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KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví v měsíci květnu
a červnu své narozeniny, zvláště pak jubi
lantům (75, 80, 85 a více let), kterým pře
dáme blahopřání a dárkový balíček..
Marie Buchálková
Josef Neuman
Pavla Hrušková
Květuše Hochmanová
Jiřina Polášková
Terezie Eichackerová
Miloslav Sekalová
Zdeňka Brožová
Václav Baxa
Jiří Veselý
Jiří Jágr
Alenka Wihanová
Dagmar Pavlíčková
Vlasta Herbanszká
Antonín Habr
Stanislava Eberlová
Jan Veselovský
Jaroslav Vondrák
Ludmila Valdmanová
Stanislav Seidl
Jiří Kopetzký
Antonie Horská
Werner Graf
Božena Bartošová
Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje komise
pro občanské záležitosti města Nová Role.

(zdarma)

KVĚTEN – ČERVEN 2010
Sobota 1.5.
Pátek 7.5.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: 1+1=3
Od 19:30, vstup zdarma
Divadlo Ostrov

Sobota 8.5.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ T. Stabenow

Pátek 14.5.

GREYHOUND

RED BULL PARTY

21:00, 50 Kč
LONG LIVE ROCK & ROLL
& ROCKOVÉ PECKY Tomáše Stabenowa

Vítáme děti do života
Vážení rodiče, blahopřejeme k narození
Vašeho dítěte:
Daniel Stupka
Jolana Štědrová
Pavel Táborek
Lucie Beránková
Viktorie Brodecká
Lukáš Dvořák
Vít Petřík

Sobota 15.5.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ T. Stabenow

Sobota 22.5.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ T. Stabenow

Sobota 29.5.

DĚTSKÉ DICSO

HELIUM PARTY
CLUB DANCE

DJ Janda

16:00 - 19:00, vstupné 15 Kč

Sobota 29.5.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Sobota 5.6.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ Janda

DISCO – skladby na přání DJ Janda

CZ & SK HITY

Všem dětem přejeme hodně zdraví a ra
dostné dětství.

Sobota 12.6.

PĚNOVÁ PARTY

Komise pro občanské záležitosti
města Nová Role

Sobota 19.6.

OLDIES PARTY

Bližší info na pakátech a webu
21:30 - 03:00, vstupné 35 Kč

Sobota 26.6.

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ Janda

HIT MIX PARTY

1+1=3

CLUB DANCE

DJ T. Stabenow

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ T. Stabenow + DJ Janda

INFO: 776 712 771
Z m ě na pro g ramu vyhrazena

w w w.culturec l u b. c z

Autor: Ray Cooney. Hrají: Václav Novotný, Martina Novotná, Lenka Novotná,
Petr Pokorný, Radek Volf, Jan Mareš. Režie: Jan Mareš. Herci nalíčeni Soňou Bauerovou.

Sdružení měst
a obcí kaolinu
pořádá v termínu 31.7. - 7.8. 2010 česko-německo-polský výměnný pobyt pro
děti a mládež ve věku 12 - 17 let.

UVÁDÍ DIVADELNÍ SCÉNA DK OSTROV

PÁTEK

KULTURNÍ DŮM NOVÁ ROLE

7.5.
//		

OD 19:30
/

VSTUP ZDARMA

V letošním roce se pobyt uskuteční v pol
ském městě Nowogrodziec.
Cena: 60 EUR,Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM
Nová Role.
Počet míst je omezen!

(zdarma)
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Jedním z jubilantů v měsíci březnu
byl pan Rudolf Hynek z Jimlíkova.

květen - červen

Vítání občánků
V obřadní síni bylo dne 23.3 2010 přivítáno 20 dětí, z toho dvě
děti z Božičan.

Výstava křečků
Dne 17. 4. 2010 se v Praze konala 1. mezinárodní výstava České
ho křeččího klubu. Z našeho chovatelského kroužku při DDM
v Nové Roli se na ni vypravily tři křeččí dámy. Celkově bylo
přihlášeno padesát křečků od 16 vystavovatelů, z nichž jeden
byl z Dánska. Naše samička ICQ ze Zvířetníku se v silné kon
kurenci umístila na skvělém 3. místě.
V současné době nabízíme mláďata syrských křečků, přijďte si
k nám vybrat svého šampióna.
www.chlupaty.estranky.cz

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace pořádá ve dnech

17. července – 30. července 2010

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR – BEDŘICHOVKA
– ORLICKÉ ZÁDOŘÍ
Cena poukazu je 3.900,- Kč. V ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, doprava, vstupné, jízdné, odměny,
vybavení LT, pojištění. Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Nová Role (od 1.4.2010),
kde získáte další informace (tel. 353 851 172)

