
NOVÁ ROLE

Z jednání Rady města 

a Zastupitelstva města

Všechna jednání Rady města až do 
16. zasedání zastupitelstva měla jedno 
společné – jako červená niť se jimi táhla 
příprava – předjednávání a dodělávání 
rozpočtu města na rok 2005. Peněz není 
mnoho a každý chtěl pro svůj úsek získat co 
nejvíce. Někdo pro kulturu, jiný pro školství, 
svoje chtěla Technická služba, Norobyt 
i další. Každý ze zastupitelů, o jejichž účast 
byla některá jednání RMě rozšířena, chtěl 
prosadit něco ze svého programu, něco pro 
ostatní spoluobčany města.

Začátkem roku se jednání RMě musela 
několikrát zabývat i novým školským 
zákonem a jeho aplikací do podmínek 
zařízení na území města.

RMě uložila vedoucí SO MěÚ připravit 
výběrové zařízení na obsazení funkce 
ředitele ZŠ, o kterém se dočtete na jiném 
místě NZ.

V souladu s nařízením vlády č. 637/2004 
Sb. odsouhlasila RMě úpravu platů ředitelů 
školních zařízení a vedoucí Základní 
knihovny Nová Role.

Podle usnesení RMě jsou v tomto roce 
v sudých týdnech soboty stanoveny jako 
bezplatné obřadní dny.

V kontrole usnesení RMě konstatovala, že 
manželé Ungrovi ukončili nájemní smlouvu 
na pekárnu a uložila tajemníkovi zveřejnit 
záměr obce na nový pronájem.

RMě schválila uzavření mandátní smlouvy 
s fi rmou PAPOS Ostrov na výhradní 
zajišťování odtahů a likvidaci autovraků 
na území města. Odtah autovraku bude 
zajišťován za 1.000,-- Kč a likvidace za 
dalších 500,-- Kč. Při zjištění majitelů 
autovraků bude částka vymáhána na nich.

16. zasedání zastupitelstva města Nová Role 
schválilo bezúplatný převod zemědělských 
pozemků z majetku Pozemkového fondu 
ČR do majetku města Nová Role. Jedná se 
o pozemky, které jsou schváleným územním 
plánem v katastrálních územích Nové Role, 
Jimlíkova a Mezirolí určeny k zástavbě 
rodinnými domky nebo veřejně prospěšnými 
stavbami. Dále zastupitelstvo schválilo 
prodej čtyř bytových jednotek z majetku 
města podle návrhu bytové komise a RMě. 
Zastupitelstvo města schválilo vydání čtyř 
nových Obecně závazných vyhlášek. 

1) OZV o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. 

2) OZV o závazné části Územního plánu 
města Nová Role.

3) OZV, kterou se ruší obecně závazné 
vyhlášky města Nová Role č. 1/94, 3/95, 
4/95 a 2/96

4) OZV o místním poplatku ze psů.
Jak jsem již předeslal, nejdůležitějším 

bodem jednání 16. ZMě bylo schválení 
plánu tvorby a použití peněžních fondů 
města v roce 2005.

Předložený materiál byl po diskusi 
schválen, stejně jako plán investičních akcí 
města na rok 2005 s výhledem do doku 
2007.

Zároveň zastupitelé schválili rozdělení 
dotací zájmovým organizacím v rámci 
rozpočtu města na rok 2005 s tím, že 
největší částky byly určeny na rozvoj sportu 
a tělovýchovy (TJ Nová Role 172.000,-- 
Kč; FK Nová Role 160.000,-- Kč; TK Nová 
Role 30.000,-- Kč). Celkem bylo rozděleno 

475.000,-- Kč + 15.000,-- Kč dotace na 
pomoc odstraňování následků přírodní 
katastrofy v Jihovýchodní Asii.

V personálních záležitostech stanovilo 
zastupitelstvo s účinností od 1. 2. 2005 
výši měsíčních odměn pro neuvolněné 
členy ZMě a dále schválilo dofi nancování 
části úvazku 0,375 pravidelné měsíční 
mzdy jednoho pracovníka DDM z důvodu 
nutnosti navýšení stavu pracovníků.

ZMě zřídilo s účinností od 1. 7. 2005 
příspěvkovou organizaci města s názvem 
Dům dětí a mládeže Nová Role a uložilo 
vedoucí správního odboru města realizovat 
úkoly spojené se zřízením nové příspěvkové 
organizace včetně vyhlášení konkursu na 
místo ředitele.

 Ladislav Cinegr 

místostarosta města

Novorolský zpravodaj
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Vítáme děti do života

 Kristýna  K i r s c h n e r o v á
 Marek  Š v e j d a r
 Barbora  M a c h o v á
 Kryštof  B a t  l a
 Vojtěch  N a g y

Vážení rodiče, upřímně Vám blahopřejeme 
k narození Vašich dětí.

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

Za Sbor pro občanské  záležitosti MěÚ: 
                Jasněna Pšeničková

UPOZORNĚNÍ PRO 
OBČANY

Dne 9. března 2005 od 18 hodin se uskuteční 
přímý přenos ze studia kabelové televize na 
téma investiční a neinvestiční akce města.

Blahopřejeme

všem občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny 
v měsíci březnu 2005, zvláště blahopřejeme
k významnému životnímu výročí těmto 
občanům: 

Růžena Š i b a l o v á 
Bohumil K a b o ň
Marianna L e h e č k o v á
Anna E r e t o v á
Blanka L é b l o v á
Jozef P o l á k
Vojtěch P u k ý š
Josef T o m š a
Zdeněk V l a s á k

Uvedeným jubilantům upřímně blahopře-
jeme, všem přejeme hodně zdraví, klidný 
a spokojený život.

 Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
 Jasněna Pšeničková

OZNÁMENÍ

Město Nová Role připravuje vyhlášení 
konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele Základní školy v Nové Roli. 
Oznámení o konání konkurzního 
řízení bude zveřejněno na úřední 
desce MěÚ, v Karlovarských novinách 
a na webových stránkách Nové Role: 
www.novarole.cz.

Město Nová Role taktéž připravuje 
vyhlášení konkurzního řízení na 
obsazení funkce ředitele Domu dětí 
a mládeže Nová Role, okres Karlovy 
Vary, příspěvková organizace.

Oznámení o konání konkurzního 
řízení bude zveřejněno na úřední desce 
MěÚ a na webových stránkách města 
Nová Role.

K vydání p r v n í h o 
občanského průkazu:

 (žádosti se vyřizují v kanceláři č. 11 – matrika)
- rodný list
- 1 fotografie
- cestovní pas (pro doložení státního 

občanství České republiky)

Kdo nemá cestovní pas, musí jeden z rodičů 
požádat o vydání Osvědčení o státním občanství 
České republiky – doklad vystavuje Krajský úřad 
v Karlových Varech prostřednictvím matriky 
Městského úřadu v Nové Roli 
doklady:  občanský průkaz

 rodný list patnáctiletého
  oddací list rodičů nebo rodné listy  
 obou rodičů

(tento doklad se vystavuje pro úřední potřebu 
k vydání prvního občanského průkazu – bez 
správního poplatku)

Výměna občanského průkazu:
- dosavadní občanský průkaz
- 1 fotografie (současná)

Žádost o vydání cestovního pasu:

- občanský průkaz
- 1 x fotografie
- správní poplatek ve výši 200,- Kč

Cestovní pas - pro dítě do 15 let:
(žádá jeden z rodičů, dítě se musí na žádost podepsat 
– do rámečku dole vpravo)

- rodný list dítěte
- 1 x fotografie
- občanský průkaz rodiče
- osvědčení o státním občanství ČR 
- nebo dosavadní pas
- správní poplatek ve výši 50,- Kč

Pokud se jedná o první cestovní pas, musí jeden z rodičů požádat 
o vydání osvědčení o státním občanství České republiky:

- rodný list dítěte
- rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů
- občanský průkaz rodiče
- 100,- Kč správní poplatek
(vystavuje Krajský úřad v K.Varech 
prostřednictvím matriky na MěÚ v Nové Roli)

Cestovní pas pro nezletilého občana staršího 15 let:
(musí být souhlas jednoho z rodičů)

- občanský průkaz
- 1 x fotografie
- správní poplatek ve výši 200,- Kč
- jeden z rodičů musí být při podání žádosti, 
  předloží občanský průkaz

- žádosti se přijímají v kanceláři č.11 (matrika)
- fotografie musí být současná
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The Arches     -     Oblouky
 

Po několika dnech pobytu v Coloradské 
plošině se nyní podíváme do jednoho 
z nejkrásnějších Národních parků 
Amerického středozápadu.

Zaplacením 10 dolarového vstupu 
s platností jednoho týdne obdrží, kromě 
vstupenky, každý návštěvník mapu s údaji 
tras a s komentářem o vzniku tohoto      
jedinečného území, o fauně a flóře této 
lokality. Nezbývá,než zaparkovat auto 
na některém z parkovišť, koncentrovat 
síly a vydat se na perfektně značenou 
trasu, některé jsou na dvouhodinový pěší 
výlet, jiné na deset a více hodinový pobyt 
s možností přespat v terénu pod skalním 
převisem a pak další den pokračovat 
k další přírodní zajímavosti. 

Stáří celého  území se datuje do období 
přibližně 300 milionů let nazpět, 
kdy docházelo k usazování pískovců, 
častému zaplavování a vysychání moří, 
vystupování vrstev a vzniku puklin 
v nadloží, oddělování bloků skal a vzniku 
dutin a otvorů. V současné době je 
v Národním parku na 200 oblouků, některé 
vznikají, zatímco jiné zanikají. Geologicky 
vzato, je tato oblast velice mladá.

Skaliska dostávají příhodné názvy, mezi 
nejvíce známé patří: Landscape Arch 
(Podélný oblouk), Delicate Arch (Křehký 
oblouk), Broken Arch (Zlomený oblouk).

Sand Dune Arch (Oblouk písečných 
dun), Turrett (Věžička) a mnoho dalších.

Opustíme tento park, abychom se 
postupně přemisťovali  do jižněji 
situovaných lokalit, které jsou neméně 
zajímavé a určitě Vás zaujmou svojí 
jedinečností.
 

cestovatel a fotograf 
Stanislav Hořínek

Město Nová Role
Rozpočet města na rok 2005 schválený na 16. ZMě 7. 2. 2005

  
R E K A P I T U L A C E   P Ř Í J M Ů  
Rozpočet na rok 2005
  

Příjmy (v tis.Kč) Běžný rozpočet Kapitálový rozp.

 Daňové příjmy 26 850

 Nedaňové příjmy 3 385

 Kapitálové příjmy 5 600

 Přijaté dotace + převod fin. prostředků 3 211

 Příjmy
                celkem

33 446 5 600

39 046
  
R E K A P I T U L A C E   V Ý D A J Ů  
Rozpočet na rok 2005
  

Výdaje (v tis.Kč) Běžný rozpočet Kapitálový rozp.

