
NOVOROLSKÁ WALCHANOVOROLSKÁ WALCHA
Druhý ročník hudebního festivalu NOVOROLSKÁ VALCHA se konal  dne 14. 5. 2005.
V průběhu odpoledne a večera shlédli diváci vystoupení těchto hudebních těles:
Taneční orchestr ZUŠ Nová Role, Swing Party Band,  Swing Studio  K. Vary, Kvinta, Švorc, 
Album, Hary Fhill Band, COP, Blues Berry,  Nová Sekce, Walchaři.
Jak je už  z názvů některých  kapel patrné,  jednalo se o různé hudební žánry. Taneční hudbu 
vystřídala swingová, následovala country, folk, bluegrass a to až do jedné po půlnoci. 
Tento festival hudby  byl připraven za podpory  sponzorů: Město Nová Role, Vadu Plus s.r.o., 
Lincoln CZ s.r.o., Sokolovská uhelná, Kanov spol. s r.o., Škarda,  Dolejší - Karlovarská tiskárna 
s.r.o., ZUŠ Nová Role. V ZUŠ  také  vyrobily pěkné “upomínkové placky“.
Ještě jednou se omlouváme všem hostům za přerušení programu z důvodu výpadku elektrické 
energie. Chyba sice nebyla na straně organizátorů, ale přesto mrzí stejně jako nevydařené 
povětrnostní podmínky.
Poděkování patří všem, kteří již od konce minulého roku připravovali tuto akci tj.  členům 
komise pro mládež a kulturu při RMě Nová Role a p. Danieli Půžovi. Zvláště pak  předsedovi 
komise a radnímu panu ing. Jaroslavu Šimkovi.
Děkujeme všem  příznivcům NOVOROLSKÉ WALCHY za podporu a zveme Vás  i na další 
kulturní programy v Nové Roli v letošním roce.



Plán prací na úseku veřejné zeleněPlán prací na úseku veřejné zeleně

Město Nová Role vlastní přibližně 42 ha zeleně. Technická služba Nová Role intenzivně 
obhospodařuje asi 23 ha a extenzivně 4 ha.

Harmonogram sekání trávy, údržby zeleně a údržby živých plotů je z velké části ovlivněn 
klimatickými podmínkami daného roku a nelze jej přesně naplánovat. Proto jsou časové 
údaje přibližné.

Sekání parkových ploch ve vnitřních částech města 
- prováděno 3 x ročně.

1. seče od 10. 5. 2005 do 15. 6. 2005
2. seče od 20. 6. 2005 do 30. 7. 2005
3. seče od 10. 8. 2005 do 15. 9. 2005

Stará část obce a Jimlíkov

1. seče od 15. 6. 2005 do 20. 6. 2005
2. seče od 30. 7. 2005 do 10. 8. 2005

Stříhání živých plotů, údržba mobilní zeleně (nádoby), pletí, hnojení a zalévání zeleně 
bude probíhat dle potřeby a klimatických podmínek. Četnost sekání a prací na veřejné 
zeleni nebude z důvodů nedostatku finančních prostředků v roce 2005 tak intenzivní, jako 
tomu bylo v roce 2004.

Finanční prostředky na údržbu VZ v roce 2004 činily 
                                                         1 410 tis. Kč
Finanční prostředky na údržbu VZ v roce 2005
      1 075 tis. Kč
Rozdíl                                                    335 tis. Kč

Karel Ježek
                                                                                   jednatel společnosti

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

Ludvík  D u f e k
Julie  L e p ö o v á 
Anna  M e l n i č u k o v á 
Marie  G r i m m o v á
Antonín  H a b r 
Vlasta  H e r  b a n s z k á
Edeltraut  H o r n í k o v á
Božena  B a r t o š o v á
Karel  B u l k a
Antonie  H o r s k á
Jiří  K o p e t z k ý 
Ludmila  V a l d m a n o v á
Jaroslav  V o n d r á k

Uvedeným jubilantům upřímně 
blahopřejeme, všem přejeme hodně 

zdraví, klidný a spokojený život.
                                                     