/

 //
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Z činnosti komise
pro práci se seniory
V únoru proběhlo první setkání v letošním roce v Kultur
ním domě. O tom, že seniorů v Nové Roli přibývá, vypovídá
jejich účast, kdy je zcela zaplněn sál Kulturního domu. Po
úvodních informacích o změnách v programu na letošní rok
a informacích starosty a místostarosty pokračovalo setkání
taneční zábavou.
V úterý 16. března jsme se vydali vlakem na exkurzi do
hotelu Pupp. Z dolního nádraží jsme zvolili pěší procházku
po Masarykově třídě, vystoupali jsme po schodech u Hlavní
pošty a pokračovali po třídě Krále Jiřího kolem pravoslavné
ho kostela přes Zámecký vrch až k Puppu. Zde pro nás byla
připravena prohlídka některých pokojů včetně prezidentské
ho apartmánu.
V první jarní den letošního roku jsme uskutečnili první
velký zájezd. Byl naplánován na základě opakujících se přá
ní seniorů navštívit představení v Hudebním divadle v Karlí
ně v Praze. Dopolední čas po příjezdu do Prahy jsme strávili
na Vyšehradě, který jsme si prohlédli za doprovodu a velmi
zdařilého výkladu průvodkyně z Pražské informační služ
by. Přestože nám čas nestačil i na prohlídku vyšehradské
basiliky a kasemat, bylo po dobu dvou hodin co prohlížet
a obdivovat.
Po prohlídce jsme odjeli do Karlína a zhlédli ve zdejším
Hudebním divadle odpolední představení nesmrtelné opere
ty Čardášová princezna, která za svůj úspěch vděčí nejenom
úchvatné hudbě, ale i vtipnému libretu. V krásném prostředí
a při vynikajících výkonech jsme zapomněli i na únavu
z dopolední vycházky po Vyšehradě.
Věřím, že i přesto, že na tento zájezd činil příspěvek účast
níka 300 Kč, nikdo nelitoval.
Zděnka Slížová
předsedkyně komise pro práci se seniory

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A MĚSTO NOVÁ ROLE
POŘÁDÁ

DNE 5.6.2010

Dětský den
a kácení májky
14 hod.

Sraz u májky a kácení
Opékání buřtů
15 hod. Ukázka historického šermu
Prohlídka požární techniky
Soutěže a hry o řadu cen
15,30 – 17 hod. Dětská diskotéka
A jiná překvapení
Tombola o spoustu cen za básničku
nebo obrázek o hasičích
Těšíme se na Vaší hojnou účast!
Občerstvení pro rodiče zajištěno.

// 

/

Poděkování
Děkuji nájemníkům domu Tovární 19,27 za účast,
atmosféru a odvedenou práci na naší novodobé
brigádě.
J.G.

(zdarma)
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POMOC
V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Máte problémy v práci – obraťte se na
regionální poradenská centra
Pokud má občan problémy v pracovněprávních i jiných soci
álních otázkách, může se obrátit na „Regionální poradenská
centra pro zaměstnance (dále jen RPC PZ)“, která jsou součástí
organizační struktury Českomoravské konfederace odborových
svazů (dále jen ČMKOS) na základě projektu „Posilování soci
álního dialogu“ (dále jen Projekt).
RPC PZ tvoří právník pro pracovněprávní vztahy a junior
konzultant v příslušném regionu.
Hlavním předmětem činnosti RPC PZ je mimo jiné zpro
středkování informací v oblasti pracovněprávních vztahů včet
ně právního poradenství zaměstnancům a členům odborů na
základě návštěvy RPC PZ.
RPC PZ poskytují své služby ve vybraných místech ČR ve sta
novených dnech a příslušném čase. Pro náš kraj je to:

RPC PZ  
3403  

RPC PZ  
Sokolov   
  

Adresa  
Úřad práce  
Ul. Jednoty 654,
356 01 Sokolov

• Povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vzta
hujících se k vykonané práci a pracovní řád
• Pracovní doba a doba odpočinku, dovolená
• Mzda (plat), náhrada mzdy a výdajů
• BOZP
• Pracovní podmínky zaměstnanců
• Náhrada škody
• Pracovní kategorie
• FKSP, Sociální fondy
• Pojištění
• Individuální právo vyplývající z kolektivní smlouvy
• Bytová problematika
• Právní subjektivita
• Organizační změny
• Odstupné poskytované při skončení pracovního poměru
• Odškodnění prac. úrazu a nemoci z povolání
• Vnitřní normativní akty zaměstnavatele
• Překážky v práci
• Konkurzní řízení
• Služební poměr
• Smlouvy a dohody v pracovním právu
• Právní teorie

RPC PZ Sokolov
Právník – Konzultant
Mgr. Ing.  
Pilousová Lucie
Lenka Frolíková

Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Hod.
12:00 – 16:30
10:00 – 14:00
12:00 – 16:30
10:00 – 14:00

RPC PZ
3403

RPC PZ
Karlovy Vary

Den
Pondělí

Hod.
11:30 – 16:30

květen - červen

Tel. spoj.  
739 534 641  

e-mail adresa
rppkvary@cmkos.cz

352 678 310  
733 619 163

junkvaryvcmkos.cz

Tel. spoj.
739 534 641

e-mail adresa
rppkvary@cmkos.cz

Druhé a čtvrté pondělí v měsíci

Adresa
Varšavská 13
III. patro
360 01 Karlovy Vary
Třetí pondělí v měsíci

RPC PZ Karlovy Vary
Právník
Mgr. Ing.
Pilousová Lucie

Poskytování služeb RPC PZ zaměstnancům a členům odborů
je prováděno výhradně na základě vyplnění žádanky o poskyt
nutí služby RPC PZ. Služby jsou poskytovány pro žadatele
zdarma.
Činnost RPC PZ spočívá zejména v poskytování poradenství:
a) v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení, důcho
dového a zdravotního pojištění;
b) v oblasti dodržování lidských a odborových práv;
c) v oblasti sociálního dialogu na regionální a národní úrovni;
d) v oblasti motivace k dalšímu profesnímu vzdělávání a k zvy
šování kvalifikace;
e) v oblasti kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni.
Instituty poskytování služeb RPC PZ
v oblasti právního poradenství:
• Pracovněprávní vztahy
• Vznik, změny a skončení prac. poměru

• Občanské právo hmotné
• Občanské právo procesní
Právní pomoc zastoupením před soudem je poskytována na
základě zákona č. 99/1963 Sb. „občanského soudního řádu,
§ 26“ pouze žadatelům, kteří jsou členy odborových svazů
sdružených v ČMKOS.
Právní pomoc zastoupením před soudem je poskytována ve
sporech týkajících se pracovního poměru, dohod konaných
mimo pracovní poměr a ve sporech týkajících se sociálního
zabezpečení a důchodového a sociálního pojištění.
Právn í pomoc zastoupením před soudem se členům odbo
rových svazů poskytuje bezplatně. Soudní náklady hradí žada
tel, není-li v interních dokumentech odborového svazu stano
veno jinak. V případě, že právní spor bude vyřešen ve prospěch
žadatele, úhradu vzniklých nákladů uplatní právník RPC PZ
vůči protistraně.