 Rozvoj obce 15 500

 Školství 3 390

 Zdravotnictví a soc. věci 734

 Kultura 2 590

 Místní hospodářství 15 100

 Vnitřní správa 12 991 420

 Výdaje
               celkem

34 805 15 920

50 725
  

Rozdíl (příjmy-výdaje) v tis. Kč -11 679
  
Financování  rozpočet na rok 2005 v tis. Kč 

Převody z vlastních fondů (Fond bydlení KZ 1038) 3 281

Převod KZ ZBÚ 2004 (HV) 4 019

Úvěr 5 000

Splátka úvěru -621

Financování celkem 11 679
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Výbor Sboru dobrovolných hasičů se od 
VVH sešel celkem 6x, kde na svých schůzích 
projednával úkoly, které si stanovil na rok 
2004. Tyto úkoly byly postupně v průběhu 
roku plněny. Jednalo se o vnitro svazovou 
činnost, stavění a kácení májky, přípravu 
a zabezpečení okresního kola, Novorolského 
poháru a soutěže seniorů, údržba techniky, 
výstroje a výzbroje, údržba areálu, školení 
velitelů, strojníků a řidičů, příprava 
preventivních prohlídek, mikulášské nadílky 
pro děti našich členů, účast při stavění 
živého Betléma, účast na soutěžích a další. 
Byla provedena novelizace dohody uzavřená 
mezi Městským zastupitelstvem a Sborem 
dobrovolných hasičů. Výbor se rovněž 
zabýval placením členských příspěvků 
a doporučuje, aby členský příspěvek na rok 
2005 se platil ve výši 50 Kč a členové nad 70 
let aby neplatili. Vzhledem k tomu, že máme 
finanční prostředky, můžeme snížit členský 
příspěvek a čtyřem členům ho zaplatit v plné 
výši. Při výčtu těchto akcí, na kterých se výbor 
a celý sbor podílel, bylo v průběhu roku 
odpracováno 1 360 hodin ve svém osobním 
volnu. Zde je vidět, že si dokážeme najít 
čas i když nemáme všichni stejné možnosti. 
Scházíme se pravidelně každou neděli 
a v letním období i v týdnu.

Na úseku prevence je dosahováno dobrých 
výsledků. Preventivní prohlídky se provádí 1x 
za 2 roky tak, jak jsme si je stanovili. V letošním 
roce bylo provedeno 143 kontrol v rodinných 
domech na území města a obci Jimlíkov. Byli 
zjištěny 3 závady. Zápisy z kontrol byli řádně 
předány na správní odbor města. Dohlídky 
budou provedeny v průběhu měsíce května. 

Za tuto práci bych chtěl poděkovat všem 
členům prohlídkové skupiny. Represivní 
činnost je jedním z nejnáročnějších úseků, 
kde je třeba neustále dbát zvýšené opatrnosti, 
aby k požárům nedocházelo.

V roce 2004 jednotka zasahovala celkem 
17x. Z toho 11x u požáru, 3x se jednalo 
o technickou pomoc, 1x o dopravní nehodu, 1x 
o větrnou smršť a 1x o planý poplach. Přímá 
škoda činila 2 tisíce a uchráněné hodnoty 
63 tisíc. Při těchto událostech zasahovalo 74 
hasičů, což je 4,93 hasičů na jeden zásah. Na 
místo události se jednotka jako první dostavila 
ve 13 případech. V ranních a odpoledních 
hodinách v době od 00 do 12 hodin jednotka 
vyjížděla 4x a v době od 12 do 24 hodin 
celkem 13x. Z této statistiky vyplývá, že nám 
není jedno, když červený kohout ničí majetky 
jiných, prostě jsme schopni vyjet v kteroukoliv 
hodinu. Zásahová jednotka byla dovybavena 
oblekama ZAHAS a také vozidlo CAS 24 
dostalo nové obutí. 

Odreagováním od preventivní a represivní 
činnosti je soutěžení. Zúčastnili jsme se 
soutěží v regionu jak družstvo mužů tak 
i žen. V roce 2004 se družstvo žen zúčastnilo 
5ti soutěží, a to následovně: v Potůčkách 
1. místo, v Kyselce 2. místo, Novorolský 
pohár 3. místo, v Nejdku 7. místo a okresní 
kolo 8. místo. Většina z vás řekne, nic moc, 
ale my jsme s výsledky spokojeni už proto, 
že kolektiv žen byl omlazen o 5 dorostenek. 
V letošním roce zapojíme do okresního kola

družstvo žen i dorostenek. Věříme, že rok 
2004 byl dobrým rozjezdem pro léta příští. 

V kategorii muži se již několik let držíme 
v pomyslném středu okresu. Zúčastnili jsme 

se 6ti soutěží, a to následovně: Novorolský 
pohár 2. místo, okresní kolo 7. místo, v Nejdku 
7. místo, ve Velichově 4. místo, v Kyselce 
5. místo a v Potůčkách 7. místo. Výsledky 
špatné nejsou, ale spokojeni být nemůžeme, 
protože víme, že máme na víc. Tak jako u žen, 
tak i u mužů se nám podařilo získat mladé 
členy a dát dohromady ještě jedno družstvo. 
Naši mladíci se zatím samostatně zúčastnili 
dvou soutěží. V Nejdku z 25 družstev se 
umístnili na 16. místě a ve Velichově z 12 
družstev na 6. místě. Věříme, že postupem 
času získají zkušenosti a budou dosahovat 
lepších výsledků. Takovou jejich první 
prověrkou bylo prověření kondice na 2. 
ročníku ve výstupu Stanovických schodů. Po 
zdolání 316 schodů jsme byli mile překvapeni, 
jakých dosáhli dobrých časů. Této akce se 
zúčastnili i naše dvě dorostenky a rovněž 
dosáhly dobrých časů. Všichni zúčastnění si 
pořádně hrábli na dno svých sil. 

V prostorách našeho cvičiště se uskutečnila 
ještě jedna akce, o které bych se chtěl zmínit, 
a to soutěž seniorů /muži nad 40 let/. Pod 
záštitou ředitele HZS Karlovy Vary pplk. 
Mráze se konal 1. ročník, kterého se zúčastnilo 
5 družstev. Naše družstvo se umístnilo na 
pěkném 5. místě. Jsme přesvědčeni, že 
v příštích ročnících to bude více družstev 
a věříme, že tato soutěž se stane tradicí a bude 
nám ctí být spolupořadateli.