Za Sbor pro občanské 
záležitosti MěÚ:

Jasněna Pšeničková

Setkání důchodcůSetkání důchodců
dne 4. 5. 2005

 
Komise pro práci se seniory  Rady 
města Nová Role pořádala ve středu
4. května 2005 v přísálí kulturního domu 
tradiční Jarní setkání.  Mezi 60 seniorů, 
účastníků akce, přišli starosta města 
pan Václav Heřman a místostarosta pan 
Ladislav Cinegr. Mezi proudem pěkných 
písniček v podání malé hudby pana Pavla 
Nového bylo vzpomenuto na události před 
šedesáti roky, na konec války a akce, které 
k výročí osvobození republiky naše město 
připravilo. Představitelé města seniory 
informovali i o rozpočtu a záměrech města 
v oblasti investic. Z prostředků města 
je počítáno i s příspěvkem na úhradu 
nákladů na letošní autobusové výlety a 
další tradiční akce jako jsou Den matek 
a Předvánoční setkání. Přípravu setkání i 
pěkný průběh pomohla komisi pro seniory 
zajistit vedoucí správního odboru MěÚ 
slečna Lenka Žigovičová, za což jí patří 
náš dík. Čtvrtý květnový den roku 2005 
jsme prožili v příjemné družné zábavě.

Jaroslav Červený

8. květen8. květen
Dne 8. května 2005
uplynulo již 60. let od 
ukončení 2. světové války. 
V rámi uctění památky 
padlých a raněných byl 
v parku u nádraží ČD 
odhalen pietní kříž. Autoři 
tohoto symbolu jsou 
pí. Koubová a manželé 
Janků. Kříž vysvětil farář 
římsko-katolické církve
p. Vladimír Müller. 

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří projevili 
soustrast při úmrtí mé ženy, 
paní Josefy Haláčkové.

                    Josef Haláček



Přehled poplatků MěÚ N. Role za psy, pozemky, pokuty a 
náklady řízení v r. 2005

druh poplatku předpis zaplaceno nedoplatek

poplatek za psy 157 250 Kč 125 117 Kč 32 133 Kč

nájem z pozemků 116 513 Kč 104 134 Kč 12 379 Kč

pokuty a NŘ (náklady řízení) 20 250 Kč 8 597 Kč 11 653 Kč

CELKEM 294 013 Kč 237 848 Kč 56 165 Kč

soudně vystěhovaní uživatelé před r. 2000 572.723,--

náj. byty v SVJ - Božičany 31.165,09

náj. byty v SVJ - Nová Role ( nájemci, vlastníci, cizí RK ) 1.022.111,95

náj. byty v objektech Města Nová Role 265.914,03

celkem dlužné nájemné a služby související 1.891.914,07

Pohledávky MěNR za byty k 31.1.2005

SběrSběr
Sběr nebezpečného odpadu ve 
spolupráci s Technickou službou, 
s.r.o., provedli v sobotu 14. května 
2005 hasiči  z Mezirolí. Celkem bylo 
sebráno 10 ledniček, 140 pneumatik, 
13 autobaterií, 10 rádií, 13 televizorů, 
plechovky od barev a laků a další z 
ekologického hlediska nebezpečný 
materiál. Poděkování za očistu obce 
zasluhují všichni hasiči, kteří se na 
akci podíleli v čele se svým starostou 
Martinem Bíklem a velitelem 
Milanem Tintěrou. 

Poplatky za psy jsou splatné dle OZV vždy do 15. 2. daného roku,
nájmy z pozemků dle uzavřených smluv nejpozději do 31. 3. a pokuty
dle nabytí právní moci daného rozhodnutí.
Žádáme všechny občany, kteří ještě uvedené platby neuhradili, aby tak 
urychleně učinili na účet města č. 9005-3021341/0100 nebo přímo v pokladně města.  