/
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Den v Africe
17. 2. 2010 si celá škola udělala projektový den AFRIKA. Cílem bylo seznámit žáky v rámci multikulturní výchovy s úplně odlišným světadílem
než je Evropa a přiblížit jim život afrických dětí, zvyky a přírodu v Africe. Děti si vyráběly masky afrických zvířat i černoušků, chrastítka, v jejichž
rytmu si pak zatančily černošské tance, vytvářely mapy Afriky, četly si zajímavosti a soutěžily ve znalostech o sladké banány. Vše vyvrcholilo
kulturním vystoupením SAGA AFRIKA, při kterém jsme si s opravdovými Afričany zazpívali a zabubnovali.

Myslíme také na zvířátka

Vlakem do Prahy „ZA BABKU“

Letošní zima byla dlouhá a mrazivá. Proto jsme nasušili. chleba,
rohlíky, přidali jsme jablíčka a mrkev a vydali se ke krmelci. Měli
jsme radost, že zvířátka nebudou mít hlad, protože ke krmelci
vedla z lesa spousta stop.
Mgr. Hana Tomanová

Jelikož České dráhy umožnily všem dětem ZŠ výlet do Prahy
za 80,- Kč, žáci 5. A toho využili a vyjeli si 1.4. na výstavu Příběh
planety Země v Národním muzeu. Zároveň si prošli Královskou
cestu, prohlédli si výstavu o Karlu IV. a navštívili místa, o kterých
PaedDr. Miluše Dušková
se učili ve vlastivědě.

Stopovaná ve škole
5. března se třídy 2. A a 2. B zúčastnily soutěže „Stopovaná ve škole“. Žáci soutěžili v tříčlenných skupinkách o to, kdo najde a správně
zodpoví 11 otázek rozmístěných po škole. Museli se pohybovat v tichosti, aby nerušili výuku v ostatních třídách. Soutěž byla vyhodnocena
v tělocvičně. Na závěr jsme si zatancovali ve vlastnoručně vyrobených maskách.
Mgr. Hana Tomanová a Mgr. Soňa Vavrochová.

// 

/
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S country tanci do stodoly
Tak se nazýval výukový taneční program, který proběhl 8. dubna v tělocvičně ZŠ. Žáci 1. stupně si mohli prakticky vyzkoušet, jak se
tančí country v Americe. Lektor pan M. Procházka z Dance Clubu Šumaváček naučil žáky několik základních kroků a figur, které pak
sestavil do jednoduchých tanečků. Všechny děti tančily s nadšením a vydržely se téměř dvě hodiny potit na parketu. Děti tancování bavilo
a byl na ně moc hezký pohled – jejich rozesmáté tváře mluví za vše.

Cesta kolem světa – Egypt a Indie

Naši páťáci si užívají při celoročním projektu „Cesta kolem světa“.
Seznamují se s různými zeměmi světa nejen díky internetu, ale plno
věcí si mohou vyzkoušet na vlastní kůži – národní zvyky, jídla, sporty apod. V únoru zavítali do Egypta, kde se zúčastnili noční mise OSIRIS
(hledání tajemné hrobky a Tutanchamonova pokladu, mumifikace, stavba pyramidy, výroba kouzelného amuletu atd.). V březnu zase navštívili
Indii – vyzkoušeli si jógu, vyrobili si sárí, indické suvenýry (slona a páva) a ochutnali i národní speciality. To vše mohou děti absolvovat i díky
svým rodičům, kteří naše projekty podporují a vždy přiloží ruku k dílu, aby se akce vydařila na 100%. Moc vám děkujeme.

Cesta do pravěku

Stránku připravily paní učitelky 1. stupně

V únoru se IV. B ocitla v pravěku. Žáci tyto dny trávili v pravěkém oblečení, z lavic a dek si postavili jeskyně, vymodelovali Věstonickou
Venuši, vyrobili šperky z kostí a zubů, ulovili mamuta, hráli nejrůznější hry a kvízy s pravěkou tématikou. Vrcholem tohoto projektu bylo
sehrání scének z pravěkého života, při kterých se děti moc nasmály. Na závěr v tlupách vytvořily tematický plakát, na kterém jsou zakresleny
všechny získané informace. Žáci si projekt opravdu užili a zábavnou formou získali mnoho nových poznatků z nejstarších dějin lidstva.

