2003
Výpůjčky celkem 52679 50 252
Naučná liter.pro dospělé

12533 12 277
Beletrie pro dospělé 23765 23 636
Naučná lit.pro děti 4762 4 727
Beletrie pro děti 11332 9 565
Z toho výp.časopisů 13778 13 060

čtenáři 693 697
Děti do 15 let 293 279
Návštěvníci knihovny 8339 9 560
Vzdělávací a kulturní akce/účast

121/3048 79/1981

Internet, Online katalog apod.
V květnu a červnu každoročně

probíhá soutěž KAMARÁDI MOU−
DROSTI o nejlepší čtenářskou třídu ZŠ.

Ke dni dětí knihovna uspořádala  tří−
denní výlet na Šumavu. S dětmi jsme
navštívili: říčku Vydru, hrad Kašperk,
zámek Hluboká, Blatná, Klatovy −
katakomby,Čertovo jezero u Železné
Rudy. V srpnu, již tradičně, proběhlo
loučení s prázdninami s tímto pro−
gramem:
a) prázdninová pouť
(netradiční soutěže) 
b) sportovní dopoledne
c) Cesta do pohádky Harryho Pottera
d) Proměny Nové Role − zahájení výs−
tavy k 710 výročí Nové Role
e) Co víš o Nové Roli − soutěž pro
dospělé
f) Běh rodičů s dětmi 
g) Miss karneval. A celé odpoledne
hrála country kapela Bodlo.

Dále knihovna uspořádala: Americké
národní parky III. Západní pobřeží−
beseda a promítání: Stanislav Hořínek
Marek Borský − Kresby výstava,
Internet pro děti, Internet pro studenty,
Internet pro dospělé, Internet pro senio−
ry

Co víš o Nové Roli 4x soutěž pro děti
(6. − 9. třída)

V celostátní akci Týden knihoven
jsme pro děti uspořádaly literární
soutěže (E. Petiška, Jsi dobrý čtenář,
Josef Lada, Historický kvíz, Zeměpisný
kvíz, Václav Čtvrtek, Znáš knihy 
a jejich ilustrátory, Naši panovníci).

V listopadu byla zahájena výstava
keramiky Diany a Karla Klamarikových.

V prosinci bylo již tradičně vánoční
posezení s knihovníky místních knihoven.

Knihovna si vyžádala přes Mezikni−
hovní výpůjční službu z jiných kni−
hoven 42 knih a 2 knihy půjčila jiným
knihovnám.

BUDOVÁNÍ A OCHRANA
KNIHOVNÍHO FONDU

Knihovna odebírala 59 druhů časo−
pisů (z toho 3 druhy knihovna v DPS) .
Z knižního fondu knihovny bylo ode−
psáno 5 172 brožur a 1 245  knih. 3 631
brožur bylo elektronicky zpracováno 
a zapsáno do PC.

Bylo nakoupeno a zpracováno 803
nových knih (165 naučných knih pro
dospělé, 425 beletrie pro dospělé, 81
naučných knih pro děti a 132 beletrie
pro děti) Z toho dostala knihovna 
v Mezirolí 84 nových knih.

KNIŽNÍ FOND k 31.12.2003
Městská knihovna 21 685 knih
Obecní knihovny 12 883 knih
Celkem 34 568 knih

STŘEDISKO NOVÁ ROLE
Naše knihovna měla 1x měsíčně k dis−
pozici služební auto Krajské knihovny 
v Karlových Varech a do obecních kni−
hoven (Božičany, Černava, Děpoltovi−
ce, Mezirolí, Nové Hamry, Smolné Pece
a Vysoká Pec) vozila a nebo odvážela
soubory knih.

Do těchto knihoven bylo v roce 2003
dovezeno 73 souborů knih (2477 knih)
a odvezeno 42 souborů (3371 knih). Do
knihovny v DPS bylo dáno 9 souborů
knih (459 knih).

MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST
V knihovně bylo uspořádáno 79

výchovných a vzdělávacích kolektiv−
ních akcí, kterých se zúčastnilo 1981
dětí i dospělých. Akce byly pořádány
pro děti MŠ ZŠ, družinu, VÚM a pro
veřejnost. Nejvíce akcí bylo uspořádáno
pro ZŠ − 42 besed.

Každoročně jsou pro školu připrave−
ny besedy od 1. do 9.třídy, kdy se děti
dozvídají informace ze světa knih.
(Kniha a její tvůrce, Naučná a zábavná
literatura, Řazení knih v knihovně,
Práce s katalogy, slovníky, Vznik a vý−
voj písma, Vznik a vývoj knihy,
Vynález knihtisku, Rukopisné památky,
Starověké a středověké knihovny,
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Zpráva o činnost i  za rok −  2003 knihovna Mezirol í

Návštěva Hollywoodských studií

Knihovnice: Jana Tintěrová
otevírací doba: úterý

V roce 2003 byl přečíslován knižní
fond a vytištěny a nalepeny kódy do
všech knih.V říjnu (Týden knihoven)
bylo slavnostní zahájení automatizo−
vaného systému a knihovna začala
půjčovat knihy přes PC v knihovním
systému LANIUS.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

Rozpočet pro knihovnu v Mezirolí je
součástí rozpočtu knihovny v Nové Roli.

