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Město Nová Role srdečně zve na hudební festivalMěsto Nová Role srdečně zve na hudební festival
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116.00 Alison

17.00 Drc

18.00 KV Express

19.00 Ladislav Gerendáš

20.00 Petr nebo Pavel

21.30 Fámy (Petr Kůs)

23.00 Nová Sekce

24.00 BG4 (T. Randuch)

ZAHÁJENÍ HUDEBNÍHO PROGRAMU V 16.00ZAHÁJENÍ HUDEBNÍHO PROGRAMU V 16.00

OBČERSTVENÍ V MÍSTĚ KONÁNÍOBČERSTVENÍ V MÍSTĚ KONÁNÍ
VSTUP ZDARMAVSTUP ZDARMA
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Blahopřejeme Blahopřejeme 
všem obyvatelům Nové Role, Meziro-

lí a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
květnu a červnu, zvláště pak jubilantům, 
kteří oslaví své 75., 80., 85. narozeniny 
a více. Tyto jubilanty navštívíme s blaho-
přáním a předáme dárkový balíček.

Josef Neuman
Marie Stryalová
Edita Vavřinová
Jaroslav Pata 
Aloisie Holešovská
Terezie Eichackerová
Zdeněk Sýkora
Pavla Hrušková
Jiřina Boušová
Alena Komínková
Miloslava Botková
Miloslava Sekalová
Miloslav Hamáček
Jiřina Polášková
Daniela Krejčová
Anna Haláčková
Květuše Hochmanová
Božena Kašparová
Zdeňka Syrová
Zdeněk Bok
Marie  Buchálková
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PozvánkaPozvánka
Zveme všechny obyvatele Nové Role 

k památníku u nádraží na pietní akt, 
který se koná

v neděli 8. května 2011 od 10 hodin. 

Na místním hřbitově poté proběhne 
kladení květin k uctění památky obětí 

koncentračního tábora.

VíVítáme dětitáme děti
do životado života

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození
vašeho dítěte:

Filip Belička
Kristýna Kvapilová
Klára Gondová
David Fabián
Adam Fekiač
Jiří Kunc

Všem dětem přejeme hodně zdraví a ra-
dostné dětství.

Sdružení měst a obcí kaolinu
pořádá v termínu 30. 7. - 6. 8. 2011

česko-německo-polský
výměnný pobyt

pro děti a mládež ve věku 12-17 let

Letos se pobyt uskuteční v Nové 
Roli. Cena: 85 €. Přihlášky si může-

te do konce května vyzvednout na 
MěÚ Nová Role v kanceláři č. 10.

1) O poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

Počet podaných žádostí o informace dle zák. 106/1999 Sb. za rok 
2010 = 3.

Obdržené žádosti řádně na MěÚ Nová Role evidovány a vyřízeny - 
všem žádostem vyhověno.

2)  O peticích
V roce 2010 nebyla na Městský úřad Nová Role podána žádná petice. 

3)  O stížnostech 
V roce 2010 bylo zaevidováno celkem 10 podaných stížností, které 

byly všechny řádně vyřízeny. Stížnosti se týkaly:
- Postup MěÚ v oblasti stavebního práva: 4 případy. Vyřízeno ve dvou 
případech bezodkladným sjednáním nápravy v postupu stavebního 
úřadu, v jednom případě dohodou města se stěžovatelem v postupu 
a řešení majetkoprávního sporu a v jednom případě se jednalo o stíž-
nost na postup MěÚ bezpředmětnou - zjištěno jako anonymní podvrh 
a zároveň ve svém obsahu prověřeno jako stížnost neoprávněná.
- Mezilidských vztahů: celkem 3 případy. Vyřízeno projednáním dané-

ho problému před vedoucími funkcionáři města a MěÚ, v jednom pří-
padě vyvoláno za účelem nápravy stavu příslušné řízení na úseku sta-
vebního práva.
- Realizace staveb: 1 případ. Vyřízeno bezodkladným zjednáním ná-
pravy u investora. 
- Nedostatečná péče o psy: 1 případ.  Vyřízeno projednání nápravy na 
MěÚ Nová Role s účastníky sporu.  
- Ohrožování životního prostředí: 1 případ. Vyřízeno bezodkladným 
sjednáním nápravy.

Jak z výše uvedeného vyplývá, stížnosti na samotný postup odpověd-
ných pracovníků MěÚ byly podány celkem 4, z nichž 3 byly vyhodno-
ceny jako z části oprávněné - ve všech těchto případech byla sjednána 
potřebná náprava.

Tato výroční zpráva se zveřejňuje po dobu nejméně 30 dnů vyvěše-
ním na úřední desce MěÚ a dále pak ostatními způsoby, jak je ve měs-
tě Nová Role obvyklé (Novorolský zpravodaj, www stránky města). 
K nahlížení je zpráva k dispozici na podatelně MěÚ. 

Václav Heřman 
starosta města

Výroční zpráva Města Nová Role za rok 2010Výroční zpráva Města Nová Role za rok 2010
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25. ledna se v knihovně uskutečnila zajímavá 
přednáška pana Hořínka o Chile od severu k jihu.

2. února se uskutečnil autokarový zájezd na 
divadelní představení do Chebu.

26. března za námi přijel divadelní soubor 
z Ostrova a v kulturním domě jsme zhlédli 
příjemné divadelní představení duchařské 
komedie.

1. dubna jsme se sešli v kulturním domě 

při jarním setkání seniorů. Bylo zajištěno 
občerstvení  a hudba k tanci.

15. dubna jsme jeli přes Ostrov nad Ohří, 
kde jsme si znovu prohlédli Klášterní areál, 
staré náměstí, poseděli zde ve známé cukrárně 
a nakonec prohlédli expozici ve Staré radnici 
na náměstí. Poté jsme linkovým autobusem 
odjeli z Ostrova přes Abertamy, Pernink a Horní 
Blatnou do Potůčků. Prohlédli jsme si bazén, kam 

si v budoucnu zajedeme zaplavat. V Potůčkách 
jsme pobyli asi dvě hodiny a vlakem jsme se 
vrátili do Nové Role.  

Přestože na všechny akce bylo nutné přispět 
ze svého nebo si je zcela uhradit, byli všichni 
účastníci rádi, že byly zorganizovány a s účastí 
na nich byli spokojeni. 

 Zdena Slížová

Vážení spoluobčané,
ve středu 13. 4. jsem se s hrůzou dozvěděla, že bývalé vedení města 

má „kostlivce ve skříni“. Před dvěma lety proběhla kontrola na TIC 
(budova na koupališti), která shledala, že město pochybilo a má vrátit 
dotaci ve výši 11 milionů korun. Zástupci města se snažili obhájit své 
argumenty celé dva roky. Výsledkem je platební příkaz na 11 milionů 
korun + 100% penále. Na jednání ve středu jsem přizvala právničku 
města. Dostala všechny podklady s tím, že se pokusí najít řešení.

Je pravda, že v podobné situaci byla i jiná města, kterým byla pokuta 
nakonec odpuštěna, ale co když naše město nedokáže hrozbu pokuty 
odvrátit? Nejvíce mě na celé kauze mrzí, že jsem nebyla informována 
hned po nástupu do funkce.