/
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Nová Role dle § 15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 233/200Sb., o provedení některých
ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 28. a 29.5. 2010

28. května 2010 od 14,00 do 22,00 hodin
a

29. května 2010 od 08,00 do 14,00 hodin
Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost – Základní umělecká škola
Nová Role, Nádražní ul. č.89, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Jiráskova – čp. 2, 3, 6, 13, 102, 107, 108, 110, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141,
142, 161, 174, 175, 257, 258, 259, 260, 261
ul. Nádražní – čp. 4, 5, 8, 72, 80, 85, 86, 89, 91, 96, 100, 103, 120, 164, 172, 176, 177, 178, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 228, 254, 255, 263, 278, 279, 280, 288, 291, 298, 300,
304, 313, 329
ul. Chodovská – čp. 15, 39, 42, 81, 82, 83, 84, 93, 114, 116, 137, 149, 150,156, 168, 170, 233, 252,
256, 264, 286, 293, 306, 320, 323, 328
ul. Příčná – čp. 111, 115, 151, 290
ul. Hřbitovní – čp. 16, 17, 18, 21, 99, 321
ul. Ke Stájím – čp. 20, 152
ul. Pod Homolkou – čp. 25, 26, 314
ul. Polní – čp. 30, 31, 33, 43, 52, 54, 167, 289, 319, 330
ul. Luční – čp. 34, 35, 36, 49, 53, 60, 270, 272, 273, 274, 305, 315, 318, 325, 327
ul. Mlýnská – čp. 265, 266, 267, 268, 269
ul. Za Zastávkou – čp. 275, 294, 324, 326
ul. Rolavská – čp. 87, 101, 104, 106, 153, 234, 262,
ul. Pod Nádražím – čp. 122, 123, 138, 154, 169, 173, 243, 244,245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 316
ul. Na Bouchalce – čp. 143, 144, 146, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 253, 317
ul. Za Tratí – čp. 79, 124, 135, 136
ul. K Lávce – čp. 281, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303
Nová Role – čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171 a č.e. 170, 152, 183

Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost – Základní škola
Školní ul. č. 232, Nová Role, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova – čp. 41, 44, 47, 48, 50,51, 59, 61, 62, 70, 71, 74, 76, 92, 94, 208, 209, 210
ul. Svobodova – čp. 95, 97, 105, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 198,
199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
ul. Krátká – čp. 113, 117, 147
ul. Chodovská – čp. 158, 165, 166, 200, 235, 236
ul. 1. Máje – čp. 191, 192, 193, 194, 195, 196
ul. U Plynárny – čp. 309, 310, 311, 312 a č.e. 200
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Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost – Základní škola
Školní ul.č.232, Nová Role, pro oprávněné občany, kteří sou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Tovární – čp. 1, 19, 27, 29, 32, 37, 38, 121, 238, 239, 242, 271, 276
ul. Bezejmenná – čp. 55, 57
ul. Na Pěší zóně – čp. 125, 148
ul. Školní – čp. 63, 65, 67, 69, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 240
ul. Chodovská – čp. 223, 241
ul. Rolavská – čp. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 229, 230, 237, 277, 322 a č.e. 32, 173

Nová Role, část Jimlíkov:
všechna čísla popisná a čísla evidenční

Místem konání voleb v okrsku č. 4 je místnost – Knihovna Mezirolí č.p. 49
Pro oprávněné občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Nová Role, část Mezirolí:
všechna čísla popisná e evidenční
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a občanství (občan
ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let) platným osobním dokladem – občanský průkaz, nebo
cestovní pas.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nebo nehlasuje-li na voličský průkaz, okrsková komise hlasování neumožní.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny před konáním voleb do poštovní schránky dle místa
trvalého pobytu. Prosím o řádné označení poštovních schránek.
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volebních místnostech. V případě upoutání na lůžko je možné domluvit návštěvu členů okrskové komise s volební urnou doma.

Oddíl ASPV – asociace sport
pro všechny, TJ Nová Role
Náš oddíl je zaměřen na aerobní a posilovací cvičení pro širokou
veřejnost. Používáme různé druhy nářadí – stepy, činky, posilovací
gumy, overbally, fitbally, gymsticky ...
K měsíci 03/2010 máme celkem 94 členů, z toho 40 dětí. Cvičíme
8 hodin týdně. Oddíl má 2 cvičitelky – Jitku Rákošovou a Janu
Kotkovou. V průběhu roku pořádáme různé akce:
– 1x za 2 měsíce sobotní sportovní dopoledne s hostem
– vystoupení na různých kulturních akcích v Nové Roli (plesy...)
– výroba čarodějnice
– MDD ve spolupráci s oddílem volejbalistek z TJ N. Role
– cvičení u moře – již 5. ročník!!!
– prezentace Litex, Draps
– vánoční a silvestrovská show
– 1x za 2 roky soutěžní Master class v aerobiku
Za rok 2009 měl náš oddíl příjmy ve výši Kč 105.890,- (oddílové
příspěvky, příspěvky na činnost MÚ N. Role, sponz. dar) a výdaje ve
výši Kč 74.794,- (nájemné, školení + cestovné 2 - 3x za rok – školení
na 1 osobu cca Kč 1.500,-, nákup sport. náčiní – př. 1 ks stepu Kč
1.000,-, 1 ks fitball Kč 650,-, 1 ks gymstick Kč 1.000,-, nákup CD – př.
1ks 1.000,-, baterie, ventilátory...). Zbytek oddílových peněz chceme
použít na vybudování nových prostor na hale TJ N. Role.
Do poloviny 03/2010 jsme cvičily v TIC v N. Roli, ale po neshodě
se současným nájemcem, jsme byly nuceny tento prostor opustit
a najít nový (nájemné za rok 2009 v TIC NR činilo celkem Kč
56.550,-). Nyní cvičíme v prostorách bývalé „kavárny“ v KD v N. Roli
Prostor jsme si na vlastní náklady (a ne malé) upravily, abychom zde
mohly cvičit. Nejsou to sice prostory jako v TIC v N. Roli, ale nikdo
nás nehoní a nekontroluje kvůli každé minutě a necvičíme ve 13°C
(zimní období).