Pro obecní knihovnu byly zakoupeny
úklidové prostředky, kancelářské potře−
by, odměny do literárních soutěží,
knihy, předplatné časopisů.

Do knihovny bylo zakoupeno 84 no−
vých knih v ceně 9.029,−Kč. Z Krajské
knihovny Karlovy Vary knihovna dosta−
la 30 nových knih v ceně 3788,− Kč
(cirkulační fond KK K.Vary)

knihovny 12 souborů − 390 knih a bylo
odvezeno 7 souborů 411 knih.

V roce 2003 bylo dodáno 84 nových
knih nakoupených a zpracovaných
Základní knihovnou v Nové Roli v ceně
9.029,−−Kč 30 knih bylo přivezeno 
z KK Karlovy Vary (cirkulační fond)
Knihovna odebírala 13 druhů časopisů.

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ 
ČINNOST

Knihovnice, paní Jana Tintěrová
připravuje pro děti v obci mnoho zají−
mavých akcí. Jsou to různé literární
soutěže a  besedy k literárním tématům
kvízy, křížovky, výstavky knih 
k literárním výročím i tématické. Za
zmínku stojí dvě větší akce, a to před−
prázdninová literární soutěž v přírodě 
o Harry Pottrovi  a vánoční soutěž.

Nemčičová Ladislava
vedoucí knihovny

Výpůjční činnost 2002 2003
Čtenáři/děti 99/40 93/34
návštěvníci 1046 998
Výpůjčky celkem 4488 5012
Naučná lit.dosp. 1251 1524
Beletrie 1439 1790
Nauč. lit.pro děti 828 855
Beletrie pro děti 970 843
Výpůjčky časopisů 1704 1913
Besedy a soutěže/účast

14/146 18/177
výstavky 10 6
nástěnky 10 16

STAV KNIžNÍHO FONDU

celkem 3012
Naučná literatura 435
Beletrie 1437
Naučná pro děti 190
Beletrie pro děti 950

K 31.12.2002 bylo v knihovně 3033
svazků knih. Měk Nová Role dodala do

Kdo z Vás by  po promítnutí cizího
filmu v televizi nebo v kině nezareg−
istroval, že film byl natočen v Universal
Studios, Columbia Pictures, Hollywoo−
du nebo jiné filmové společnosti.
Každému se zajisté vybaví scény filmů
jako jsou ET Mimozemšťan, Psycho,
Povodeň, Zemětřesení, Čelisti a mnoho
dalších, ale vidět prostředí, kde se filmy
natáčely je možné pouze v těchto fil−
mových atelierech, jejichž kulisová
sláva pomalu zaniká.

Ateliery se nacházejí v severní části
obrovského města Los Angeles ve čtvr−
ti zvané Hollywood. Za obyčejné vstup−
né 35 dolarů je možné tento rozlehlý
areál navštívit. Jednotlivé části studií se
absolvují několika způsoby, nejběžnější
je přeprava autobusem, který je speci−
ficky upraven − projíždí tunelem a po
krátkém zastavení se náhle začne třást
jako při velkém záchvěvu země, bortí se
stěny okolních staveb a všude teče voda
z popraskané kanalizace a vše je umoc−
něno elektrickými výboji. Po malém
odpočinku z těchto šoků se souprava
přemístí do další části tmavého tunelu,
kde se náhle před vyplašenými turisty

se musí turista spokojit jen s částí poz−
naných studií, nebo obětovat celý další
den za nové vstupné a poznávat další
části Universal Studios.

fotograf a cestovatel  
Stanislav Hořínek 

objeví mohutný King Kong.
Aby voda z předchozí atrakce měla

využití,  vjíždí celá souprava do vody,
která jen tak tak protéká načasovaně
otevřenými dveřmi, posléze  vagóny
zastaví u nádrže, kde rybář čeří vodu. 
K našemu překvapení se z hladiny 
vymrští žralok a rybáře i s pruty stáhne
pod hladinu. Souprava pak projíždí
náměstími s bankami, obchody a jinými
stavbami, kde se točí westerny a akční
filmy např. Podraz.

Velice zajímavá byla projížďka
Jurským parkem na speciálně upra−
vených člunech. Zde se každý snadno
vžije do prostředí, kdy naší planetu obý−
vali ještěři a dinosauři. Množství cyka−
sových a kapraďových porostů, věro−
hodné makety bíložravých tvorů
připravených k okamžitému útoku
dávají této scéně punc opravdovosti.