Dne 29. 1. 2005 obdrželi vedoucí 
představitelé sboru z rukou zástupců Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska nejvyšší možné 
ocenění v podobě Čestného praporu.

 Za SDH: Stanislav Hubáček

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli za rok 2004

Zpráva komise k projednávání přestupků 
města Nová Role za rok 2004

Komise k projednávání přestupků města Nová Role se v roce 2004 sešla celkem 11 x ke svému 
jednání, kde projednávala přestupky i obce Božičany na základě veřejnoprávní smlouvy. 

Obdržela 72 přestupků, 17 přestupků přešlo z roku 2003 (byly rozpracované, nenabyly právní 
moci). Z toho 15 přestupků bylo postoupeno jiným správním orgánům a 5 jich bylo odloženo. 
Ke zpracování v roce 2004 bylo tedy 69 přestupků, ukončeno je 48 přestupků. Do r. 2005 
přechází 21 přestupků z důvodu rozpracovanosti.

Bylo uloženo: 11x napomenutí, 20 x zastavení, podána 3 odvolání, 17x uložena pokuta 
v celkové výši 12.050,-- Kč z toho vymoženo 4.200,-- Kč. Bylo nevymoženo 9 pokut v celkové 
částce 7.850,-- Kč.

Nejvíce přestupků se týkalo občanského soužití, přestupků proti majetku a proti veřejnému 
pořádku.

Zpracovala: Bohdana Fedorová
                    referent správního odboru

M ě s t o N o v á R o l e
 zve na společenský večer

V Í T Á N Í   J A R A
 a   O S L A V A   M D Ž

 12. března 2005 

 v kulturním domě
 Zahájení: 20,00 hodin

Hraje : Duo Olga a Irena 
 Úvodní program:

taneční kroužek DDM
 Žáci ZUŠ
 Tap dance
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Výsledky ŠK Caissa Nová Role 
– šachového oddílu v roce 2004. 

Od r. 2002 se opět účastníme Krajské soutěže družstev I. třídy, když jsme postoupili z Krajské 
soutěže družstev II. tř. ročníku 01/ 02. V ročníku  02/ 03 Krajské soutěže I. třídy jsme skončili 
na   7. místě z 12-ti účastněných družstev. V ročníku 03/ 04 Krajské soutěže I. třídy jsme 
obsadili 5. místo. V ročníku 04/ 05 Krajské soutěže I. třídy jsme na 5. místě se 6 body po 
5. kole z 10-ti mužstev. V letošním ročníku je naše „B“ družstvo na 7. místě z 9-ti v Krajské 
soutěži družstev II. třídy.

Oddílový turnaj jednotlivců s účastí hráčů z K. Varů a Chodova, má díky vysoké výkonnosti 
hráčů dobrou úroveň. Výsledky ročníku 02/03: 1. Košek Lubomír ŠK K.Vary, za domácí: 
3. Janoušek Ladislav, 6. Sýkora Robert, 8. Pošvář Jiří, z 10-ti účastníků! Výsledky ročníku 
03/ 04: 1.Fric Pavel KŠ Tietz K.Vary, za domácí: 4. Janoušek Ladislav, 5. Pošvář Jiří, 6. Roman 
Jiří, z 12-ti účastníků!            

Ročník 04/ 05 se ještě dohrává a má 15 účastníků!
Další z našich aktivit je: Vánoční bleskový turnaj jednotlivců, konaný vždy 26. prosince. 

V roce 2004 jsme uskutečnili již X. ročník! Dále pořádáme: Novorolský turnaj mládeže, který 
je součástí Krajské soutěže jednotlivců, v roce 2004 to byl již IX. ročník.

    Dále můžeme vyzdvihnout šachový kroužek při DDM N.Role, který zahájil v září 2004 
již 11. rok své činnosti a vychoval několik talentů. Je škoda, že někteří se šachům přestali 
věnovat.    Za ŠK Caissa Nová Role sepsal Sýkora Robert. 

Výsledky

Vánočního turnaje X. ročníku 
v bleskovém šachu v Nové Roli,

konaného dne 26. 12. 2004

Finálové pořadí:
1.  Tiller ……. Loko Cheb
2.  Soukup Jiří….KŠ Tietz K. Vary
3.  Fryč Miroslav … DDM K. Vary
4.  Pokrupa Marek ...DDM K. Vary
5.  Hlaváč Rudolf … BE Sokolov
6.  Nový Daniel ..KŠ Tietz K. Vary
7.  Bicek Richard …..KŠ Tietz K. Vary
8.  Kubišová Věra …DDM K. Vary
9.  Volný Ivo ….. BE Sokolov

 10.  Čontoš Václav ….. KŠ Tietz K. Vary

Nejlépe umístění borci z Nové Role:
 18.  Musil Miroslav
 25.  Pošvář Jiří
 27.  Janoušek Ladislav
 37.  Roman Jiří
 42.  Zavadil Filip
 48.  Nesilovský Vladislav

Celkem se účastnilo tohoto výročního 
turnaje 50 hráčů z celého regionu!!!

Děkujeme těmto sponzorů:
 Město Nová Role
 Karlovarský porcelán Thun, a.s.
 Květinka Dana
 Firma Pobiš
 Drogerie Dohnal
 Lidový Dům
 Ganya – restaurace
 Bufet – p. Chvojka

TJ Nová Role – oddíl vzpírání.

V roce 2004 se závodníci N. Role zúčastnili 
celkem 14 závodů. V soutěži družstev 
startovali muži v Národní lize ČR a vedli 
si úspěšně. Skončili na pěkném 5. místě ve 
skupině „A“.
 1.  GV Teplice
 2.  B.Praha
 3.  L. Cheb
 4.  PSK O Praha
 5.  TJ Nová Role
 6.  B. Sokolov
 7.  St. Plzeň
 8.  R.Rotava

Družstvo našich žáků startovalo v Žákovské 
lize a i zde jsme obsadili 5. místo.
 1.  R. Rotava
 2.  S. Plzeň
 3.  B. Sokolov
 4.  GV Teplice
 5.  TJ Nová Role
 6.  VTŽ Chomutov
 7.  R. Rotava „B“
 8.  L. Cheb

Úspěchem byl start našich dvou žáků na 
„Mistrovství ČR žáků“ v Bohumíně.
Do 56 kg: 
 Jakub VALDMAN - 4. místo
Do 62 kg: 
 Antonín CHVOJKA - 2. místo!