Tento problém je nyní klíčový, ale přesto chci občanům města alespoň 
částečně přiblížit některá další jednání, na kterých jsem byla přítomna:
- Velice poučná byla výjezdní jednání v obcích Mezirolí a Jimlíkov, 
kde byli přítomni i další členové Rady města. V Mezirolí jsme za 
přítomnosti pracovníků stavebního úřadu a tech. služeb prošli 
všechna místa, která byla označena Osadními výbory obou obcí. Rada 
města zvolila zástupce pro Osadní výbor Mezirolí pana Škardu a pro 
Osadní výbor Jimlíkov pana Zvěřinu.
- Začíná se realizovat soutěž ve spolupráci s firmou RESUR v třídění 
odpadu. Do konce měsíce budou očíslovány zvony na třídění odpadu 
a občané mohou hlásit v podatelně MěÚ, do jakého čísla zvonu 
třídí. Soutěž začne 1. 6. a na konci roku bude vyhodnocena. Výherci 
dostanou hodnotné ceny dle vlastního výběru. Celá akce bude 
prezentována také v ZŠ, abychom i naše děti motivovali ke třídění 
odpadu a tím i k ochraně životního prostředí.
- Dalším klíčovým bodem mého snažení je jednání se zástupci České 
spořitelny - kdy a za jakých podmínek bude pobočka Spořitelny 
přestěhována do prostor vedle pošty.
- Velice komplikovaná jsou i jednání s VZP o znovuotevření 
gynekologické ordinace. Nyní již jednám s ředitelem VZP a proto 
věřím, že se nám ordinaci podaří v co nejkratší době opět zprovoznit.
- Se sociální a zdravotní komisí jsem měla tu čest přivítat nové 
„Novorolské občánky“. Všem rodičům a prarodičům tímto přeji hodně 
radosti a štěstí při výchově jejich dětí. Další snahou komise je zřídit 
v Domě s pečov. službou správce. Pokud víte o někom, kdo by měl 
zájem bydlet v DPS a pomáhat zdejším klientům, každou středu jsem 
od 13  do 17 hod. v kanceláři MěÚ a ráda poskytnu bližší informace.
- Se školskou a kulturní komisí připravuji akci Stavění májky a Novou 
Valchu. Vyzývám tímto všechny, kteří by chtěli s komisí spolupracovat, 
ať se obrátí přímo na mne nebo na předsedkyni komise paní učitelku 

Duškovou. Zúčastnila jsem se také tanečního odpoledne, které 
pořádala členka komise paní Slížová.
- Další velice příjemnou událostí pro mne bylo přivítání nového 
hajného pro lesy Nové Role pana Doležala mladšího. Jednala jsem 
také se zástupci tří zájemců o honitbu, která je v k. ú. Nová Role. 
Jednání byla konstruktivní a poučná.
- Diskuze se zahrádkáři v osadě U Plynárny byla ostřejší. V některých 
problémech jsme nalezli společná řešení, jiné potřebují více času 
k dořešení.
 Stejně bouřlivě proběhla i schůzka s hasiči Nové Role. Hlavním 
tématem byla slavnost k výročí založení SDH v Nové Roli. Finanční 
prostředky města jsou omezeny, ale nalezli jsme kompromisní řešení 
a slíbili jsme si s vedením SDH, že se budeme pravidelně setkávat. 
Zúčastnila jsem se i valné hromady SDH v Mezirolí. Velice příjemná 
atmosféra a nadšení členů pro práci s dětmi mě příjemně překvapila.
- Velice kladně hodnotím také pravidelné schůzky s tajemníkem města 
a vedoucími odborů na MěÚ. Další velký přínos vidím v setkávání se 
pravidelně s řediteli školských zařízení. Znám ty největší problémy 
nejenom úředníků, ale i ředitelů a informuji Radu o jejich práci. Pokud 
mi čas dovolí, navštěvuji i akce knihovny. Noc s Andersenem byla 
krásný zážitek pro děti, mě a mého manžela.
- V rámci některých reorganizací a úspoře finančních prostředků jsme 
k rozhodování v přestupkové agendě pověřili pana tajemníka MěÚ. 
Ten návrh přijal i přesto, že je pracovně velmi vytížen.

O svém pracovním nasazení bych mohla psát ještě mnoho. Dovolila 
jsem si přiblížit pouze zlomek toho, co obnáší funkce místostarostky. 
Práce mě neskutečně baví, o to víc mě mrzí ti, co poukazují na mou 
odměnu za práci.

Každý radní, zastupitel i člen komise má ze zákona za svou 
práci odměnu. Já jsem členka rady, zastupitelstva, pracuji ve dvou 
komisích, dělám obřady a všechny tyto odměny mám sdružené 
v jednu. Ten příjem, který vyšel v Novorolském zpravodaji,  je hrubý 
- před zdaněním a bez odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Ve 
středu, kdy jsem na úřadě, je za mne v ordinaci moje kolegyně a můj 
zaměstnavatel mi její odměnu odečetl z platu. Když ti závistivci vše 
odečtou, zjistí jakou mám skutečnou odměnu za práci místostarostky. 

Celý můj příspěvek končím s přáním krásného jara. Přijďte za svojí 
místostarostkou, pokud budete mít problém nebo se budete chtít 
podílet na chodu našeho města.  Jitka Pokorná

tel. 602 343 465
e-mail: mistostarostka@novarole.cz

Ohlédnutí za první třetinou letošního roku prostřednictvímOhlédnutí za první třetinou letošního roku prostřednictvím
akcí, kterých se mohli zúčastnit novorolští seniořiakcí, kterých se mohli zúčastnit novorolští senioři

Slovo místostarostkySlovo místostarostky
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Sbírka Šance - poděkováníSbírka Šance - poděkování
Ve středu 23. 3. 2011 se žáci základní školy, jako každoročně, zapojili 

do charitativní sbírky Šance na podporu „dětí ulice“. Chceme touto 
cestou poděkovat všem, kteří byli ochotni svou dvacetikorunou přispět. 
Bez několika desetikorun jste věnovali 4 500 Kč, nebo jinak - 2,5 
kilogramu mincí.

Poděkování patří i našim žákům, kteří nabízeli výrobky mladých lidí 
bez domova a pomohli opět zviditelnit jednu z organizací, pro které 
slova „humanita“, „lidství“, „pomoc“ nejsou jen prázdnými frázemi.

Ano, rodiče máme všichni, ale někteří z nich si slovo „zodpovědnost“ 
a „výchova“ vůbec nepřipouštějí, možná ani nevědí, co skutečně 
znamenají.

Proto ještě jednou děkujeme vám všem, kteří máte  srdce na pravém 
místě. Za ZŠ Josef Lidinský

Oslava MDŽ v MezirolíOslava MDŽ v Mezirolí
Začátkem měsíce března se sešly ženy v Mezirolí, aby si společně 

připomněly výročí stávky newyorských švadlen za volební právo 
žen. Stalo se tak v roce 1908 a od této doby je 8.  březen slaven jako 
Mezinárodní den žen.

Poděkování za organizaci celé akce patří Osadnímu výboru v čele 
s Vítkem Cibuzarem a dále Sboru dobrovolných hasičů, které na této 
akci reprezentoval velitel Milan Tintěra. Za finančního přispění města 
Nová Role oba jmenovaní předali všem zúčastněným ženám kytičku.

K dobré pohodě na celé akci se zasloužili příjemnou hudbou manželé 
Lenka a Radek Švejdarovi a vzorným občerstvením hostinec Hubert.