Každý se ptá, proč necvičíme v hale TJ N. Role – je to pro nás
moc velký prostor, někdy se na hodinu sejde 25 cvičenek, někdy jen
3 - 5 cvičenek a hodina se ruší. Zbytečně bychom blokovaly hodiny
na hale. V půdních prostorách v hale TJ N. Role se nám buduje nové
místo na naše cvičení, je to ale otázka času a peněz!
Na závěr chceme poděkovat Městu N. Role za vstřícné jednání,
p. Krbcovi, Dědičovi a M. Maxovi za dopravu při stěhování, p. Rákošovi,
Hnízdilovi, Páskovi, Podšerovi, Kotkovi a p. Zburníkovi za úpravy no
vých prostor a všem ostatním za pomoc při stěhování a úklidu.
Za oddíl děkují Jitule + Janina
CVIČEBNÍ HODINY
Pondělí 17:30 – 18:30
děti (6 – 10 let)
19:00 – 20:00
AE (15 – 60 let i více)
Úterý
17:50 – 18:50
fitbally
19:00 – 20:00
posilovací cvičení
Středa
18:00 – 19:00
junior AE (10 – 15 let)
Čtvrtek 16:30 – 17:30
děti-AE hrou (5 – 6 let)
17:50 – 18:50
fitbally
19:00 – 20:30
AE (15 – 60 let i více)
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Noc s Andersenem
Konečně usnul poslední nespavec a noční můra jsem tu už jen
já. Jsou 3 hodiny 48 minut. Tak nejdříve statistika:
38 dětí (spáčů 35), 3 dospěláci (2 knihovnice + 1 knihovnice
z Mezirolí), 13 hostů - starosta, který se mnou zahajoval dnešní
nocování, 2 radní, předseda kulturní komise města, 4 členové kul
turní komise města, spisovatelka Petra Braunová se svou dcerou
Johanou, herci Alan Novotný a Lukáš Hejlík a také technik Ond
ra Kocian.

(zdarma)

a jeden mobil. Ráno nás čeká jako každý rok kakajíčko a domácí
buchty od maminek, pak úklid, vyhodnocení soutěží, předání cen,
zhodnocení a předání nejhodnějších dětiček rodičům. Pak teprve
padneme my, ale i tak to vždy stojí za to!!!
Láďa Nemčičová Nová Role

Okna vesmíru stále dokořán
RNDr. Stanislav Daniš Ph.D. přednášel v pátek 19. února 2010
v knihovně v Nové Roli pro děti ZŠ na téma Okna vesmíru stále
dokořán, aneb ohlédnutí za rokem astronomie. Pan Stanislav, kte
rý pochází z Nové Role, byl žákem zdejší základní školy i členem
knihovnického kroužku a nyní přednáší na Matematicko-fyzikální
fakultě v Praze, poutavým vyprávěním přiblížil dětem ze 6. – 9. tříd
vesmír. Nyní připravuje další témata: Svět u absolutní nuly (roku
1908 se podařilo zkapalnit poslední plyn a na Zemi tak bylo nej
chladněji v celém Vesmíru), Dar přítele Roentgena (příběh objevu
paprsku X a jejich využití nejen v lékařské praxi), Za temným slun
cem do Říše Středu (o výpravě za zatměním do Číny). Těšíme se na
další spolupráci mezi knihovnou, školou a panem Stanislavem.
Za knihovnu Nová Role Ladislava Nemčičová

Listování
Dnešní noc u nás byla věnována dvěma pohádkářům – Františko
vi Hrubínovi (100. výročí narození.) a Boženě Němcové (190. výročí
narození). „Z pohádky do pohádky“ takové bylo heslo naší noci.
Po slavnostním zahájení starostou města Václavem Heřmanem
a mnou coby pohádkovou babičkou byly děti seznámeny se životem
a dílem spisovatelů. Poté následovala královská večeře – brambo
rový salát a řízek. Byly i hlášky „to máme jen na Vánoce“. Po veče
ři děti vyplňovaly testík o F. Hrubínovi. A to už se začali scházet
hosté z města – Martin Zvěřina a jeho žena Iva, Jaroslav Šimek
a jeho žena Vlaďka – oba členové rady města, členové kulturní
komise – Šárka Vlasáková, Lenka Žigovičová a Jana Tintěrová.
Tito hosté přišli dětem přečíst pohádku Boženy Němcové. Poté
následoval Princeznovský bál. A to už děti čekaly na slibované
překvapení.

Dne 25. března bylo pro MŠ v Nové Roli uspořádáno představení
projektu Listování ke knize Jiřího Kahouna Včelí medvídci, ve kte
rém vystoupili herci z divadla v Brně Lukáš Hejlík a Alan Novot
ný. Tohoto představení se zúčastnily také maminky s dětmi po své
akci v DDM s batolátky.

Spisovatelka Petra Braunová a herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný
v projektu Listování, tentokrát knihou Ztraceni v čase. 26. břez
na v knihovně na nocování s Andersenem.

Opět k nám zavítal herec Lukáš Hejlík se svým projektem Listo
vání, tentokrát spolu s Alanem Novotným a se spisovatelkou Petrou
Braunovou předčítali z její knihy Ztraceni v čase. Děti se úžasně
bavily. Trochu nás potrápilo počasí a nemohli jsme se vydat na noční
procházku městem (pěkně to fičelo a pršelo a pršelo). Každoročně
jsme se vydávali na místní hřbitov. Místo procházky jsme soutěžili.
Tříkolová soutěž (pohádky F. Hrubína, filmové pohádky a Božena
Němcová) se třemi mezihrami se velice líbila. Děti si trochu zahaza
rdovaly, když musely sázet vyhrané body např. v odhadu množství
soli, navlékání korálků nebo přebírání fazolí (Popelka). Před druhou
hodinou ranní začali odpadat slabší jedinci do svých spacáčků. Nad
těmi silnými nespavci jsem musela stát. Zabavila jsem dvě baterky
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Volejbalový turnaj
ve Žluticích
Novorolské volejbalistky přijaly pozvání na oblíbený turnaj
O ŽLUTICKOU KVĚTUŠI ANEB DÍVČÍ VÁL(Č)ENÍ, který se
uskutečnil v sobotu 13.2.2010 v tělocvičně SLŠ ve Žluticích.