Z mužů si úspěšně vedl na soutěži 
„Mistrovství ČR masters“ v Teplicích náš 
borec Karel MRNUŠTÍK - do 85 kg: 
1. místo!

Výbor TJ Nová Role podporuje v oddílech 
hlavně práci s mládeží.
Radost nám proto udělali naši žáci na 
soutěži: “Plzeňský pohár 2004“
do 50 kg: Miroslav KOMJATI - 1. místo
do 56 kg: Rostislav PLECHATA - 2. místo
do 62 kg: Antonín CHVOJKA - 1. místo
 Jakub VALDMAN - 2. místo

Největší a nejdůležitější akcí našeho oddílu, 
ve spolupráci s TJ, bylo uspořádání již 
16. ročníku soutěže mužů „Velká cena 
Karlovarského porcelánu“.
Startovalo celkem 35 závodníků z 11 oddílů 
ČR.

muži do 85 kg: (11 závodníků) 
 1.  P. Hrubý - B. Sokolov 
 2.  J. Zajan - GV Teplice 
 3.  Z. Vacura - B. Sokolov 

muži nad 85 kg: ( 9 závodníků)
 1.  E. Mencl - B. Praha
 2.  J. Anger - GV Teplice
 3.  J. Šedlbauer - R. Rotava

masters do 85kg: (6 závodníků) 
 1.  M. Lutter - Brno-Obřany 
 2.  J. Juříček - PSK O Praha 
 3.  M. Kubinec - B. Sokolov 

masters nad 85kg: (9 závodníků)
 1.  V. Tomšík - PSK O Praha
 2.  L. Beníšek - GV Teplice
 3.  Z. Klusák - Brno-Obřany

 S pozdravem SPORTU ZDAR !
 A. Kocur

 předseda oddílu vzpírání
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Spinning – studio
Zveme Vás na spinning 

(jízda na upraveném kole za doprovodu
hudby, pod vedením instruktora).

Již 28. 2. 2005 od 17,00 hod.
Družstevní 713, Stará Role

Objednávky na tel: 777 204 087
K této činnosti je volné jedno 

místo instruktora (ky)
V případě zájmu volejte : 777 204 087 - pí. Borská

TJ sdružuje kolem 200 sportovců, kteří tráví svůj volný 
čas v těchto oddílech: volejbal, vzpírání, šachy, turistika 
a ASPV. Výkonný výbor pracuje ve složení předseda 
Libor Škarda, tajemník Radek Veselý, členové Augustin 
Kocur, Růžena Škardová, Jitka Rákošová, Wolf Pěkný 
a Ladislav Janoušek.

Nejlepších sportovních výsledků, jako už tradičně, 
dosáhli vzpěrači. Medaile nejen z krajského přeboru, 
ale i z mistrovství republiky přivezli žáci (Chvojka, 
Valdman, Plechata) i dospělí (Neudert, Kadleček, 
Mrnuštík, Nagy). Úspěšné byly obě kategorie 
i ve svých týmových soutěžích 1. lize žáků a 2. lize 
mužů. V prosinci se v hale TJ konala VELKÁ CENA 
KARLOVARSKÉHO PORCELÁNU, na níž se 
předvedli borci z celé republiky.

Oddíl volejbalu měl zastoupení v okresních soutěžích 
mužů i žen. Obě družstva vybojovala umístění ve středu 
tabulky.

Šachisté přesvědčivě zvítězili v okresním přeboru 
a postoupili do vyšší soutěže.

Oddíl ASPV (Asociace sportu pro všechny) se pyšnil 
největší členskou základnou a stal se organizátorem 
pohybových aktivit hlavně pro něžné pohlaví. Jejich 

cvičební hodiny aerobiku a dalších podobných aktivit 
navštívilo mnoho dívek a žen. Mládež tohoto oddílu 
se zúčastnila republikových soutěží. V dubnu oddíl 
připravil ve spolupráci s pražskou agenturou velkolepou 
Miss Aerobic Tour, na níž diváci viděli atraktivní hosty 
a soutěž v aerobiku.

Aktivita TJ však směřovala i mimo své členy. 
Dobudováním sportovního zázemí jsme se snažili 
vytvořit vhodné podmínky pro aktivní odpočinek široké 
veřejnosti. Do provozu byla dána sauna v hale TJ. Léto 
patřilo plážovým sportům na pískovém kurtu, který byl 
slavnostně otevřen. Po letech byl zprovozněn malý bufet 
v restauraci Na koupališti, který v horkých dnech nabídl 
návštěvníkům novorolského rybníka příjemné osvěžení. 
Tradiční „Týden otevřených dveří“ přilákal ke konci 
roku do haly mnoho sportovních nadšenců, kteří si 
potrápili tělo v mnoha turnajích. 

V prosinci byl zvolen nový tříčlenný Výkonný výbor 
TJ ve složení předseda Libor Škarda, členové Radek 
Veselý a Augustin Kocur. Cílem nového vedení je další 
budování sportovišť a zajištění optimálních podmínek 
pro rozvoj především mládežnického sportu v Nové 
Roli.

VV TJ Nová Role
Radek Veselý

Tělovýchovná jednota Nová Role 
v roce 2004
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Oznámení o úředních hodinách ČRS MO Božičany v r. 2005

 Leden:
  - Úterý 15.45 až 18.00 hod.
  - Čtvrtek 15.45 až 18.00 hod.