Zlatá svatbaZlatá svatba
   
 Dne 25. února letošního roku pozvali manželé Kristýna a Antonín Je-
línkovi z Mezirolí čp. 100 svoje děti, vnoučata, pravnučku, sourozence, 
přátele a známé do hostince Hubert, aby si zde společně s nimi připo-
mněli, že právě uteklo půl století od okamžiku, kdy si poprvé řekli spo-
lečné ano. Z těch padesáti let společného života prožili zatím třicet let 
právě v Mezirolí, kde v roce 1980 zkolaudovali nový dům, který si zde 
svépomocí, jak bylo tehdy zvykem, postavili. Za Město Novou Roli jim 
z pověření starosty města za jejich dlouholetou práci ve prospěch Mezi-
rolí a při prohlubování mezilidských vztahů poděkoval a do dalších spo-
lečných let hodně zdraví popřál zastupitel Ladislav Cinegr.

Řadu let jsem pracovala jako 
zodpovědná vedoucí prodejny 
potravin u Jednoty Toužim. Nejprve 
v prodejně smíšeného zboží 
u Nádraží, později v supermarketu 
„Rolavan“.

V roce 1999 jsem byla obviněna 

z údajného manka v této prodejně.  
Co následovalo: Propuštění z práce, 
pomluvy po městě, tahanice po 
soudech. Byli tací, kteří tomu rádi 
uvěřili. Po dlouhém vyšetřování, 
dokazování, výslechů svědků… 
mě Okresní soud v Karlových 

Varech po 11 letech zprostil viny. 
Poté i Krajský soud v Plzni tento 
rozsudek potvrdil. S vedením 
družstva jsem se rozešla s tím, 
že pokud soud rozhodne v můj 
prospěch, dokáží se mi omluvit.

Takové nařknutí a křivda se 

nedá spravit omluvou, ale ani to se 
nestalo.

Chtěla bych touto cestou svým 
spoluobčanům sdělit:  V Nové Roli 
žiji od roku 1963 jako spořádaný 
občan a žádné manko jsem 
nezavinila. Anita Šípová

Omluvy jsem s nedočkala...

Blahopřání k 85. narozeninámBlahopřání k 85. narozeninám

Zdeňka BokaZdeňka Boka
Zdeňku! Blíží se významné jubileum Tvého  

života, jehož část v pozdějších letech jsi věnoval 
novorolskému středisku JUNÁK - JAVOR NOVÁ 
ROLE jako vůdce oddílu vlčat a v dalších letech 
stále pracoval coby oldskaut pro krásnou myšlenku 
lidského života.

Ať vydrží vzpomínky na společně prožité  chvíle v Junáku a přijmi 
toto blahopřání.  Nezapomněl a zdraví Tě

Černošice, červen 2011 Václav Šedivý
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 Žijeme své životy. Události kolem nás plynou, každodenní obyčejné, i ta-
kové, které mohou ovlivnit celý náš další život. Občas si najdeme, všich-
ni bez rozdílu, jen snad s různou intenzitou, svoji chvilku na přemýšlení 
o tom, co je důležité. Je to láska, štestí, úspěch, zdraví, peníze?  A čeho se 
bojíme? Neúspěchu, nemoci, neštěstí  nebo života bez peněz? Jak kdo. Je 
zde ale něco, čeho se podvědomě obáváme snad všichni. Bojíme se samo-
ty. Každý člověk potřebuje kolem sebe mí další lidi. Rodinu, přátelé, kole-
gy v zaměstnání, sousedy i neznámé kolemjdoucí na autobusové zastávce. 
Kdyby ti všichni nebyli, bylo by nám na světě moc smutno.

 Věřím, že na tom se shodneme se všemi účastníky semináře Finanční gra-
motnosti. Tento speciální seminář byl určen pro mé spoluobčany z Nové 
Role a blízkého okolí.  Velice mě těší, že seminář úspěšně dokončilo 21 
účastníků. Tito lidé získali certifikát, který hovoří o jejich úrovni znalosti fi-
nanční gramotnosti a motivačních dovedností. Minimálně si dali do pořád-
ku své finance  a naučili se, jak poskládat svůj osobní životní koncept. Tento 
kurz se mohl uskutečnit za přímé podpory MěÚ Nová Role a jejich zaměst-
nanců, kterým tímto děkujeme. Nemalé poděkování patří též Úřadu práce 
v Karlových Varech. A nyní pár slov účastníků…

 „V první řadě bych chtěla ještě poděkovat paní Hedvice Gabrielové a jejím 
spolupracovnicím za předané znalosti.

Tento kurz mi ukázal, co je finanční gramotnost, vliv  financí na soukro-
mý a pracovní život, každý jsme dostali možnost si zpracovat vlastní finanč-
ní analýzu a její rozbor.

 Díky tomuto kurzu jsem si uvědomila, že je to oblast, která by mě bavila, 

ale že si musím doplnit svoje znalosti, abych mohla svým známým pomoci 
dobrou radou při rozhodování o vlastních financích.

Zpracováním osobního životního konceptu mám ještě možnost dosáh-
nout v životě (v rámci mých možností) to, o čem sním, co bych si přála. Sta-
novila jsem si své cíle tzn., že jsem si uvědomila co chci mít a co chci dělat.“

 Jedna z účastnic kurzu 
„V minulých třech měsících jsem navštěvovala kurz finanční gramotnos-

ti pořádaný firmou OVB - Poradkyně s.r.o. v našem městě. I přes  počáteč-
ní skepsi jsem  ke svému úžasu zjistila, že mě  baví nejenom dané téma, ale 
hlavně sdílené pozitivní myšlení, které mě neopustilo ani po ukončení kur-
zu. Poznala jsem zde fajn lidi a získala spoustu informací.  Do dalšího ži-
vota jsem bohatší nejenom o odborné poznatky, ale hlavně o optimističtěj-
ší pohled na svět. Za což upřímně děkuji všem školitelům z firmy OVB - Po-
radkyně s.r.o. v čele s paní Hedvikou Gabrielovou.“ Martina Stachová

Hedvika Gabrielová
Oblastní ředitelka pro OVB
Chebská 355/49
360 06 Karlovy Vary
tel.  355 311 301
mobil: 602 646 392
e-mail: hedvika.gabrielova@ovbmail.cz

Poradkyně s.r.o.                 www.hedvikagabrielova.cz

Finanční gramotnost v Nové RoliFinanční gramotnost v Nové Roli

Z činnosti matričního úřadu v Nové RoliZ činnosti matričního úřadu v Nové Roli

Jubilant Jaroslav Krejčí s manželkou, matrikářka a členka 
komise Vítání občánků 31. 3. 2011
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RReprezentace školyeprezentace školy
V měsíci březnu se žáci speciální třídy zúčastnili dvou závodů.  Denisa Řezáčová 

a Valérie Kudryová byly na soutěži „Praktická dívka“ v Karlových Varech. Děvčata 
měla za úkol vyrobit šperk,  zadělat těsto a upéci pizzu, navrhnout šaty na ples, při-
pravit  slavnostní tabuli a zvládnout vědomostní test. I když se velmi  snažila, skonči-
la až na 6. místě. Valérie vybojovala alespoň cenu za fair play.

Chlapci Jan Smažík, Lukáš Kudry a Petr Půhoný jeli na závody v „Páce“ do Touži-
mi. Lukáš a Petr soutěžili ve střední váhové kategorii, Jan v těžké váhové kategorii. 
Utkali se v souboji každý s každým. Nejlépe se umístil Lukáš Kudry a to na 4. místě.

Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy.  
Soňa Dorundová

Návštěva úřaduNávštěva úřadu
Ve středu 23. 3. jsme se byli se třídou 4. A podívat na kroniku Nové Role. Celou exkurzí nás 

provázela paní místostarostka Jitka Pokorná. Setkali jsme se i s panem starostou Václavem 
Heřmanem. Měli jsme na ně plno otázek. Nejvíce nás zaujalo, že kronika města se smí ukazo-
vat pouze na úřadě. Viděli jsme kroniky starší, ale i tu nejnovější z roku 2010, která ovšem ne-
byla ještě schválená. V kronikách bylo hodně zajímavostí a fotografií. Návštěva úřadu se nám 
moc líbila a hodně jsme se poučili.  Za 4. A Denis Kotál

Návštěva úřadu
Ve středu jsme šli na úřad,
kráčeli jsme jak 27 kuřat.
Moc se nám tam líbilo,

také nás to bavilo.

Potom jsme šli do sálu,
těšili se na svatbu.

Žádná tam však nebyla,
ale kronika tam zářila.

Klára Vitoušková 4. A

JJe tu jaroe tu jaro!!
21. března jsme po dlouhé a chladné zimě konečně přivítali jaro. 

Vyzdobili jsme si školu, ve třídách proběhly jarní projektové dny a vzniklo 
plno pěkných literárních a výtvarných prací. 

Děti si samozřejmě o jaru jen nepovídaly, ale vyšly ho také hledat ven do přírody. Nacházely první sněženky a bledule, pučící větvičky a pozorovaly i zvířátka. Krásné 
slunečné počasí vytvořilo přímo jarní idylku. 

Jaro pomaličku vstává
a venku roste tráva.
Myšky lezou z děr
a lidé třídí sběr.

Ptáčkové si prozpěvují,
na stromech si poskakují.
Sluníčko nám více svítí,
na louce nám roste kvítí.

Kabáty, šály, čepice
necháme ve skříni měsíce.
Vyndáme kola ze sklepů
a projedem celou planetu.

Radost z jara všem ukážem
a usneme s voňavým polštářem.
Ráno slunce nás probudí
a hupky dupky do školy.
 Martin Košťál 3. A

Radost z jara
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Aprílový denAprílový den
Vše začalo tím, že si žáci V. B vyhledali podstatné  informace o J. A. 

Komenském a 28. března, kdy slavíme Den učitelů, společně vypraco-
vali plakát, který zachycuje to nejdůležitější ze života a díla tohoto geni-
álního myslitele. Komenského pedagogické myšlenky si následně žáci 
vyzkoušeli na Aprílový den, kdy se v nejrůznějším přestrojení pokusili 
vést výuku ve třídě. Zjistili, že není tak jednoduché zabavit celou třídu. 
Tento den jsem si užila i já - paní učitelka, protože jsem mohla jako žá-
kyně opět zasednout do školní lavice.  Mgr. Markéta Šímová 

Listování v knihovněListování v knihovně
Dne 7. 4. se žáci prvních a druhých tříd vydali společně do knihovny, 

kde pro nás paní L. Nemčicová zajistila další „Listování“ s herci Luká-
šem Hejlíkem a Lenkou Janíkovou. Tentokrát to bylo listování knihou 
Kouzelná baterka.  Oba herci ukázali dětem, jak je důležité umět číst, 
protože s knihou se dá prožít fantastické dobrodružství. Rozehráli nád-
herné divadlo, do kterého zapojili i děti. Děkujeme paní knihovnici za 
pěkný kulturní zážitek.  PaedDr. Miluše Dušková

Pohádkové projekty v 1. tříděPohádkové projekty v 1. třídě
 V prvních třídách stále „frčí“ celoroční projekt  „Z pohádky do po-

hádky“. Každý měsíc se děti díky jedné pohádce naučí tomu, co je potře-
ba, zábavnou a hravou formou. Máme za sebou již osm pohádek a toto 
jsou obrázky z posledních dvou - Ferda Mravenec (jako pilní mravenečci 
jsme zvládli všechny náročné úkoly a činnosti) a Císařovy nové šaty (my 
jsme ovšem císaře nahého nenechali a tyto modely opravdu „ušili“ prv-
ňáci sami).  PaedDr. Miluše Dušková

Dubnové country tanečkyDubnové country tanečky
Takhle krásně jsme tancovali na 1. stupni dne 5. 4., kdy nás navštívil 

pan Procházka ze souboru Šumaváček. Zapůjčil nám kostýmy a následo-
valy dvě hodiny tvrdého tréninku. Zapotili jsme se, ale na country bálu 
už se neztratíme!
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Březen měsíc čtenářů (BMČ) je pro knihovníky náročný měsíc. Pro tento 
svátek knih připravují plno akcí pro své čtenáře. Každý týden byly pro děti 
připraveny vědomostní soutěže a kvízy.

V polovině měsíce jsme přivítali hosty na vernisáži výstavy paní Moniky 
Tobischové „Od sametu po Kalouska“. Výstava kresleného humoru oslo-
vuje i ostatní čtenáře a návštěvníky.

Mezi soutěžními koly byla vždy mezihra, do které děti mohly vsadit vy-
hrané body. Zde děti soutěžily v disciplínách: navázání provázků (podle 
pohádky O chytré princezně, která vymyslela pro čerty úkol natáhnout co 
nejvíce tři vlasy), ve druhé mezihře skládaly ze slov názvy knih a pohádek 
a ve třetí mezihře - ve finále, mělo družstvo předvést model Chytré horáky-
ně. Děti se při soutěži pobavily a myslím, že i poučily. 

Vyvrcholením BMČ je Noc s Andersenem (letos byla po jedenácté) a vy-
šla na pátek 1. dubna. Kouzelná pohádková noc byla v naší knihovně vě-
nována českému spisovateli Václavu Čtvrtkovi, kterému by bylo v dubnu 
100 let. Ve více jak tisícovce knihoven nocovalo na 40 000 dětiček. Díky 
patří knihovnicím v Uherském Hradišti, které tuto skvělou akci vymyslely 
a každým rokem přibývá spacích míst nejen v ČR, ale i v zahraničí. V naší 
knihovně nocovalo a užívalo si soutěží, dobrodružství i zábavy 37 dětí.

 Ladislava Nemčičová

Březen - měsíč čtenářůBřezen - měsíč čtenářů

 Letos poprvé knihov-
nice předaly ceny nej-
lepším čtenářům. Krá-
lem čtenářů v katego-
rii děti a mládež se stala 
Jana Půhoná, v kategorii 
dospělých Daniela Lan-
cová a v kategorii senio-
ři a opravdovým králem 
se stala Jaroslava Polla-
ková. Hosté po předání 
cen si vyslechli vyprávě-
ní a autorské čtení pana 
Dalibora Stacha - Kruš-
nohorské proroctví.

Pro 1.-5. třídy základ-
ní školy jsme připravi-
li vědomostní soutěž Je-
den proti ostatním. Star-
ší ročníky ZŠ soutěžily 
v soutěži Život a dílo Bo-
ženy Němcové. Soutěžila 
čtyři družstva. V prvním 
kole děti předvedly své 
znalosti z pohádek, dru-
hé kolo bylo zaměřeno na 
život a dílo a třetí bylo vě-
nováno knize Babička. 
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V sobotu 16. března 2011 proběhla za účasti starosty města Nová Role 
pana Václava Heřmana v hostinci Hubert malá slavnost. Stávající výbor 
SDH Mezirolí v čele se starostou Martinem Bílkem a velitelem Milanem 
Tintěrou svolal členskou základnu, aby si všichni společně připomněli, že 
14. února 2011 tomu bylo právě 40 let, kdy byl znovu ustaven hasičský sbor 
v Mezirolí.