květen - červen

Zimní liga 2009 / 2010
V sobotu 20.3.2010 byly dohrány poslední zápasy a slavnost
ním vyhlášením výsledků byl ukončen 25. ročník Zimní volejba
lové ligy Karlovy Vary. Celkem se soutěže zúčastnilo 30 družs
tev ve třech výkonnostních skupinách žen i mužů.
Volejbalistky TJ Nová Role zlepšeným výkonem na posled
ním turnaji v Nejdku mírně napravily špatný dojem z celé sezó
ny. Jako obhájkyně vítězství letos až příliš často okusily hořkost
porážek a nedokázaly potvrdit svoje kvality. Poslední místo je
velkým zklamáním a znamená sestup. Doufejme, že v následu
jícím 26. ročníku soutěže si reprezentantky našeho města vybo
jují návrat do nejvyšší skupiny.
25. ročník Zimní ligy – konečné pořadí – 1. skupina ženy:
1. Dalovice – 27 bodů
2. - 3. Hroznětín – 20 b.
2. - 3. Witte A – 20 b.
4. Witte B – 19 b.
5. Nová Role – 15 b.
Za oddíl volejbalu TJ Nová Role Ludmila Veselá

Do bojů o putovní pohár se přihlásilo 5 týmů. Pořádající Žlu
tice postavily dvě družstva – Ornely a Syrky, přijely Špičkový
silnice z Karlových Varů, volejbalistky z Vroutku a z Nové Role.
Hrálo se na dva sety do 25 bodů systémem každý s každým. Cel
kem se odehrálo 10 zápasů, 4 zápasy každý tým. Bylo stanove
no, že prohrané družstvo musí odpískat následující hru. Jelikož
Novorolské hráčky nerady přijímají úlohu rozhodčího, rozhodly
se raději všechny porazit. Podařilo se! Nová Role vyhrála 8. roč
ník turnaje O žlutickou Květuši a na rok získala do svého držení
cennou trofej. Na druhém místě skončilo družstvo z Vroutku
a bronz získaly Špičkový silnice.

Okresní přebor ve volejbale žen
jaro 2010
Deset zápasů čeká na ženy oddílu volejbalu TJ Nová Role
v jarní části okresního přeboru. Minimálním cílem družstva je
udržení páté pozice po podzimu, přáním je útok na medailové
umístění. Zveme všechny fanoušky volejbalu na čtyři domácí
zápasy na antukovém hřišti vedle ZŠ, poprvé v úterý 4. května.
Začátek utkání je vždy v 17 hodin.
Rozpis zápasů:
9. kolo – čtvrtek 29.4. Borek – N.Role – zápas přeložen na 13.5.
10. kolo – úterý 4.5. N.Role – Dvory B
11. kolo – čtvrtek 6.5. WITTE B – N.Role
12. kolo – úterý 11.5. Liapor – N.Role
13. kolo – úterý 18.5. N.Role – Dvory A
14. kolo – čtvrtek 20.5. Dalovice – N.Role
15. kolo – úterý 25.5. N.Role – Ostrov
16. kolo – úterý 1.6. VK B – N.Role
17. kolo – čtvrtek 3.6. WITTE A – N.Role
18. kolo – úterý 8.6. N.Role – Borek
Výsledky okresního přeboru a další informace z aktuální
ho volejbalového dění je možné najít na www.volejbalnovarole.
estranky.cz.
Za oddíl volejbalu TJ Nová Role Ludmila Veselá

NÁVRAT Z MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
Oblíbenost tohoto turnaje tkví nejen v krásné hře, ale také
v příjemné atmosféře a výborném občerstvení. Velké poděková
ní patří pořádajícím volejbalistkám ze Žlutic.
Konečné pořadí družstev:

KADEŘNICTVÍ
ZDEŇKA BATOVÁ – RAKOVÁ

1. Nová Role – 8 bodů
2. Vroutek – 6 b.
3. Špičkový silnice – 3 b.
4. Ornely – 2 b.
5. Syrky – 1 b.

Út 8 – 12; Čt 16 -19; Pá 8 -12

Mobil: 776 152 555

HANA BENEŠOVÁ
Za oddíl volejbalu TJ Nová Role
Ludmila Veselá

Po 8 -12 a 14 -17; Út 8 -12; St 13 -19; Čt 8 -12; Pá 13 -19
Mobil: 608 680 310
VOLEJTE, TĚŠÍME SE NA VÁS …

/
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Upozornění pro rodiče dívek ročníků
2000, 2001 a 2002

Oddíl vzpírání - TJ Nová Role
Mistrovství ČR masters
17. - 18.4.2010 (Nový Hrozenkov)
AG1 / do 85 kg
váha
jméno
Dvojboj( Trh + Nadhoz) umístění
83,30 Václav MASTNÝ
241 (105 + 136)
2. místo
Malá novorolská výprava si přivezla z tohoto města, které se
nachází blízko hranic se Slovenskem, cennou stříbrnou medaili.
Pod vedením trenéra A.Kocura ji vybojoval náš nejmladší vete
rán V. Mastný (ročník 1975).
TJ Nová Role – vzpírání
II. liga ČR mužů /skupina „A“
20.3.2010 (Nová Role)
1. GV Teplice
2. Bohemians Praha
3. TJ Nová Role
4. Lokomotiva Cheb
5. Start VD Plzeň
6. Rotas Rotava