 Únor, březen, květen :
  - Úterý 15.45 až 18.00 hod.

 Duben :
  - Úterý 15.45 až 18.00 hod.
  - Čtvrtek 15.45 až 18.00 hod.

 Prosinec :
  - Úterý 20.12.2005 15.45 až 18.00
  - Úterý 27.12.2005 15.45 až 18.00 

Výdej povolenek a hostovaček mimo ÚH je možno domluvit na tel. číslech : 
 předseda MO – V. Rýdl 352 675 091
 hospodář MO – H. Benesch 352 676 346 , 607 554 687
 jednatel MO – Ing. J. Šimek 353 951 528 , 603 587 865
Zájemci o členství v MO ČRS si mohou v uvedených úředních hodinách v kanceláři MO v Božičanech vyzvednout přihlášku.

Školení nových členů je připravováno na termín:

6.3. a 13.3.2005 vždy od 8.00 do 12.00 hod.

Bude se konat v „Cukrárně JANA“ v Nové Roli v Chodovské ulici (nad obchodním domem COOP)

Při odevzdání přihlášky přineste s sebou :

1. Členský příspěvek na rok 2005 – 200,- Kč
2. Mimořádná platba na pořízení chovných rybníků MO ve výši – 100,- Kč na dospělého člena MO
3. Zápisné - 300,- Kč
4. Fotografii 3,5 x 4,5 cm ( 1 ks ) – není podmínkou, ale doporučujeme tak učinit.

Pro vrácení úlovkových lístků mimo úřední hodiny můžete využít schránku MO na poště Božičany – v provozních hodinách ČP a.s.

!  INFORMACE   !

Dnem 17. 1. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a stanovuje mimo jiné i ceny za vydání či prodloužení 
platnosti rybářských lístků takto:

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti kratší než 1 rok: 60,-Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok: 100,-Kč

*Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok – pro osoby studující rybářství a pro osoby 
zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

* 50,-Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky: 200,-Kč

*Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky – pro osoby studující rybářství a pro osoby 
zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

* 100,-Kč

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let: 500,- Kč

*Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti 10 let – pro osoby studující rybářství a pro osoby 
zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

* 250,-Kč

 
* Takto označené položky se týkají  žáků základních škol, studentů českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních obo-
rech s výukou rybářství, odborných pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářských hospodářů 
a osob ustanovených jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu po-
volání nebo funkce na území České republiky.
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OBECNÍ KNIHOVNA 
MEZIROLÍ

Knihovna v Mezirolí je pravidelně 
otevřena každé úterý odpoledne. 
Pravidelně zde čekají děti na otevření 
a pospíchají k soutěžím, které mají různá 
témata literární, historická, zeměpisná 
i přírodovědná. V roce 2004 děti 
soutěžily v luštění křížovek, v pexesu, 
malovaly, zúčastnily se různých 
matematických a přírodovědných kvízů, 
luštily rébusy. Témata literárních soutěží 
byla např. Harry Potter, Ondřej Sekora 
a Ferda Mravenec, Mach a Šebestová, 
Pohádky o princeznách, Kryštof 
Kolumbus apod.

Tradičními se staly dvě soutěže a to 
předprázdninová a vánoční. Poslední 
úterý před letními prázdninami se 
koná již pravidelně literárně branná 
hra v přírodě. První ročník se konal 
již v roce 1988, měl jen čtyři úkoly 
a byl i nejkratší, běželo se kolem návsi. 
Poslední úterý před Vánocemi se již 
několik let koná vánoční soutěžení, 
tématem bývají upravené televizní hry 
(Kolotoč, Milionář, Riskuj, Kufr apod.)  
Nyní jsme měli Vánoční kufr, zúčastnilo 
se ho 12 dětí, a protože došly otázky, 
pokračovali jsme hrou Kolotoč, aby si 
zahráli všichni, i ti co přišli později. Obě 
tradiční hry bývají ohodnoceny cenami.

Pravidelně je využíván počítač 
s připojením na internet, kde mají děti 
možnost si vypracovat referáty do školy, 
ale zahrát si i hry, které nabízí internet. 
Tuto službu využívají převážně čtenáři 
ve věkové skupině 8 – 15 let. Internet si 
rádi vyzkouší i někteří senioři.

Ve školním roce 2003-4 jsme také 
hráli celoroční soutěž. Každý týden 
jedna až dvě otázky, celkem 39 týdnů, 
každé desáté kolo jsme udělali malé 
vyhodnocení, soutěžilo celkem 20 dětí 
a protože se hra líbila, v září začal již 
druhý ročník a do konce roku bylo 17 
kol.

Naše knihovna se zúčastnila celostátní 
akce Moje kniha - hlasování pro 
nejoblíbenější knihu českých čtenářů se 
v naší knihovně zapojilo 25 čtenářů.

Jana Tintěrová, knihovna Mezirolí

Základní knihovna 
v Nové Roli 

Na Pěší zóně 148, 362 25   Nová Role 

Březen – Měsíc internetu

Akce pro veřejnost
1. - 4. 3. týden internetu pro děti 
 (1 hod. zdarma)
7. - 11.3. týden internetu pro studenty 
 (1 hod. zdarma)
14. - 18.3. týden internetu pro dospělé 
 (1 hod. zdarma)
21. - 25.3. týden internetu pro seniory 
 (1 hod. zdarma)
29. - 31.3. internet pro děti 
 (1 hod. zdarma)
14.3.  17.00 Základy internetu - 
 miniškolení pro dospělé
15.3.  17.00 Základy internetu - 
 miniškolení pro dospělé
22.3.  17.00 Základy internetu - 
 miniškolení pro seniory
23.3.  16.00 Základy internetu - 
 miniškolení pro seniory
7.3.- 31.3.   Internet a škola - 
 Hledáme informace 
 na hodinách zeměpisu, 
 dějepisu, literatury, 
 přírodopisu, fyziky... 
 10 x vyučování v knihovně 
 na internetu (pro ZŠ)

ZPRÁVA O ČINNOSTI  
DDM  NOVÁ  ROLE ZA 

rok 2004

Dům dětí a mládeže plní výchovně 
vzdělávací funkci a rekreační činnost. 
DDM zajišťuje mimoškolní zájmovou 
a spontánní činnost dětí a mládeže. Od 
ledna do července pracovaly v DDM 
3 stálé pracovnice (2 prac. úvazky), 
11 externích a 2 dobrovolní pracovníci. 
Od srpna do září zde pracovala pouze 
ředitelka DDM. Od 1.10. 2004 jsou 
v DDM zaměstnány dvě pracovnice  
(prac. úvazek 1,625).