51. schůze Rmě51. schůze Rmě
vzala na vědomí a souhlasila s čerpáním 
finančních prostředků z rezervy na 
sanace a rekultivace pro rok 2005 ve výši 
257.174,-- Kč firmou Sedlecký kaolin, a.s..
Projednala dopis chatařů od 
Novorolského koupaliště s požadavkem 
na zřízení autobusové zastávky a 
veřejného osvětlení a uložila vedoucí SO 
vyřízení souhlasu dle patných předpisů. 
Dále rada projednala zápisy z jednání 
komise pro práci se seniory, komise 
zdravotní a sociální a zápis ze schůze 
Osadního výboru Mezirolí.
Nesouhlasila s předloženými materiály 
k zajištění vzpomínkového výročí 60. let 
od ukončení 2. světové války a uložila SO 
dle návrhu rady změnit harmonogram 
a zajistit průběh akce. Souhlasila s tím, 
aby p. Bártl a paní Baušová byli i 
nadále přísedícími u Okresního soudu 
v Karlových Varech. 
RMě schválila poskytnutí dotace 
z rozpočtu města v částce 1.000,-- Kč 
na terénní činnost občanského sdružení 
Světlo – K – centrum Karlovy Vary.
52. schůze RMě v kontrole usnesení 
schválila realizaci vnitřních úprav 
kulturního domu v rozsahu dle předložené 
nabídky firmou KVARYOD, s.r.o..
Konstatovala, že úkoly k zajištění 
provozu kabelové televize jsou průběžně 
naplňovány. Před podpisem je smlouva o 
zajištění provozu s firmou Karel Soukup 
– ESKO. RMě schválila úhradu za 
přihlášení licence pro vysílání TV Nová 
Role v ceně 20.000,-- Kč.
Vzala na vědomí zápis z komise výstavby 
a uložila OŽPaV projednat s VaK K. 
Vary opravu propadlé kanalizace u čp. 
212 a místostarostovi uložila evidovat 
požadavky umístění dalších retardérů 
v Mezirolí a obnovení zabetonované 
kanalizační vpusti v bytového domu 
čp. 220-222 k začlenění do plánu oprav 
k realizaci v rámci rozpočtu roku 2006.
Nesouhlasila s názorem komise výstavby 
na zřízení časově omezeného parkování 
před OD Rolavan.
Projednala zjištění vedoucí SO ke zřízení 
autobusové zastávky u hráze koupaliště a 
s ohledem na vysoké náklady v případě 
realizace (výkup pozemku, projekt, 
stavební řízení, správní řízení s dopravci 
apod.) zamítla žádost čtyř chatařů.
RMě vzala na vědomí předloženou 
žádost o povolení provozování letní 
zahrádky před restaurací „Bernard“ a 
uložila OŽPaV zveřejnit záměr obce na 
pronájem pozemku před restaurací za 
účelem venkovního provozu zahrádky 
maximálně do 21 hod. s tím, že bude 
stanoveno jednorázové nájemné za 
užívání pozemku ve výši 5.000,-- Kč.
V dalším bodě jednání RMě schválila 
rozdělení hospodářských výsledků 