Součástí návštěvy studií byla i pro−
hlídka atelierů sci−fi, kde ET Mimo−
zemšťan zve k pobytu svojí lokality vyz−
dobené květinami roztodivných tvarů.

Všechny atrakce jsou vzájemně
propojeny eskalátory, ale ani ty
neurychlí prohlídku celého areálu, a tak
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Bacha škola

Útěk domů
„Kde to jsem?“ Na malého bílého

myšáka zasvítilo ostré světlo. Opatrně
vylezl na malou, nepříliš pohodlnou
boudičku z krabičky od čaje. Zjistil, že
se ocitl v lidském domě. ,,Podívej
mami! Ten je pěknej! Můžu si ho vzít
do ruky?" ,,To ne, on mě odnese pryč!
To je konec!" Myšák se vystrašeně tiskl
ke stěně krabičky. Chlapec, kterému
myšáka darovali, si ho vzal do dlaní 
a sedl si před televizi. Myšák se zoufale
snažil uniknout z pevného sevření
chlapcovo ruky ale marně. Nakonec se
rozhodl pro nouzové řešení a kousl
chlapce do ruky. ,,Au!“ zakřičel chlapec
a leknutím myšáka upustil. Náhle si
uvědomil, že by mohl utéci, ale myšák
byl už bezpečně ukryt za skříní.  Ahoj
ozvalo se jeho zády. Myšák se otočil a
leknutím mu stydla krev v žilách. Před
ním byl obrovský pavouk. „Byl bys
dobrá večeře, třeba bych si tě mohl
naložit s houbami“, uvažoval pavouk.
Ale myšák už byl dávno pryč. Vzal
nohy na ramena. Doběhl ke dveřím a ty
se otevřely. Někdo vešel dovnitř. Myšák
ucítil, že přišla ta chvíle, kdy by se
odtud mohl dostat a vyběhl z domu ven.
Jak bylo venku krásně! Stromy kvetly 
a voněly, květiny natahovaly své  okvět−
ní lístky ke slunci, ptáci zpívaly a bylo
báječné teplo. „Teď si konečně budu
pořádně žít,“ vykřikl myšák  a vběhl do
lesa za domem. Ale jeho štěstí netrvalo
dlouho. Brzy se stmělo. Všude kolem
bylo spousta zvuků, podivných tvarů 
a myšák dostal strach. Rozběhl se 
k nejbližšímu stromu našel v něm
skulinku a  přečkal v ní do rána. Když
otevřel oči, spatřil před sebou dva
muže, jak kácí okolní stromy. Co když
pokácí i jeho strom? Jeho nový domov?
Vyskočil ven a utíkal, co mu nohy stači−
ly. Doběhl až k malé díře v zemi. Vlezl
dovnitř. Dole pod zemí byla prostorná
místnůstka. Na zemi seděla malá, také
bílá myška a třídila oříšky.  „Ahoj!“ řekl
myšák. Myška se otočila a usmála se.
Nemohl bych s tebou zůstat?  Myška se
zamyslela  a pak řekla, že myšák s ní
může zůstat a že bude moc ráda. O pár
měsíců později už byli v doupěti dvě
malé myšky a dva malí myšáci  a náš
myšák jim tento příběh vyprávěl, tak jak
jsem ho nyní vyprávěla já. A malí myšá−
ci a myšky nikdy neusnuli, dokud jim
myšák  tento příběh nevyprávěl. Příběh

dítěti. Doma se vykoupal a na sluníčku
mu uschly nyní již vyprané věci.

M. Stankieviczová VIII.B

Svatba
Sešla se sýkorka Simona se svým

snoubencem sýčkem Sváťou. Shledali
se se sobem Standou − svědkem svatby.
Svatba se slavila se skupinkou sov.
Spapali spoustu sladkostí. Sýkorky,
sýčci, sob, sovy se smáli se samým
svítáním slunce. Snad Simona se
Sváťou stále slaví svatbu.

Blanka Galiszová VIII.A

Pes na útěku.
Jmenuji se Jiří Švec a jsem včelař.

Byl zrovna čas svačiny, když mě
rozbolela hlava a na všechno jsem
zapomínal. Zahrada zrovna  kvetla a trá−
va se zelenala. Jablka už spadala ze
stromů. Poletující mouchy jakoby
varovaly před dešťovou srážkou. Děti se
slunečními brýlemi běhaly kolem 
a hrály si s míčem. Ten den jsem se
rozhodl vykoupat na zahradě svého psa.
To se musí pořádně umět. Některý pes
nemá vodu rád. Když jsem psa namydlil
a chtěl ho usušit, z ničeho nic mi
vyskočil. Přeskočil plot a utekl. Začalo
pršet. Říkám si: „Teď ho mohu koupat
znovu.“ Pes se po hodině vrátil. Ten ale
vypadal!