1 418,Si
1 410,
1 357,
1 356,
1 322,
1 234,

10 bodů
9
8
7
6
5

Výkony našich vzpěračů:
hmotnost jméno

Dvojboj: Trh + Nadhoz body Sinclaire

73,50

A.Chvojka

195 kg (85 + 110)

251,12 Si

92,40

V.Jaroš

210 kg (95 + 115)

240,68

83,50

V.Mastný

238 kg (103 + 135)

285,96

93,20

J.Nagy

257 kg (117 + 140)

293,47

69,60

P.Bořík

145 kg (65 + 80)

193,01*

77,90

M.Podšer

230 kg (103 + 127)

286,58

Výborný vstup do soutěže. Toto kolo bylo velice vyrovnané,
takže 3. místo je úspěchem celého družstva. Po několika letech
nečinnosti startoval za N.Roli i náš někdejší odchovanec a
medailista ze žákovských a dorosteneckých kategorií P.Bořík.
Družstvo vedl M.Podšer a do tabulky se počítá 5 nejlepších
výkonů.
Věříme, že 2 - 3 naši závodníci splnili i limity, stanovené pro
účast na soutěži Mezinárodní mistrovství ČR mužů (8. - 9.5.2010
v Praze)
A.Kocur – předseda oddílu
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Beach Volleyball Club Chodov stále provádí nábor dívek roč
níků 2000, 2001 a 2002 do volejbalové přípravky.
Tréninkové jednotky probíhají v pondělí, pátek od 16.00 –
17.00 hod v tělocvičně II.ZŠ Chodov.
BVC Chodov se věnuje nejen plážovému volejbalu, ale i šestko
vému, kde v žákovských a juniorských kategoriích sklízí obrov
ské úspěchy v republikových soutěžích. V loňském roce dosáhly
starší žákyně velkého úspěchu, kdy v konkurenci 46 družstev,
z celé ČR skončily na úžasném druhém místě v Českém poháru
v šestkovém volejbale. V republikových soutěžích se pravidelně
umisťují do 4. místa ve starších žákyních a do 5. místa v junior
kách. V plážovém volejbale se pravidelně účastní jak krajských
přeborů, tak Českého poháru juniorek. Na mistrovství republiky
v beachvolejbalu žákyň stanuly na krásném 4. místě.
Dále pořádá 10 denní soustředění v Itálii – Bibione, kde se
hráčky připravují na beachvolejbalovou sezónu a také meziná
rodní volejbalové kempy s účastí německých a polských žákyň
a juniorek. Tréninky v létě probíhají v areálu BVC Chodov. Na
konci hlavních prázdnin odjíždějí na letní soustředění, které
je zaměřeno na fyzickou přípravu. Více informací získáte na
internetových stránkách: www.bvc-chodov.cz nebo na telefon
ním čísle 777 251 796.
V zimních obdobích se trénuje v tělocvičně 3x týdně, o víken
dech jsou každoročně naplánovány zápasy dle rozlosování v růz
ných kategoriích – mini žákyně, žákyně, starší žákyně, kadet
ky, juniorky.
Za BVC Chodov Jiří Tureček

Oddíl vzpírání - TJ Nová Role
PŘEBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE JEDNOTLIVCŮ
20.2.2010 (Rotava)
Startovali závodníci z oddílů Baník Sokolov, Rotas Rotava, Loko
motiva Cheb a TJ Nová Role.
kategorie: Junioři – 20
hmotnost jméno
Dvojboj (Trh + Nadhoz)
do 69 kg:
69,00
Antonín Chvojka 185 (80 + 105)
kategorie: muži
do 77 kg:
76,90
Miloš Podšer
do 85 kg:
83,40
Václav Mastný
83,00
Karel Mrnuštík
do 94 kg:
93,60
Josef Nagy

umístění
1. místo

225 (105 + 120)

1. místo

230 (98 + 132)
170 (75 + 95)

1. místo
2. místo

256 (113 + 143)