Přestože existují písemné dokumenty, které potvrzují, že spolek hasičů 
vzniknul v obci Sittmesgrün (předválečný název Mezirolí) již v roce 1892, 
došlo po II. světové válce odsunem sudetských Němců k jeho rozpadu. Za-
čátkem padesátých let minulého století se sice noví osídlenci pokoušeli spo-
lek obnovit, ale oficiálně k tomu nikdy nedošlo.

Až počátkem roku 1971 se dala v Mezirolí dohromady parta nadšenců 
v čele s panem Zdeňkem Pospěchem a Milanem Havlínem, slovo dalo slo-
vo a vypravili se  za   tehdejším  předsedou  Městského národního výboru 
v Nové Roli panem Josefem Šmídlem. Kdo znal Josefa Šmídla, ví, že stejně 
jako byl dobrým předsedou MěstNV v tehdy se rodícím novém městě, byl 
ještě lepším a obětavějším hasičem.

Dne 14. února 1971 se v Mezirolí schází jedenáct místních mužů, dále 
předseda MěstNV a hasičů Nové Role Josef Šmídl, zástupce okresního vý-
boru Otto Havel a hasiči z Nové Role pánové Miroslav Wisinnger a Karel 
Füssl a společně ustavují Požární sbor Československého svazu požární 
ochrany v Mezirolí. Vedle již jmenovaných pánů Zdeňka Pospěcha a Mila-
na Havlína, kteří se stali předsedou a velitelem nového sboru, byli zakládají-
cími členy sourozenci Valentin, Alexandr, Viktor a Vladislav Plškovi, bratři 
Ladislav a Vladimír Cinegrovi, bratři Josef a Karel Irlbekovi a Josef Neužil.

Na připravené slavnosti starosta  SDH  Mezirolí  připomněl  celou  čtyřice-
tiletou  historii sboru na úseku prevence i represe. Připomněl práci a sou-

těžní úspěchy ženských družstev i stávající úspěchy nejmladších hasičů 
v celostátní hře Plamen.

Následně každý z ustavujících členů sboru a vdovy po zemřelých, obdr-
želi pamětní medaili, dárkový balíček a květinu. Starosta města poděko-
val všem mezirolským hasičům za jejich dlouholetou práci nejen jako hasi-
čů, ale za přípravu a realizaci všech kulturních akcí v obci. Poté následova-
lo několik hodin vzpomínek, prohlížení kronik a promítání fotografií a fil-
mů z vlastní činnosti. Celá výborem SDH krásně připravená slavnost byla 
v pozdních večerních hodinách ukončena posezením s harmonikou. 

 Ladislav Cinegr

Čtyřicet let hasičů v MezirolíČtyřicet let hasičů v Mezirolí

přijme do svého kolektivu 

mladé hasiče ve věku od 6 

do18 let. Pokud se chceš i ty 

stát jedním z nás a naučit se 

nové věci, neváhej a přijď do 

areálu hasičárny ve staré čás-

ti obce. Schůzky budou kaž-

dou středu od 16.00 hodin.

SDH MezirolíSDH Mezirolí
si vás dovoluje pozvat na

DDĚĚTSKÝ DENTSKÝ DEN
spojený s kácením máje, který se koná

4. června 2011 od 15.004. června 2011 od 15.00
na mezirolské návsi

TENTOKRÁT BUDE K TANCI A ZPĚVU HRÁT ŽIVÁ KAPELA

OHEŇ BUDE, OBČERSTVENÍ TAKÉ

Sbor dobrovolných
hasičů Nová Role

V areálu hasičárny
začínáme ve 14.00 hod.

Program:
Ukázka historického šermu
Prohlídka požární techniky
Spousta soutěží a her o spoustu cen
Opékání buřtů a jiná překvapení
Tombola o spoustu cen za básničku
nebo obrázek o hasičích

Těšíme se na vaši hojnou účast!
Pro rodiče občerstvení zajištěno



listovka Městského úřadu v Nové Roli 2011 květen - červenkvěten - červen

//       10                ///       10                /

CENTRUM SOCIÁLNÍCHCENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB LADA LUKAVECSLUŽEB LADA LUKAVEC

Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odleh-
čovací službu pobytovou - celorepublikově, ambulantní a terénní - re-
gionálně.

Služba je určena osobám dospělého věku (19-64 let) s mentálním 
a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domá-
cím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně 
nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pe-
čujícím o tyto osoby.

Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vy-
hrazeno na šestiměsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro 
pobytovou odlehčovací službu, 7 míst pro ambulantní odlehčovací 
službu a 2 místa pro terénní odlehčovací službu.

Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po před-
chozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Možný je 
také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová služba:  nepřetržitě
Ambulantní služba:  po-pá 6-20
Terénní služba:  po-pá 8-18
Kontakt:

Centrum sociálních služeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl
Telefon:  420/ 774 624 008
E-mail: hynekseidl@seznam.cz
         ladalukavec@centrum.cz
Web: www.ladalukavec.cz

Novinky ze ZákladníNovinky ze Základní
umělecké školy v Nové Roliumělecké školy v Nové Roli

Naše Základní umělecká škola se stala úspěšným žadatelem o grant 
z programu Evropské unie č. CZ. 1.07  prioritní osy 7.1 - Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost. Schválena byla grantová žádost na cel-
kovou částku 2 871 891 Kč.

Z této částky bude dovybavena učebna hudební nauky, kde již ten-
to školní rok vznikne pět specializovaných pracovišť vybavených 
notebooky, midi klávesnicemi a dalším potřebným vybavením pro 
kvalitní výuku hudební nauky a práci s hudebními programy.

Dále budeme v těchto prostorách vyučovat práci s grafikou a vý-
tvarnými programy, budou proškoleni všichni učitelé, kteří budou 
se zařízením pracovat. Náš koncertní sál také nezůstane bez povšim-
nutí - z grantu si pořídíme vybavení zvukové techniky pro ozvuče-
ní sálu.

Současně budou probíhat školení, výukové akce a výchovné kon-
certy, vznikne poradenské místo pro práci se zvukovou technikou 
a úpravou videa, kam budou moci docházet na konzultace žáci se 
zájmem o tuto výuku. Čeká nás mnoho změn a inovací, které bu-
dou pro školu velkým přínosem a doufáme, že nadšené budou hlav-
ně děti, které k nám do školy docházejí.

Květa Teturová, DiS.,
ředitelka Základní umělecké školy

Hodnocení přestupkové komise 

města Nová Role za rok 2010

 Pod tímto titulkem jsme měli možnost si v minulém čísle Novorolského 

zpravodaje přečíst, že komise k projednávání přestupků se v roce 2010 zabý-

vala 49 přestupky, z nichž některé postoupila k projednání některému jiné-

mu správnímu orgánu, některé odložila, desetkrát dala napomenutí, někte-

ré zastavila a pětkrát dokonce dala pokutu v celkové výši 5 500 Kč. 

Co se z hodnocení ale čtenář nedozvěděl, je ta skutečnost, že ne všechny 

pokuty byly zaplaceny, a tak k dnešnímu dni je celkový efekt z celoroční čin-

nosti komise 3 500 Kč, které hříšníci zaplatili. Ale to není ten hlavní důvod, 

proč se k článku paní B. Fedorové,  ref.  spr. odboru, vracím.