příspěvkových organizací za rok 2004 do 
jejich fondů.
Schválila rovněž na návrh ředitelky MŠ a 
školské komise uzavření Mateřské školy 
Nová Role v době hlavních prázdnin 
v době od 25. 7. 2005 do 19. 8. 2005 a 
v době vánočních  prázdnin od 27. 12. do 
30. 12. 2005.
Na návrh konkurzní komise pro obsazení 
místa ředitele Základní školy Nová Role 
jmenovala s účinností od 1. 7. 2005 do této 
funkce pana Radka Veselého, Bc..
RMě projednala dopis Ministerstva 
životního prostředí ČR, ve kterém na 
žádost firmy Sedlecký kaolin, a.s. svolává 
jednání ke stanovení CHLÚ(chráněné 
ložiskové území) v katastru města Nová 
Role v blízkosti Vojkova rybníka a 
Novorolského rybníka.
Uložila starostovi a místostarostovi města 
na svolaném jednání vyjádřit zásadní 
nesouhlas se stanovením CHLÚ, které 
je podle našeho názoru jedním z kroků 
k těžbě kaolinu v budoucnosti. Rada 
města ve svém stanovisku konstatovala, 
že navrhované CHLÚ podél celé 
západní hranice katastru Nová Role 
bude mít v případě následného otevření 
povrchového dolu velmi vážné negativní 
dopady na všechny složky životního 
prostředí. CHLÚ se bude nacházet 
v bezprostředním sousedství prakticky 
jediné souvislé příměstské plochy se 
soustavou chovných rybníků, která je 
určena pro půldenní rekreaci obyvatel 
Nová Role a je intenzívně využívána.
Dále konstatovala, že navrhované CHLÚ 
zasahuje do regionálního koridoru a 
přibližuje se trase a ochrannému pásmu 
nadregionálnímu biokoridoru. Proto 
doporučujeme tvar CHLÚ projednat 
s ORR KÚ KK.
Nejzávažnější dopad na životní prostředí 
bude mít extrémní prašnost a hluk z dolu 
při dopravě a těžení v suchých letních 
dnech, protože směr převládajících větrů 
západní až jihozápadní požene veškerý 
prach do města Nová Role bez jakékoliv 
přirozené překážky vzrostlé zeleně přes 
vodní hladinu Novorolského rybníka. 
Dopad na zdraví obyvatel, astmatické 
akutní stavy budou dle srovnatelných 
lokalit ve zvýšené míře na denním 
pořádku.
Rada města je přesvědčena, že při 
případném otevření povrchového dolu 
v rozsahu plánovaného CHLÚ nemohou 
být  v žádném případě splněny současné 
hygienické limity prachu a zplodin 
v ovzduší sousedních obytných partiích 
města a tudíž nebude možné v návětrné 
straně ložiska stanovit dobývací prostor. 
Předpokládá, že požadavky hygienických 
limitů budou spíše do budoucna  narůstat 
než se zmenšovat. Z toho důvodu není 

třeba chránit ložisko v plném rozsahu 
a zejména ne v partiích sousedících 
západně s městem Nová Role. Pokud se 
v budoucnu rozhodnou příští generace 
město obětovat životně důležitým vyšším 
ekonomickým zájmům, je možné těžební 
oblast rozšířit i na dnes nezahrnuté 
partie a případnou jinou funkci využití 
území zrušit, což je dokumentováno 
mnoha případy posunutých měst a  obcí 
z důvodů strategické těžby uhlí v mostecké 
hnědoúhelné pánvi.
Konstatovala, že při omítnutí stanovení 
navrhovaného CHLÚ máme na zřeteli 
nezanedbatelné psychologické a spolu 
sním i ekonomické hledisko pro současné 
i příchozí obyvatele města. Sousedství 
prašného povrchového dolu výrazně 
snižuje atraktivitu sídla, snižuje ceny 
nemovitostí a tím město následně chudne 
bez jakýchkoliv ekonomických náhrad 
a pomoci ze strany vyhlašovatele a 
následného uživatele ložiska. Dochází zde 
tak vlivem zásahu státu ke znehodnocení 
obecního i soukromého majetku, s čímž 
nemůžeme principielně souhlasit.
Z výše uvedených důvodů nesouhlasí 
RMě s vyhlášením CHLÚ dle 
dodaných podkladů a žádá minimálně o 
přehodnocení velikosti a tvaru CHLÚ, 
případně ponechání současného ložiska 
výhradních surovin pro příští generace. 
Tento legislativní stav dostatečně chrání 
ložisko před jiným využitím a územní 
plány měst a obcí jej musí respektovat.
17. zasedání ZMě schválilo prodej bytů 
z majetku města a to byt č. 7 v čp. 229 a 
byt č. 14 v čp. 221. Dále schválilo prodej 
pozemků v k.ú. Nová Role ve prospěch 
pana Jiřího Mudry, Miroslava Lavičky, 
manželů Šourkových, Zvěřinových, 
Kašparových a Dušana Kostelky a Taťány 
Rohoškové.
Dále schválilo za účelem záměru prodeje 
pozemků pro výstavbu RD v k.ú. Jimlíkov 
kupní cenu pozemku ve výši 30,-- Kč/ m2