Jiří Švec VIII.A

Knoflík ke kalhotám
Kůň Karel koupil krásné kobyle Kláře

kožené kalhoty. Klára, kousající klobá−
su kráčela koupit ke kalhotám knoflík.
Klára knoflík koupila, kamsi knoflík
kopla. Kolemjdoucí krysa knoflík
kutálela ke kanálu. Knoflík klesal
kanálem. Klára klusala ke Karlovi.
Karel koval krásnější knoflík. Klára
kuchtila Karlovi  knedlíky ke kuřeti,
kvůli Karlově kutilosti.

Jana Coufalová VIII.A

Přátelé
Pavla přišla  pro Petra před panelák.

Petr pil pivo. Před Pavlou poskakoval
pejsek Pinďa. Počůral Pavle ponožky.
„Půjdeme před Pepův panelák?“ povídá
Pavla. Petr přikývl. Před Pepovým pan−
elákem posedávali Pepovi přátelé.
Pavla pověsila ponožky přes prkenný
plot. Petr, Pavla, Pepa pak přátelsky
poklábosili.

Tereza Janovská VIII.A

o tom, jak utekl do nového domova, jak
utekl domů.

Wilma Lachmanová  VII.A

Jednou, když si vyšla blecha na svoji
pravidelnou obchůzku po kocourovi
Mikim, zjistila, že na jejím území je
neznámý živočich, který se jí podobá
velikostí, ale vzhledem moc ne. Toto
individuum právě spalo, a tak do něj
blecha šťouchla, aby se vzbudilo.
Najednou zjistila, že se to hýbe. „Ahoj,“
řekl živočich bleše „Co tu děláš?“ „Já?“
zeptala se stydlivě blecha. „Já tady
bydlím!“ „A co tady děláš ty?“ „Taky
tady bydlím, už dlouho.“ Blecha se
začala vzdalovat. Najednou nepřítel
vyskočil a říká: „Jsem veš, mám rád
lidi, ale kocour mi nevadí.“ Nenadále se
blecha přiblížila a řekla: „No, je to tady
moje, ale kdyže budeš  snažit a budeš
hodná, možná tě tady nechám.“ Tak se
stalo, že se blecha a veš skamarádily.

Anna Sirmaiová  VII.A

Exkurze
Paní učitelka zapomněla na dnešní

exkurzi u pana Konvičky. Je to včelař 
a stará se o různé druhy včel. Když jsme
dorazili, vyprávěl  nám, že prý viděl
včelu s velkou hlavou. Ta včela si prý
poletovala  nad jeho zahrádkou. Řekl si,
že včelu polapí. Včela pořád  kroužila
kolem malého psa. Pochutnával si na
svačině malého dítěte, které si právě
hrálo s míčem. Okolo zahrádky byl
vysoký plot. Pan Konvička si vzal svůj
pracovní oděv a brýle a přeskočil plot.
Rozběhl se za včelou, která právě letěla
k rybníku. Uměla se mistrovsky uhýbat
včelařově lapačce. Včelař se srazil 
s jiným zahrádkářem. Pád byl bolestivý,
ale on dál honil včelu. Včela byla už
skoro nad rybníkem, když v tom pan
Konvička spadl do rybníka. Pěkně se
vykoupal. Zničil si své nové boty, které
druhý donesl k ševci. Když přišel domů,
dal si malou svačinku.

Libor Nídl VIII.B

Všeuměl včelař.
Kolem hlavy dítěte létala moucha.

Bez brýlí však dítě nevidí. Brýle, které
spadly po srážce se psem v zahradě na
trávu, spravil všeuměl včelař. Zapomněl
je však se svačinou u plotu. Když se pro
ně vracel, zakopl o míč a tím si zničil
botu a celý se ušpinil. Boty odnesl 
k ševci, který je umí spravit a brýle
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Bacha škola

Bajka
Jednoho dne se chystalo mraveniště 

u cesty zaútočit. Chtělo si podmanit
území, které patřilo slabšímu soupeři
nedaleko od nich. Mraveniště mělo
hodně trénovaných mravenčích vojáků,
jež se připravovali na velký boj. Nastal
den D. „Jdeme,“ zvolalo tisíce a tisíce
mravenců, kteří se vydali na slabší
mraveniště. Slabší mraveniště stálo pod
hustým smrkem, takže měli mravenci
po celý rok sucho. Schylovalo se k úto−
ku. V tom se ozvala velká rán. Prásk!
Bouřka. Průtrž mračen! Těch tisíce 
a tisíce útočících mravenců utonulo 
a ostatní zahynulo při útěku.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Víme, jak to bylo. Kohoutek našel
zrníčko, a protože byl lakomec lakomá,
nechtěl se podělit se slepičkou. Spolkl
zrnko sám, ale zrníčko mu v hrdle
zaskočilo a kohoutek se začal dusit. 
V tom slepička běžela pro vodu
kohoutkovi. Kohoutek vypil vodu 
a zrnko mu vklouzlo do krku. Kohoutek
slepičce řekl: „Díky, slepičko, že jsi mi
zachránila život, vždyť to jsem si ani
nezasloužil!“ „Ale to nic,“ řekla slepič−
ka. Kohoutkovi se dostalo ponaučení 
a už se s každým podělil.