Komise k projednávání přestupků, stejně tak jako povodňová komise, jsou 

podle Organizačního řádu Městského úřadu Nová Role tzv. zvláštními or-

gány obce zcela v kompetenci starosty města. Předseda přestupkové komise 

musí mít zkoušku odborné způsobilosti pro výkon této funkce. V době, kdy 

stávající starosta nastoupil do funkce, odešel z úřadu tajemník pan Perník, 

který zkoušku měl a funkci předsedy přestupkové komise vykonával. Nově 

nastoupivší tajemník pan Dicá tuto zkoušku neměl a proto k výkonu funkce 

předsedy přestupkové komise, po dohodě s panem Heřmanem, povolal svo-

jí známou z Bečova paní Jitku Rudolfovou.

Je pravda, že pan tajemník Dicá, který je člověk učenlivý, v krátké době za 

peníze města Nová Role tuto zkoušku také absolvoval, stejně tak jako paní 

Fedorová, referentka správního odboru. Takže dnes má město Nová Role 

v úřadu dva zaměstnance, kteří mají za peníze města kvalifikaci na funkci 

předsedy přestupkové komise, ale přesto nadále výkon této funkce zastává 

známá pana Dicá z Bečova, paní Jitka Rudolfová. No a je zcela logické, že 

paní Rudolfová nebude jezdit z Bečova do Nové Role projednávat přestup-

ky zadarmo. Takže jenom za rok 2010 jí bylo za výkon funkce předsedkyně 

přestupkové komise města Nová Role při osmi jednáních vyplaceno včetně 

odvodů 26 512 Kč.

Za osm let svého působení ve funkci místopředsedy města se mi nepoda-

řilo přesvědčit pana starostu Heřmana, aby poděkoval paní Rudolfové za 

služby a předsedou komise jmenoval stávajícího tajemníka. Město Nová 

Role by ušetřilo desítky tisíc a nemusel by se krátit rozpočet, třeba dětem 

v DDM nebo na službách v DPS.

A tak s odstupem času říkám, zlatý tajemník pan Perník. Nejenže zastával 

funkci tajemníka města. Byl ještě předsedou komise pro projednávání pře-

stupků, čímž šetřil městu peníze, a navíc ještě stihnul dělat stavební dozor 

na jednom z domů v Nádražní ulici.

Ladislav Cinegr,

zastupitel města



Město Nová Role se také v loňském roce zařadilo mezi obce spolupra-
cující na  systému zabezpečujícího zpětný  odběr vybraných komodit. 
Je smluvním  partnerem Ekolampu a.s., Elektrowinu a.s. a Asekolu a.s.,  
provozovatelů kolektivního systému zajišťujícího zpětný  odběr a násled-
nou ekologickou likvidaci určených komodit pro obce.

Zpětný odběr elektrických a elektronických
zařízení zabezpečuje sběrný dvůr

s provozní dobou denně od 7.00 do14.00 hod.,
v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Elektrozařízení obsahují nebezpečné látky a cenné suroviny, které ne-
patří do směsného odpadu a není-li odevzdáno zpětným odběrem nebo je 
nekompletní, stává se nebezpečným ekektroodpadem, jehož likvidace je 
neefektivní a náročná.

Ke  komoditám v současné době určeným ke zpětnému odběru na úze-
mí našeho města patří: velké a malé domácí spotřebiče, nářadí, ná-
stroje (podrobnější popis na www.elektrowin.cz), zařízení informač-
ních a telekomunikačních technologií, spotřební elektronika, hračky 
i osvětlovací zařízení. 

Elektrozařízení uvedené 
na trh po 13. 8. 2005, kte-
ré je označeno tímto sym-
bolem nesmí být  umístě-
no do kontejneru na směs-
ný odpad, ale do místa 
zpětného odběru elektro-
zařízení, jejichž seznam, 
který je neustále aktuali-
zován, naleznete na  we-

bových stánkách  www.elektrowin.cz, www. asekol.cz. 
Dále lze informace získat na obecním úřadě nebo u po-
sledního prodejce. Toto označení  může být umístěno 
také na obalu, návodu k použití nebo na záručním listu 
elektrozařízení.

V případě, že vyřadíte elektrozařízení, které bylo pro-
dáno před datem 13. 8. 2005, odložte ho na místo 
zpětného odběru zřízené naším systémem. Pouze tak 
můžeme zajistit, aby byl spotřebič recyklován.
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Pokračování průvodce tříděním podpadůPokračování průvodce tříděním podpadů

POZOR,
TAKHLE

NE!

Kompletnost sběru je důležitá i proto, že městu pomůže dosáhnout na 
bezplatný odvoz elektrozařízení a finanční podporu, kterou pak násled-
ně může použít pro další rozvoj systému zpětného odběru např. k vybavení 
sběrného dvora vysokozdvižným vozíkem.

Co do zpětného odběru  nepatří:
- nekompletní elektrická a elektronická zařízení 

V interiéru budovy městského úřadu je umístěna sběrná 
nádoba pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Co do nádoby patří: 
kompaktní úsporné zářivky, lineární (trubicové) zářivky, výboj-
ky, světelné zdroje s LED diodami
Co do nádoby nepatří:
obyčejné žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky
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E -box pro zpětný odběr drobných elektrospotřebičů
je také umístěný v interiéru budovy MěÚ

Co do boxu patří: 
drobná elektrozařízení, kalkulačky, počítačové myši, klávesni-
ce, MP přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrá-
vače
Co do boxu nepatří:
baterie, úsporné žárovky, zářivky

  Jak jsme již na začátku, zmínili vámi uskutečňovaný zpětný odběr napo-
máhá řešit
- legislativu, protože zpětný odběr je zakotven v zákonu o odpadech a dal-
ších předpisech
- environmentální hledisko, kdy dochází k úsporám energií a materiálů 
a zamezení úniku škodlivin (freonu)
- ekonomické hledisko, tj., že  využíváme obsah drahých kovů hodnotných 
surovin - recyklací pouhých 29 kusů mobilních telefonů se dá získat gram 
zlata. Pokud se stejné množství zlata musí vytěžit, vznikne 2 900 kg odpadu
- etické hledisko, které spočívá v ochraně životního prostředí a surovin pro 
další generace.

Kromě těchto odpadů v naší domácnosti vznikají ještě další, které se 
také dají třídit.
Objemné odpady, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, 

vany,  menší stavební odpad apod. můžete odvést do sběrného dvora. Bývají 
také přistavovány speciální kontejnery určené na svoz  tohoto odpadu. In-
formujete se u naší Technické služby, s.r.o. Nová Role.

Ve sběrném dvoře vám také poradí, do které nádoby máte vložit odpad 
či výrobek určený ke zpětnému odběru, se kterým jste přišli. Je zde možné 
ukládat i nebezpečné odpady.

Jsou to:
- barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Pamatujte, že do obyčej-
né popelnice nepatří. 

Kam ještě s nebezpečným odpadem?
- nepoužité či prošlé léky můžete vrátit také v lékárně
- vybité baterie můžete odevzdat také v elektro prodejnách nebo v těch, 
které je prodávají
- vyjeté oleje můžete odvést i na benzínové stanice

Staré automobily patří na taková autovrakoviště,
kde je ekologicky zlikvidují.