Zájmová činnost pravidelná
Od ledna do června  pracovalo v DDM 

22 zájmových kroužků. V zájmových 
kroužcích bylo organizováno 286 
dětí, z toho 253 dětí školních, 6 dětí 
předškolního věku, 17 – rodiče a děti, 
10 dětí ve věku 15 – 18 let. Od září do 
prosince 2004 bylo v ZK organizováno 
22 zájmových kroužků, ve kterých bylo 
zapsáno 294 dětí, z toho 21 předškolních 
dětí, 259 dětí do 18 let a 14 rodičů, kteří 
navštěvují ZK cvičení rodičů s dětmi. 
Členové ZK se pravidelně účastní 
okresních kol a soutěží. 

Začal pracovat nový ZK – Karate 
Dance, který navštěvují děti i s rodiči. 

V rámci zájmové činnosti musíme 
připomenout tradičně vynikající 
výsledky ZK stepu. Je jen smutné, že 
Eva Musilová, která byla nominována na 
MS se nemohla ze zdravotních důvodů 
výše uvedené akce zúčastnit.

Zájmová činnost programová
V roce 2004 jsme uspořádali 73 

akcí, kterých se zúčastnilo 4 704 dětí 
a dospělých. Z našich akcí se nám 
zdařili poznávací zájezdy pro děti 
a rodiče. Po mnoha letech jsme 
uspořádali LAMPIONOVÝ PRŮVOD, 
kde byla velmi hojná účast. Při 
organizaci této akce nám velmi pomohly 
maminky a babičky dětí, které navštěvují 
ZK. Uspořádali jsme tradiční DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL a CESTU 
POHÁDKOVÝM LESEM, tyto akce se 
staly již tradiční a účast na nich je vždy 
hojná. Podílíme se na akci LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI. Velmi se nám 
osvědčila i příměstská činnost v době 
prázdninových dní, organizujeme akce 
na všechny volné dny. Uspořádali jsme 
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU, kde bylo 
také mnoho dětí i rodičů.

Během celého školního roku 
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pořádáme akce pro školní družinu, 
zájmové kroužky. Děti ze zájmových 
kroužků vystupují při různých akcích, 
které pořádá MÚ Nová Role, ale i jiné 
organizace ve městě, naše děti jsou 
zvány i na vystoupení do okolních měst 
a obcí.

Prázdninová činnost
V loňském roce jsme uspořádali jeden 

stálý letní tábor v Hojsově Stráži na 
Šumavě, kterého se zúčastnilo 40 dětí 
a 4 vedoucí. Tábor lze hodnotit kladně. 
V rámci tábora jsme uspořádali výlet do 
Nýrska, navštívili jsme zámek a galerii 
Klenová, uspořádali jsme výlet na Černé 
a Čertovo jezero.

Dále jsme uspořádali příměstský letní 
tábor; tento tábor trvá 10 pracovních 
dní. Zúčastnilo se ho 21 dětí a 2 ped. 
pracovníci. V rámci tohoto tábora 
se děti seznamují s okolím K. Varů, 
historickými a kulturními památkami 
v okolí. Navštívili jsme hrad Loket, 
bazén Potůčky, uspořádali jsme výlet 
na zámek Kozel a do zábavného 
parku v Nepomuku. Při dalším výletě 
jsme navštívili železniční muzeum 
a automobilové muzeum v Lánech. 
Tento tábor se stal velice oblíbený hlavně 
mezi mladšími dětmi. Letní činností  
příměstskou nahrazujeme činnost školní 
družiny, děti se vrací denně domů.

Spontánní činnost
V loňském roce jsme zřídili v DDM 

malou hernu, která slouží ke spontánní 
činnosti. Děti mohou navštěvovat DDM 
denně od 13.00 hod. Mohou si zde 
hrát, hrát společenské hry, výtvarně se 
vyjadřovat. V této oblasti máme velké 
rezervy, ale bohužel kapacita zařízení 
nedovoluje zřídit např. malou tělocvičnu 
nebo počítačovou hernu.

Milena Tichá
ředitelka DDM

Základní škola a rok 2004

   Pro naši školu stejně jako pro každé 
školské zařízení obsahuje kalendářní rok 
vlastně roky dva, i když z každého jen 
pololetí. Proto se pro nás první polovina 
roku 2004 trochu liší od své druhé 
poloviny. Některé děti ze školy vyjdou, 
jiné zaujmou jejich místa a školní 
docházku teprve začínají. Ze školy 
v polovině kalendářního roku někteří 
učitelé odcházejí, jiní je nahrazují. 
Některá pravidla a normy přestávají 