Martin Marouš

O kohoutkovi
Jednou kohoutek našel zrníčko a pro−
tože byl lakomec lakomá, nechtěl se
podělit se slepičkou. Spolkl zrno sám.
Ale zrníčko mu v hrdle zaskočilo a ko−
houtek se začal dusit. Slepička mu
běžela pro vodu. Dala kohoutkovi napít
a pořádně ho přitom udeřila do zad.
Tímto způsobila tragedii. Chtěla mu
pomoci, taky že pomohla − do hrobu.
No spíše kohoutkovi na pekáč.

Když jsme ho škubali, s tím, že ho
budeme mít večer na pekáči, tak na jeho
zádech byla modřina od slepičky, jak ho
udeřila.

Ani nám to nevadilo, protože kohout
byl dozlatova upečený! Byl velmi chut−
ný. Pořídili jsme si kohoutka nového 
a šikovného, který se dokáže postarat 
o slepičky a rozdělit se o zrníčko!

Ráková Veronika, IX.A

Pyšný páv
Se zvířátky na dvoře žil páv. Ten páv

byl velmi pyšný. Když ho chtěla zvířát−

mravenců. Každý z nich se narodil na
jedné straně lesa. První z nich byl hnědý
až do ryšava a pojmenovali ho Pepík.
Ten druhý byl černý se jménem Alois. 
Z Pepíka se pomalu jak rostl, stával
vychytralá, závistivý, ale odvážný
mravenec. Lojzíka nejspíš neměl rád už
proto, že byl hodný a nesmělý. Záviděl
mu jeho havraní černou barvu, a tak jak−
mile se naskytla příležitost, snažil se mu
ubližovat. Hluboko v lese si mravenci  
z vedlejší vesnice začali budovat
mraveniště. Hned se to rozneslo po
celém lese. Ti cizí mravenci byli tak
líní, že se rozhodli najmout si nějaké
pomocné síly. Samozřejmě se té dones−
lo i k Lojzíkovi. Pocházel z chudého
mraveniště, ale byl velmi pracovitý.
Naskytla se mu příležitost přilepšit si 
a té musel využít. „Kdybych se jen
nestyděl jen tak tam vrtnout a zeptat
se“, řekl svému kamarádovi. Nakonec
se nechal přemluvit a vydal se na cestu.
Rozběhl se k mraveništi. Lojzík tam
dorazil sice dříve, ale dlouho otálel 
a nakonec nesebral odvahu se zeptat.
Pepík využil situace, zeptal se a na
brigádu ho přijali. Lojzíkovi zbyly jen
oči pro pláč. Je to sice smutné, ale plyne
z toho ponaučení, že líná huba je holé
neštěstí.

Kůň a žirafa
V zoologické zahradě měli vedle sebe

ohradu kůň a žirafa. Žirafa byla krásná,
vysoká a ušlechtilá. Svým způsobem je
velice namyšlená. Její soused byl kůň,
také krásný, ale velice skromný. S obli−
bou jedl jablíčka. Žirafa nebyla zlá, byla
hodná, ale svou namyšleností každého
odrazovala. Spousta zvířátek z ní měla
strach. Žirafa měla před ohradou krásný
a velice plný strom s jablíčky. Kůň byl
velice rád, myslel si, že si konečně
pochutná n těch krásných červených
jablíčkách, ale opak byl pravdou. Když
si kůň chtěl utrhnout jablko, zjistil, že
strom roste daleko od něj a že na něj
nedosáhne. Kdežto žirafa si trhala
jablíčka o sto šest. Kůň měl na ta jablíč−
ka strašnou chuť, ale měl strach se žirafy
zeptat. Myslel si, že je zlá. A tak radši 
o to jablíčko žirafu nepoprosil. Žirafa se
přesto ukázala z té pěkné stránky a ko−
níkovi nabídla, že mu natrhá jablíčka.
Kůň s radostí nabídku přijal. A nakonec
z nich byli nerozluční přátelé.