 Kolik co stojí:
- staré auto, které odvezete na autovrakoviště, zpoplatněno ne-
bývá, pokud je kompletní. Chybějí-li mu nějaké části, počítejte 
s poplatkem okolo 1 000 Kč. Další peníze vás však může stát 
odtah nepojízdného vozidla.
- v případě, že provedete odvoz (ne auta) do  sběrného dvora 
v místě trvalého bydliště, neplatíte žádný poplatek
- naopak za odkup kovů sběrna zaplatí vám
- prodejny elektro a domácích spotřebičů jsou povinny převzít 
u nich nakoupené staré přístroje zadarmo

Kovy patří do sběrného dvora
či do sběren druhotných surovin

Více informací k třídění 
odpadů o zpětném odběru 
a ekologické recyklaci na-
leznete na stránkách

www. elektrowin.cz
www. asekol.cz
www.ekolamp.cz
www.jaktridit.cz
www.novarole.cz

Helena Šmídová
referentka OŽPV

Pokračování průvodce tříděním podpadůPokračování průvodce tříděním podpadů
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Zimní soustředěníZimní soustředění
Stejně jako v loňském roce, tak se i letos se zúčastnilo šestnáct fotbalis-

tů z mladší a starší přípravky  FK Nová Role zimního soustředění v No-
vých Hamrech.  Během čtyř dnů, kdy nám nádherně svítilo sluníčko, klu-
ci absolvovali tréninky na sněhu, rozcvičky na hotelu a zasloužené „řádě-
ní“ v bazénu. 

Přijďte také mezi bikeryPřijďte také mezi bikery
Bydlím jako spousta mladých aktivních kluků v Nové Roli. Jezdíme 

Freeride a Downhill.
Ať je pěkně, nebo prší, tak si vezmeme kola, vytáhneme je někam na ko-

pec a jedeme dolů kudy se nám zachce. Děláme to kvůli přísunu adrenali-
nu, pocitu svobody a hlavně nespoutanosti, která je samozřejmě elimino-
vána vhodnými ochrannými prostředky. 

Hlavní důvod? Jsem s kamarády při skvělém pocitu spolusdílení aktivity, 
kde je úžasná shoda ve vnímání pohybu, přátelství, adrenalinu, ale i spo-
lečné práce a zábavy. Vzhůru do přírody! Nás houževnatých a milujících 
zdravý životní styl je stále málo a velice rádi vás v našich řadách uvítáme.
 Pavel Volf

VzpíráníVzpírání
MISTROVSTVÍ  KARLOVARSKÉHO  KRAJE - ROTAVA 26. 2. 2011
hmotnost            jméno  dvojboj (trh+nadhoz)  umístění
do 85 kg:             Miloš Podšer 221 (101 +120)  1. místo
do 94 kg:             Václav Mastný 241 (106 +135)  2. místo
do 105 kg:          Josef  Nagy 246 (111 +135)  2. místo

Na Mistrovství startovalo celkem 40 závodníků ze čtyř  oddílů našeho 
kraje (Baník Sokolov, Rotas Rotava, L. Habartov a Nová Role).

II. LIGA MUŽŮ. 1. KOLO - MUŽSTVO „A“  - ROTAVA 2. 4. 2011
V tomto úvodním kole jsme splnili plánované cíle, což znamenalo umístit 
se do  poloviny tabulky. Jedná se o dobrý základ do dalších kol, neboť o cel-
kovém umístění bude rozhodovat každý bod.

Výsledky družstev: 
1.  Bohemians Praha  1 413,8150 Si 10 bodů
2.  GV Teplice  1 397,3396      9
3.  TJ Nová Role  1 264,5329      8
4.  Baník Sokolov „B“ 1 120,8445      7
5.  Lokomotiva Cheb  1 087,5999      6
6.  Rotas Rotava „B“  1 056,5292      5
Jednotlivé výkony:
74,50 P. Bořík  137(61+76 175,0449*
* nezapočítává se
87,80 V. Mastný  236 (100+136 276,7572
82,10 M. Podšer  228 (103+125 276,2904
72,30 A. Chvojka 165 (70+95 214,5660
95,30 P.  Molčan  193 (88+105 218,3409
97,00 J. Nagy  248 (110+138 278,5784
celkem   1 264,5329 Si   
trenér: Kocur

 Sportu zdar! A. Kocur - TJ Nová Role

Fotbalový turnajFotbalový turnaj
Dne 9. 4. 2011 se novorolská mladší přípravka zúčastnila fotbalového 

turnaje v Kynšperku nad Ohří. Ve všech čtyřech zápasech se klukům po-
dařilo zvítězit a zaslouženě získali pohár za 1. místo.
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So 7.5.  CZ &SK HITY 22:30 / 40 Kč / DJ Janda

Pá 13.5.  THE BEST OF CRAZY LADIES  20:00
 Zábava pro všechny generace Předprodej 120 Kč / 
 Po skončení DISCO NA PŘÁNÍ na místě 150Kč

So 14.5.  LATINO MOJITO PARTY 22:30 / 40 Kč / T. Stabenow

So 21.5.  OLDIES DISCO  21:30 / 40 Kč / DJ T. Stabenow

So 28.5.  BEAT CLUB CRASH - AFTER FORTY FEST
 The CRASH - Vystoupení po 40 letech
 Hosté GREYHOUND / Disco TOM & BONDY  20:00 / 50 Kč 

So 4.6.  HIT MIX Special 22:30 / 40 Kč / DJ Janda

So 11.6.  AMUNDSEN PARTY  22:30 / 40 Kč / DJ Janda

So 18.6.  OLDIES DISCO  21:30 / 40 Kč / DJ T. Stabenow

So 25.6.  CLUB DANCE  22:30 / 40 Kč / DJ T. Stabenow

KD NOVÁ ROLE         KVĚTEN – ČERVEN 2011

13.5. od 20:00

Kulturní dům NOVÁ ROLE

Vstupné: 120,- v předprodeji / 150,- na místě
Předprodej: Podatelna MěÚ Nová Role, tel.: 353 176 311

Info a rezervace míst: 776 712 771
www.cultureclub.cz   •  www.crazyladies.cz

THE BEST OF 
CRAZY LADIES

PÁTEK

KABARETNÍ VEČER
S CRAZY LADIES
zábavný program pro všechny generace

aneb

PO SKONČENÍ AKCE DISCO NA PŘÁNÍ

KNIHOVNA NOVÁ ROLE
Pořádá k MDD pro děti i rodiče

VÝLET
JIŽNÍ ČECHY A ZÁMEK HLUBOKÁ

ve dnech 3. - 5. června 2011 (pátek-neděle)

Cena: 950 Kč děti do 15 let, 850 Kč děti do 6 let, 1 200 Kč dospělí. 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava (v pátek večeře, v sobotu celý 
den, v neděli snídaně a balíček na cestu), vstupné a část dopravy.

PROGRAM
PÁTEK      Písek - prohlídka města a okolí
       České Budějovice - prohlídka města
       Hluboká - prohlídka zámku
SOBOTA  Blatná - prohlídka zámku
       Mirotice - muzeum Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého
       Jarotice - westernové městečko
NEDĚLE   hrad Rabí - prohlídka
       ZOO Plzeň a Dinopark Plzeň
Doprava je hrazena ze sponzorských darů. Přihlášky je možno 
vyzvednout v knihovně.

Bližší informace na tel. č. 353 951 101



Chcete stavět, přistavovat, zateplovat, vylepšovat a nevíte, 
jak na to? Stačí nás pouze kontaktovat a my vám poradíme, 
zařídíme nebo provedeme. Přenechte starosti nám…
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REPRESENT
inženýrská a znalecká kancelář s. r. o.