1. místo

Sportu zdar!
A.Kocur – předseda oddílu
vzpírání TJ Nová Role
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Z činnosti ČRS MO Božíčany
v roce 2009
Téměř vše se v roce 2009 točilo kolem našeho kulatého výročí
a to 50 ti let založení naší organizace. Jenom pro pořádek, stalo
se tak 15. března roku 1959.
Již v lednu jsme vyhlásili soutěž pro mladé výtvarníky do 15
let – s tématem „Namaluj rybu“.
Ale byli jsme i pracovití a provedli jsme vyřezání dřevin
a křovin kolem chovných rybníků Nad Cestou a Borovice. Od
poloviny ledna již na těchto rybnících pracovala těžká techni
ka a bylo provedeno jejich vyčištění, rozšíření a dále vysvaho
vání a úprava hrází.
Do Ústí nad Labem na SZIF (státní zemědělský investiční
fond) jsme odvezli žádost o dotaci na koupi komunálního malo
traktoru s přídavným zařízením na sekání a sběr trávy a s čelní
radlicí na odhrnování sněhu. Byl a ještě je to běh na dlouhou
trať, ale v současné době je již malý zelený pomocník – traktor
americké výroby JOHN DEER v našem areálu. Na podzim již
sekal trávu okolo chovných rybníků a nyní již pomáhá s odklí
zením sněhu. Podali jsme žádost o proplacení dotace a věříme,
že to snad vše dobře dopadne a penízky z EU a ministerstva
zemědělství skončí na našem účtu – jedná se o nemalou částku
ve výši 417.000,- Kč.
V březnu se konala v chodovském kulturním domě členská
schůze naší organizace a byla zde předána celá řada rybářských
ocenění za činnost a významnou pomoc naší organizaci.
V dubnu nás zastihla velmi smutná zpráva. Byla to zpráva
o úmrtí našeho dlouholetého člena, kamaráda a hospodáře naší
organizace – Josefa Vidíma, který zemřel po dlouhé nemoci
dne 7.dubna. Rozloučili jsme se s ním v obřadní síni v Karlo
vých Varech.
Na sobotu 23. května jsme připravili závody v lovu ryb na udi
ci, tentokráte se konaly na Vojkově rybníce. Před závody bylo
do rybníku vysazeno cca 70 ks 10 až 13-ti kg kaprů, připravi
li jsme zde stánky s občerstvením a 80 míst k rybolovu oko
lo celého rybníku. Zájem rybářů však předčil naše očekávání
a bohužel některé později příchozí jsme museli odmítnout. Vel
kým lákadlem byla i hlavní cena, kterou věnovala do soutěže
firma STAV ELEKTRO z Chodova. První cenou byl LCD tele
vizor o úhlopříčce 80cm.
A kdo ho vyhrál? První místo a hlavní cenu získal Vojtěch
Dohnal, který ulovil 9 ks ryb o celkové délce 257 cm (tj. 257
bodů). Na druhém místě se pak umístil Pavel Macháček (201
bodů) a na místě třetím Petr Tóth (184 bodů).
V kategorii dětí do 15 let nebyla chycena ani jedna rybka a tak
ceny zúčastněným dětem byly rozděleny losem.
Další závody v lovu ryb se konaly 30.5.2009 na Bílé vodě
v Chodově od 04 do 15.00 hod. a pořádal je Carp Team Cho
dov za spolupráce naší MO.
V červnu byla vyhodnocena soutěž „Namaluj rybu“. Od malých
výtvarníků jsme obdrželi nádherná díla a bylo velmi obtížné vybrat
ty nejzdařilejší. Vyhodnocení soutěže proběhlo celkem na třech
vernisážích, které se uskutečnily v městské knihovně v Nové Roli,
ve výstavní síni OÚ v Božičanech a v DDM Bludiště v Chodově.
Děkujeme provozovatelům těchto zařízení za pomoc při přípravě
výstav a zvláště děkujeme za účast v soutěži členům kroužku Pat
chworku a paličkované krajky z Božičan a obzvláště za jejich díla
s rybí tématikou ponechaná na památku naší organizaci.

Další z akcí v rámci oslav výročí založení naší organizace byly
„Dny otevřených dveří na Kaskádě“ o víkendu 12. až 14.6.
V pátek 12. června v podvečer byli pozváni staří veteráni, kte
ří se zapsali do dějin MO, a vzpomínalo se na léta minulá.
V sobotu byla Kaskáda otevřena pro veřejnost a od 9.00 se
mohli ti nejmenší prohánět na kolotoči – „LABUTÍCH“, které
kroužily nad rybníkem Komora a další si na tomto chovném ryb
níku mohli užít rybolovu, samozřejmě pod odborným dohledem
a metodou chyť a pusť. Počasí nám přálo a účast nás opět překva
pila, pomalu jsme nestíhali s občerstvením. Jenom pro zajímavost,
vytočilo se 14 sudů piva, snědlo se 55kg klobás a cca 100 porcí
uzených ryb. V podvečer zahrála skupina Roháči z Lokte a dále
k tanci a poslechu skupina MARAKAS. Ve 22.00 se nad vodami
rybníku Komora rozzářil ohňostroj. Dny otevřených dveří pak ješ
tě dále pokračovaly pro malé návštěvníky ze škol a DDM.
Ani jsme se nenadáli a byl tu opět podzim a výlovy chovných
rybníků a následné zarybňování sportovních vod. Proběhly jako
po másle, jsme za těch 50let prostě již sehraná parta.
Při výlovu rybníku Nad Cestou, na který byli přizváni naši nej
významnější sponzoři, byl sloven sumec albín „Václav“. Povyrostl
a zmohutněl, letos mu bylo 9 let, měřil 123cm a vážil 22,5kg.
V listopadu jsme výlovy zakončili taneční zábavou DOLOVNÁ.
Konala se 27. listopadu v sále domu kultury v Nové Roli. Příchozí
přivítalo lidovými písněmi dudácké duo a o vyprodaný sál se posta
rala skupina ALFASEXTET. Připravena byla šupinatá tombola
a hlavní cena – plazmová televize LG s úhlopříčkou 106cm, kte
rou sponzorsky darovala chodovská firma STAV ELEKTRO.
Prosinec byl opět ve znamení prodeje kaprů, zahájen byl již
12. prosince a pokračoval až do štědrého dne. Prodáno bylo 25q
ryb (tj. přibližně 1.000ks) v ceně 72,- Kč/kg.
Koncem roku se hnuly ledy ve věci koupě Vojkova rybníku, od
územního svazu jsme získali půjčku 800 tis. Kč na 10 let a zapla
tili jsme tak kupní cenu za tento rybník. Po odladění některých
formálních nedostatků při vkladu do katastru nemovitostí jsme
se dne 29.1.2010 stali vlastníky této sportovní vody.
Předjednána je i další koupě a to rybníku v Lesní ulici v Cho
dově, ale to je téma pro další období.
Kolik čítala naše členská základna v roce 2009? Dle evidence
z prodaných členských známek měla naše MO v roce 2009 cel
kem 921 členů: dospělých členů – 799 (z toho 24 žen), dorosten
ců (15 -18 let) – 23, dětí (do 15 let) – 99.
S pozdravem Petrův zdar!

Jednatel MO – Jaroslav Šimek
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