Žákyně, IX.A

ka oslovit, on jim na to odvětil:
„Oslovuj mě nejkrásnější, krásnější než
slunce samo.“ Tak žila zvířátka s pávem
na dvoře. Jednoho dne hledala zvířátka
něco k snědku. Páv se pyšně procházel
po dvoře. Náhle přiběhla liška. Popadla
páva do tlamy a utíkala pryč. Páv křičel:
„Pomozte mi, zachraňte mě!“ Slepice
zavolaly psa Broka: „Broku, Broku,
liška unesla nejkrásnějšího, krásnějšího
než slunce samo!“ Brok se podíval
nechápavě: „Kdo je to?“ Všechna
zvířátka běžel za hospodářem. Křičela
jedno přes druhé a nebylo jim rozumět.
Hospodář vyběhl před dům a zakřičel:
„Co se to tu děje?“ Zvířátka utichla.
Spustila kočka: „Liška unesla nejkrás−
nějšího, krásnějšího než slunce samo.“
Jak hospodář přemýšlel a přemýšlel,
nemohl přijít na to, kdo to je. Zadumaný
zašel do domu. Zvířátka se rozešla 
a páva už nikdy neviděla. Z toho
vyplývá − pýcha předchází pád.

J. Bubal, IX. A

O želvě Jůlince 
a psovi Bengovi

Želva Jůlinka byla sice už stará, ale se
psem Bengem dobře vycházela. Jedli
spolu ze stejné misky, spali ve stejném
pelíšku. Prostě byli obrovští kamarádi.
Pes Bengo byl malé nezkušené štěně.
Pořád želvu provokoval, zlobil jí a dělal
si z ní legraci. Želva si řekla, že mu
oplatí jeho žerty. Jednou, když Bengo
usnul, schovala se do misky se žrádlem
a chtěl na Benga vybafnout. Všechno jí
vycházelo podle plánu. Bengo vstal ze
svého pelíšku a šel k misce. Už, už se
chytala vybafnout, ale nepodařilo se!
Bengo strčil čumák do misky a chňap,
jeho prvním soustem byla právě
Jůlinka! Jak byl rozespalý, tak jí nev−
iděl. Kousl jednou, kousl podruhé 
a náhle ucítil obrovskou bolest v tlamě.
Vyplivl celé sousto a s ním i dva zuby.
Byl překvapen, když viděl svou malou
kamarádku před sebou. Jůlinka mu
všechno vyprávěla, bylo jí líto, že se její
vtip nepovedl, a že způsobila Bengovi
takovou bolest. Bengo jí vše odpustil 
a byli i nadále velicí přátelé.
Nadarmo se neříká: „Mráz kopřivu
nespálí!“

O hnědém  a černém
mravenci

Všechno to začalo narozením dvou
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45 − let ČRS MO  Božičany −  něco málo z historie a současnosti (1959−2004)

Základy  rybářského hospodaření 
a sportovního rybolovu na zdejších
vodách byly položeny v r. 1945 zalo−
žením dvou rybářských kroužků  − v zá−
vodě Kaolina v Božičanech, který čítal
sedm členů a v závodě Karlovarský
porcelán Božičany s celkem devíti
členy. V roce 1947 došlo ke spojení
obou kroužků, jejichž členové pak
společně  hospodařily na rybnících
„Náveský“ (Osmoza) a „Vojkův“.

V roce 1950 byla ustanovena místní
skupina svazu rybářů, která byla
součástí MO Karlovy Vary. Další vývoj
však ukazoval na nutnost samostatného
a cílevědomého hospodaření. Snaha 
o dosažení tohoto cíle byla pak završe−
na založením vlastní MO Božičany. 

Ustavující   schůze  se   konala  dne
15. března 1959  v   Božičanském   hos−
tinci „U Heřmánka“.

Tato  ustavující schůze dala tedy vzni−
knout samostatně hospodařící MO 
s vlastním revírem, kterou v době jejího
vzniku tvořilo 45 členů. Prvním předse−
dou místní organizace byl zvolen pan
Vladimír Hubka. Od tohoto data se
začíná psát novodobá historie hospo−
daření místní organizace  božičanských
rybářů.

Následovala léta budování nových
chovných rybníků, rozšiřování revíru 
o nové sportovní vody, výstavby
hospodářského střediska „Na Bouchal−
ce“ v Nové Roli. Nejrozsáhlejší akcí
bylo vybudování  dvou chovných ryb−
níků − „Zahrádkář 2.“ a  „Zahrádkář 3.“
Výstavba byla zahájena v r. 1988 a u−
končena kolaudací v r. 1990. Současně
ale probíhala i činnost při chovu 

výtěžnosti v produkci rybích násad
637,6 kg / ha, což je  v místních pod−
horských podmínkách poměrně znač−
ným úspěchem. 

Do sportovního  revíru  MO patří re−
vír pstruhový i mimopstruhový. Z re−
víru pstruhového je nejznámější nádrž
„Tatrovice“ o rozloze 22 ha, která je 
s oblibou navštěvována zvláště v letním
období. 

Největším rybníkem revíru mimo−
pstruhového je rybník „Novorolský“ 
o rozloze 22 ha. Dalšími co do rozlohy
jsou nádrže „Vřesová“ − 16 ha a „Smol−
nická„ − 14 ha. Celý sportovní revír,
který je uveden v seznamu revírů
západočeského ÚS Plzeň, je hojně
navštěvován i členy okolních MO ČRS. 