se školních kol sportovních 
a předmětových soutěží a ti nejlepší pak 
reprezentují školu v okresních kolech. 
Některá okrsková a okresní kola ve 
sportovních soutěžích pořádáme i na 
našich sportovištích.
   V březnu se žáci 4. až 9. tříd zúčastnili 
celonárodní soutěže „Matematický 
klokan“ a udělali nám radost, ve svých 
kategoriích byli vždy v první polovině 
soutěžících škol. Byla to naše již třetí 
účast v této soutěži. Naopak poprvé 
se žáci 9. tříd podrobili testování 
dovedností v českém jazyce, matematice 
a studijních dovedností, které pokusně 
proběhlo v základních školách 
v Karlovarském kraji. I tady jsme ve 
všech třech oblastech byli v první 
polovině testovaných. Větší význam 
ovšem má toto testování pro samotné 
žáky, protože při zpracování výsledků 
dokáže počítač porovnat výsledky žáků 
z různých škol a napoví jim hodně 
o šancích, které mají při přijímacích 
testech na té které střední škole.
   Nesmíme zapomenout ani na akci, 
která se stává tradicí, a to je loučení 
s vycházejícími žáky. V roce 2004 jsme 
se v červnu rozloučili v sále kulturního 
domu „stužkováním absolventů“ 
a programem, který slavnostní náladu 
podtrhl. Hlavním organizátorem této 
slavnosti je vždy občanské sdružení 
„Radost domova“ a celý podvečer je 
důstojným rozloučením školy se žáky 
a žáků se školou.

Mgr. Stanislav Průša
ředitel školy    

platit, s novým školním rokem začínají 
platit jiná.
   Při ohlédnutí za minulým rokem 
začneme tím, čím se naše škola 
výrazně liší od jiných. Již několik let 
trvá pravidelná spolupráce se školou 
v Breitenbrunnu v SRN, na které 
se  částečně podílí i škola v Toužimi. 
Navzájem se děti navštěvují při 
sportovních a dalších příležitostech jak 
v ČR, tak v SRN. Dva roky se navíc děti 
z  Nové Role jednou za měsíc účastní 
vyučování společně s německými dětmi, 
střídavě v Německu a v Nové Roli. Od 
poloviny roku 2004 se do této výměny 
zapojily i děti z Toužimi. Chceme tak 
dát dětem možnost poznat výhody 
znalosti cizího jazyka pro každého, kdo 
má zájem se jazyk učit.
   Neodmyslitelnou součástí práce školy 
jsou různé kratší či delší kurzy, které 
jsou doporučené osnovami. Tak proběhl 
v roce 2004 kurz lyžování pro zájemce 
ze 7. a 8. tříd. Pro děti z 3. a 4. tříd škola 
zaplatila hodiny v bazénu v K. Varech, 
aby se mohly zúčastnit plaveckého 
výcviku. Aby se děti seznámily 
i s „vážnou“ muzikou a divadlem, 
objednáváme pro ně výchovné koncerty 
i divadelní představení většinou do Nové 
Role. Děti z 3. a 4. tříd byly na dopravním 
hřišti ve Staré Roli, kde si utvrzovaly 
znalosti dopravní problematiky. 
   Žáci 2. a 3. tříd na jaře spolupracovali 
s Policií ČR v „Soutěži s Ajaxem“, 
policisté připravili ve třídách pro děti 
besedy a na závěr jsme se zúčastnili 
v K. Varech „Dne s Ajaxem“.
   Naši žáci mají možnost zúčastňovat 



březen 2005 – 10 – Novorolský zpravodaj

  O Z N Á M E N Í

Starosta obce Božičany v souladu s § 99, odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje v souladu 
s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na obsazení funkce ředitele

Základní školy Božičany, okres Karlovy Vary, 362 26  Božičany čp. 76
(typ školy: venkovská málotřídní škola, spojené zařízení základní a mateřské školy)

Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
• znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy, školského zařízení, 
• občanská a morální bezúhonnost, 
• dobrý zdravotní stav,
• nástup od 1.srpna 2005,
• možnost přidělení bytu 1+2, I. kategorie.

Náležitosti přihlášky:
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 
• doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený zaměstnavatelem, 
• výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců).

Termín podání přihlášek:  do 15. dubna 2005 (včetně)

Přihlášky zasílejte na adresu:  Obecní úřad Božičany
    starosta Jan Gebauer
    362 26  Božičany čp. 96

Obálku označte názvem  „KONKURS – základní škola“.

Jan Gebauer, starosta
VÝSLEDEK ANKETY

KULTURNÍ ŽIVOT V NOVÉ ROLI
  
 VĚK   ÚČAST NÁZOR, PŘÁNÍ  

 10 17x SKATE PARK 72
 11 35 VYČISTIT RYBNÍK 72
 12 21 HŘIŠTĚ - RŮZNÁ 40
 13 36 BAZÉN 33
 14 26 KINO 31
 15 15 DISKOTÉKY, KONCERTY 24
 16 2 NOVÉ VYBAVENÍ ŠKOLY + OPRAVA 23
 17 1 DIVADLO 14
 18 5 VELKOOBCHOD 9
 19 2 VIDEO/DVD PŮJČOVNA 8
 22 1 NUDISTICKÁ PLÁŽ 4
 23 1 MALÉ ZOO 3
 24 1   
30-40 8 
40-50 6   
50 a více 7 

 Mezi mládeží (převážně 14 a 15 let) je prioritou vybudování 
skate parku a obnova kina.

Všeobecně je nejčastější přání vyčištění novorolského 
rybníka.      
  
Zaznělo přání postavit aquapark, pizzerii, poměrně často si 
děti přály tobogán.     
  
Dospělí občané by uvítali divadlo.    
    
Některá přání byla sice trošku nerálná např. tribuna se 
40.000 místy, malá nemocnice apod.,     
    
ale jinak se přispivatelé vzácně shodli.

Zpracovala: Lenka Žigovičová
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AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

Provádí výcvik sk. B,B + E, 
Školení řidičů

délka výcviku po dohodě.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY 

ZAPŮJČÍME.
NAŠE CENY VÁS PŘÍJEMNĚ 

PŘEKVAPÍ.

platba možná i na splátky 

Informace: 
DDM Chodov, Husova 263

Tel.: 602 475 702, 602 47 57 03
352 692 327
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