Provádíme kompletní
investorsko-inženýrskou činnost,

zejména pak…
Posouzení stávajícího stavu vašeho objektu či 
nemovitosti (provedení stavebnětechnického 
průzkumu s vyhodnocením a návrhy řešení).
...Zateplení objektů, modernizace, nutné 
opravy a sanace
Kontrola provedených prací na vašich 
objektech z hlediska kvality a hodnoty 
provedených prací.
...Kontrola zateplení (vyhodnocení 
termokamerou), kontrola ostatních běžných 

stavebních  prací
Vypracování projektové dokumentace všech 
stupňů a zadání.
...Dokumentace pro územní a stavební řízení, 
prováděcí dokumentace, výrobní dokumentace 
a studie
Zajištění úkonů spojených se stavebním 
úřadem a státní správou.
...Územní rozhodnutí, stavební povolení, 
ohlášení a ostatní povolení
Zajištění dotace, či jiné formy financování.
...Provedení základní ekonomické rozvahy
Zajištění technických auditů a studií.

...Energetický štítek objektu
Zajištění výběru dodavatele stavebních prací 
v součinnosti s investorem.
...Výběrové řízení všech stupňů
Provádění fyzického dozorování staveb.
...Zajištění všech fází výstavby až po dokončení 
stavby (kolaudace)

Kontakt: represent@atlas.cz
Tel. 775 956 948, 608 028 068,
       725 030 309, 775 956 948
Chelčického 492, 356 01 Sokolov

Okresní volejbalový přebor ženOkresní volejbalový přebor žen
2010/2011 - jarní část2010/2011 - jarní část
Po zimní přestávce pokračuje okresní přebor jarní částí. Ženy oddílu 

volejbalu TJ Nová Role, po podzimu  na 4. místě, zvou všechny své 
příznivce na domácí utkání, která budou odehrána na antukovém hřišti 
vedle ZŠ. Začátek je vždy v 17 hodin.   

ROZPIS ZÁPASŮ: 
8. kolo  čtvrtek 28. 4.  N. Role – WITTE
9. kolo  úterý 3. 5.   Borek - N. Role
10. kolo   čtvrtek 5. 5.  N.Role - Dvory B
11. kolo   úterý 10. 5.  SVK Nejdek - N. Role
12. kolo   úterý 17. 5.  Liapor - N. Role
13. kolo   čtvrtek 19. 5.  N.Role - Dvory A
14. kolo  úterý 24. 5.  Dalovice - N.Role
15. kolo   úterý 31. 5.  N. Role - Ostrov B
16. kolo   čtvrtek 2. 6.  VK B - N. Role
17. kolo   úterý 7. 6.  WITTE - N. Role
18. kolo   úterý 14. 6.  N. Role - Borek
(Pozn.: domácí zápasy vytištěny tučným písmem)

Zimní volejbalová liga žen 2010/2011Zimní volejbalová liga žen 2010/2011
V přestávce mezi podzimní a jarní částí okresního přeboru žen (říjen - 

březen) se naše družstvo jako každý rok zúčastnilo Zimní volejbalové ligy. 
Po neúspěchu v loňském ročníku (sestup do nižší skupiny) toužily hráčky 
po lepším výsledku v letošním 26. ročníku hraném jako Memoriál Karla 
Rady.

Soutěž je členěna na tři výkonnostní skupiny po pěti družstvech.  Každé 
družstvo uspořádá jeden z pěti turnajů, výsledky z jednotlivých kol se 
sčítají, každý vyhraný set znamená bod. Novorolské reprezentantky 
vybojovaly s přehledem vítězství ve 2. skupině, čímž si po roce zajistily 
návrat do elitní skupiny.

Konečné pořadí družstev 26. ročníku Zimní ligy - 2. skupina 2010/11: 
  1. Nová Role 
  2. Ostrov 
  3. Silnice
  4. Liapor
  5. Lemigas

Aktuální informace - www.volejbalnovarole.estranky.cz
Za oddíl volejbalu TJ Nová Role

Ludmila Veselá

Dne 14. 5. 2011 burza dětského oblečení v TIC Nová Role od 8.30 do 17 hodin.



Novorolský zpravodaj 5 - 6/2011 • Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role • Listovka městského úřadu, reg. č. 
834/99 – 12  • Redakční rada - předseda: Olga Lillová, členové: PaedDr. Miluše Dušková, Růžena Škardová • Počet výtisků: 1 750 • Dáno 
do tisku 28. 4. 2011 • Foto archiv • Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje městský 
úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.• Grafika, tisk a inzerce: ŽURNÁL MEDIA a. s., tel. 354 597 403, e-mail: info@zurnalmedia.cz

Prodej slepičekProdej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 
kropenatý, černý, a modrý. Stáří slepiček 18-20 týdnů. Neprodáváme 
kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. Slepičky pouze z našeho odchovu.

Cena 138-148 Kč/ks dle stáří. V roznášce 155 Kč/ks

Prodeje se uskuteční v sobotu 28. května 2011,
v Nové Roli u restaurace U Petra (u hasičů) ve 14.10 hod.

Bližší informace na tel. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Finanční poradenství

Miroslav Turek

Nádražní 280, 362 25  Nová Role-

• analýza finanční situace a zajištění, odstranění zbytečných nákladů
• hypoteční úvěry, stavební spoření
• pojistná ochrana zdraví, rodiny, příjmů, majetku, odpovědnosti a vozidel
• penzijní připojištění
• investování a zhodnocování prostředků, aktivní tvorba rezerv
• dlouhodobá spolupráce s individuálním přístupem a péčí o klienta
• bezplatné konzultace

kancelář: Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary
mobil: +420 603 555 529, e-mail: miro.turek@centrum.cz

Prodej paliv, autodoprava
Objednávková kancelář na tuhá paliva

Milan Vachel • Žižkova 896, Nejdek
(naproti radnici)

Kontakt: 353 925 558, 602 191 239, 607 761 131

 •  Brikety 
 •  Mostecké uhlí
 •  Pytlované brikety 20 kg
 •  Rozvoz pytlovaných briket po domluvě
 •  Doprava sypkých materiálů

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

dále nabízím:
 > žaluzie vertikální
 > sítě proti hmyzu
 > shrnovací dveře

od 1500 Kč
 > polstrování dveří

950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, tel.: 602 160 734
Školní 735, Chodov

tyčka - provázek
890-940 Kč

třídílné okno řetízek
1050 Kč

© INDECO CZ

Sokolovská 63, Karlovy Vary - tel. 353 222 844

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRUVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
Hroznětín, ul. ČSA 341

Mobil: 608 825 544
Tel./Fax: 353 392 126

kamenictvi.granit@seznam.cz

• Provádíme veškeré kamenické práce, parapety, 
kuchyňské pracovní desky

• Návrhy, výroba, opravy, renovace pomníku
• Dodáváme lampy, vázy, pomníkové doplňky
• Na pomníky poskytujeme 7 letou záruku

Prodám velmi hezkou garsoniéru
po celkové rekonstrukci

v Nádražní ulici čp. 263 v Nové Roli
Nová elektřina, voda, podlahy, okna, kuchyňský kout se spotře-
biči (lednice, sporák, pračka se sušičkou), obývací stěna a nové 
koupelnové jádro. Dům je zateplen, nízké náklady na bydlení.

Cena: 550 000 Kč
Telefon: 723 918 120 (volat nejlépe po 19. hodině).