Počet členů ČRS −MO Božičany
Dospělí 717
Mládež 15 −18 let 51
Mládež do 15 let 116
Ženy 27
Celkem 811

Nezbývá než si i nadále přát, aby čin−
nost členů MO Božičany spojená 
s ochrannou toho nejcennějšího co člo−
věk k životu potřebuje − čisté a života
plné přírody,  měla i v budoucnu své
pokračování v dalších generacích ry−
bářů. Dík patří všem , kteří se na rozvo−
ji rybářství a rybářského sportu v MO
podíleli a i těm, kteří převzali štafetu 
a v započatém díle dále pokračují .

S pozdravem − „Petrův zdar“ 
Ing. Jaroslav Šimek

jednatel  MO Božičany

a výsadbě násadových ryb a dále i o−
chraně chovného i sportovního revíru −
obětavou a mnohdy nelehkou činností
rybářské stráže. 

Ani zde však rozsah činnosti MO
nekončí. Dalšími aktivitami je napřík−
lad práce s mládeží. Byly založeny dět−
ské rybářské kroužky zaměřené  jak na
rybolovnou techniku, tak i na vlastní
sportovní rybolov. Každoročně je orga−
nizován  dětský letní tábor s rybolovem,
který si získal mezi mladými rybáři
velkou oblibu. 

Z oblasti rybářského sportu nelze
vynechat mimořádné výkony dnes již
slečny Aleny Tintěrové, která  byla ve
své kategorii špičkou. V soutěžích 
v rybolovné technice dosáhla úspěchů 
v barvách MO  i  na mezinárodním poli.
Snad mezi nejcennější výsledky patří  2.
místo na  „Mistrovství světa juniorů“ 
v roce 1996, které se konalo v norském
Oslu. 

Nutno je také zmínit i kulturně
společenskou činnost MO a to zejména
„Rybářské plesy“ v Chodově a  „Dolov−
nou“ v Nové Roli, které si získaly vel−
kou popularitu a patří k nejnavštěvo−
vanějším společenským akcím.

Svou oblibu mají i místní organizací
pořádané tradiční rybářské závody. 
Pro přiblížení nyní uvedeme několik
současných čísel ze statistiky MO.
Členská základna čítá 884 členů (717
členů dospělých, 51 dorostenců 15 − 18
let, 116 dětí do 15 let),  kteří hospodaří
na celkem 13−ti chovných rybnících 
o rozloze necelých 17−ti hektarů. 
V posledních letech se na těchto ryb−
nících podařilo dosáhnout průměrné

ČRS − MO Božičany 

vyhlašuje u příležitosti 
45. výročí svého založení
soutěž pro školní mládež 

„Namaluj rybu“.
Soutěž se koná od 
13. − 31. 3. 2004.

Informace o podmínkách 
v DDM Nová Role, 

DDM Chodov 
a ZŠ Božičany.

Pozvánka na
hudební program s taneční veselicí

kde oslavíme 

Mezinárodní den žen
Sál kulturního domu

13. 3. 2004  od  16,00 hodin
K tanci a poslechu hraje: hudební skupina KARLEX

V programu  vystoupí:
taneční a sportovní  kroužky DDM

a žáci ZUŠ Nová Role
Vstupné: dobrovolné

− Občerstvení zajištěno −
− Každá žena bude přivítána květinou −

Výtěžek věnujeme na činnost DDM Nová Role

Srdečně zve ZO KSČM
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Miss aerobik tour 2004
Agentura CARE ALFA s. r. o. ve spolupráci s městem Nová Role a TJ −
oddílem ASPV Vás zve dne 27.3.2004 v 11 hodin do Sportovní haly TJ N.
Role (u koupaliště) na MISS AEROBIK TOUR 2004. Akci plnou aerobiku
a zábavy pro dospělé i děti moderuje Petr Salava a o její zpestření se
postará vycházející hvězda taneční hudby Robert N. Jako lektoři se Vám
představí  Yemi AD, Jaroslava Dudková (Miss aerobik 2003), Aneta
Křibíková (I. vicemiss) a Bára Šulcová (II. vicemiss). Soutěží se v několika
kategoriích: Mini, Kadet, Junior, Miss a nově Missis (nad 35 let).  Bližší
informace budou na plakátech, v kabelové televizi nebo přímo v hodinách
aerobiku u J+J.                                                       Těšíme se na Vás!!!
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Stavební firma
Josef Nagy − PENA

Provádí přestavbu byt.
jader, obklady + dlažby,
montáž plastových oken 

a venkovních dveří.

Tel.: 35 385 14 20
Mobil: 602 18 18 33

Program klubu seniorů
v březnu 2004
17. březen (středa) − městská knihovna, začátek v 16 hodin.
1. Beseda o internetu. Vede pí. L. Nemčičová
2. Promítání diapozitivů Vladimíra Korbela.

V týdnu od 22. −26. března praktické užití internetu. Důchodci budou mít
přístup 1 hodinu zdarma v době od 10 hod. − 15. hod.
26. 3. − 16 hod. R klub
Setkání seniorů 
„Pěkná dvouhodinka"
Rozhovory, hudba. Možná přijde host.

!!!POZOR!!!POZOR!!!ZMĚNA!!!

Fitko−fitcenturm Nová Role, Chodovská 235
Provozní doba: 

Po − Pá 16,00 − 20,00
So 15,00 − 17,30 !!!NOVINKA!!!
Ne 10,00 −12,00 !!!NOVINKA!!!

Jiný čas o víkendu lze dohodnout na tel. 728 527 071

Nabízíme sportovní výživu
Výhodné permanentní vstupenky

!!!Novinka!!!
víkendové vstupné 25,−− Kč

ženy na mateřské dovolené 25,−− Kč
důchodci 25,−− Kč

slevy pro studenty 10%
Cvičení:

− kondiční posilování pro muže a ženy
− aerobic (klasický step)

− low − lehčí forma cvičení
−  hi − intenzivní cvičení  

− pro pokročilé
− aerobic junior

− děti od 6 let a začátečníci
− děti od 10 let a pokročilí

!!!NOVINKA!!NOVINKA!!!
fit ball − cvičení na velkém gymnastickém míči, 

vhodné i pro dámy s větší nadváhou a sníženou pohyblivostí
(uvolnění krční páteře, stabilita)

kick−box − pro všechny, kteří se nebojí pohybu. 
Nově začínáme od března každé úterý v 19,00 hod.

Podrobnější informace o cenách a cvičebním programu Vám rádi
poskytneme přímo ve fitcentru nebo na tel. 

728 527 071
Přijďte si zacvičit s námi!!!

Poděkování
VV−TJ děkuje Radě města 

a Zastupitelstvu města Nová Role
za finanční příspěvek na rok 2004, 

poskytnutý na činnost oddílu 
a odborů sdružených 

v tělovýchovné jednotě.

Nově otevřená prodejna
DROGERIE, KOSMETIKA

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

Vám nabízí např: kosmetiku, dárkové balíčky,
dětské pleny, ponožky, prací prášky, čistící

prostředky, a mnoho dalších potřebných věcí
do domácnosti.

Otevřeno:
Po − Pá   8 −17 hod. 

Přijďte si vybrat, 
zve Vás Svatava Zazvonilová 

INZERCE, INFORMACE
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Chcete uvolnit své tělo i duši?
Přijďte se uvolnit do Turisticko−informačního centra 
v Nové Roli
Nabízíme opalování v BIOsoláriu a masáže různého druhu.
BIOsolárium :
Opalování v BIOsoláriu je novinkou, liší se od jiných solárií
tím, že:

a) opalování je šetrnější a rychlejší
b) opálený efekt déle vydrží
c) kůže  nevysychá a nestárne
d) zlepšuje náladu (zvyšuje hladinu 
endorfinu)
e) také se liší barvou trubic

Cena za opalovací minutu činní jen 6,− Kč.

Také nabízíme masáže celého těla.

Ceník masáží:
Záda 25 min. 75 Kč
Šíje 15 min. 45 Kč
Dolní končetiny 25 min. 75 Kč
Horní končetiny 25 min. 75 Kč
Břicho 10 min. 35 Kč 
Obličej + dekolt 15 min. 45 Kč
Záda + šíje 40 min. 105 Kč
Celková masáž  100 min. 235 Kč

Turisticko−informační centrum Nová Role

Chodovská 306
362 25 Nová Role
tel.: 353 851 297
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FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Jak ?

OBJEKTIVNĚ!  
100 Let tradice s dobrým jménem.

Velké možnosti výběru.
NEZÁVISLE!  

Na bankovních domech i na všech 
programech, i  těch které již máte.

INDIVIDUALNĚ! 
Programy dle vašich možností 

a přání.
BEZPLATNĚ! 

Doživotní služba −− pro
Vás potřeba, pro nás potěšení.

Finanční konzultant:
Baková Anna  −−  608 257 625

Vodová Michaela  −− 777 014 328

POZOR!
Rychloopravna obuvi, tašek a jiných
kožených výrobků.
− Ceny nižší než u konkurence
− Kvalita vysoká
− Dodací lhůty krátké, a to:

− obyčejné 1 týden
− rychlovka 1 den
− expres do 60 minut

Otevřeno:
Po   9 −12 a 14 − 17
Út   9 −12 a 14 − 17
St   ZAVŘENO
Čt   9− 12 a 14 − 17
Pá   9− 12 a 14 − 17

Kde nás najdete:
Školní 736 (bývalá Plzeňka), Chodov

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, 692 327
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