plochy.
Schválilo rovněž „Smlouvu o úpravě 
vzájemných práv a povinností po zrušení 
příspěvkové organizace DDM“ a souhlasilo 
s bezúplatným převodem movitého  
majetku DDM od Karlovarského kraje na 
město Nová Role.
ZMě schválilo členství města Nová 
Role ve „Sdružení vlastníků obecních a 
soukromých lesů v ČR s tím, že roční výše 
příspěvku je 900,-- Kč.
ZMě vzalo na vědomí zprávu předsedkyně 
kontrolního výboru z jednání výboru. 
K připomínce vyúčtování poskytování 
dotací neziskovým organizacím ZMě 
konstatovalo, že tyto byly čerpány plně 
v souladu s rozhodnutími ZMě a RMě dle 
zákona o obcích. ZMě uložilo RMě znovu 
projednat podnikatelský záměr se stávající 



vedoucí TIC a dále uložilo finančnímu 
výboru na základě zjištěných nesrovnalostí 
v převodu propagačních materiálů z IC 
do TIC a jeho následného vyřazení 
z účetnictví města provést kontrolu.
V různém vzalo ZMě na vědomí 
informace starosty o probíhajících 
jednáních o návrhu provizorního řešení 
úpravy provozu centrálního zdroje tepla 
pro město a dále vzalo na vědomí dopis 
firmy Ganya s vysvětlením starosty města 
a vysvětlením vedoucí stavebního úřadu 
k tomuto dopisu.
Kompletní zápisy z uvedených jednání 
RMě a ZMě máte k dispozici na 
internetových stránkách města nebo u 
svých zastupitelů.

Ladislav Cinegr
místostarosta obce

Červen - měsíc myslivostiČerven - měsíc myslivosti

POZVÁNKAPOZVÁNKA
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na slavnost měsíce června – měsíce myslivosti dne 18. června 2005 v Nové Roli.

13,30 – Koncert na náměstí v Nové Roli. Vystoupí dechová hudba Halali z Chebu s   
             mažoretkami a hudba Alte Ulanen z Ausbachu.
14.30 – Ukázky z výcviku loveckých psů, ukázky živých loveckých dravců a ukázky vábení   
             zvěře.
             Vyhlášení výsledků soutěže žáků Základních škol v malování přírody a zvěře.
             Vystoupení šermířského spolku Savioli, Dykovi lovecké fanfáry
             a pasování úspěšných lovců zvěře.
17.00 – Troubení svatohubertské mše a žehnání zbraní lovců.
19.00 – Myslivecká taneční zábava

Po dobu slavnosti bude probíhat další doprovodný program, prodejní výstava obrazů Václava 
Nasvětila a Františka Hofmana, prezentace likéru SAINT HUBERT LIQUEUR a další
Občerstvení je zajištěno po celou dobu programu.



   V sobotu 14. května 2005 sportovní klub 
SK Mezirolí ve spolupráci s hostincem 
Hubert uspořádal turnaj trojic v pétanque. 
Začínali jsme v 10.00 hodin a na pomyslnou 
startovní čáru se dostavilo celkem 18 
týmů. Nejpočetnější zastoupení měli hráči 
z Chebu, kteří sestavili čtyři trojice. Turnaje 
se kromě místních borců zúčastnili také hráči 
z Kolové, Karlových Varů, Pozorky, Ostrova 
nad Ohří, Toužimi a Nové Role.
  Týmy byly rozlosovány do čtyř skupin, ve 
kterých se hrálo do 11-ti bodů a vždy první 
dva postoupily do osmičlenného    play-off. 
Ve své skupině podával výborné výkony tým 
vedený pod pracovním názvem Babči, který 
hned v úvodním kole nadělil „kanára“ a bez 
problémů postoupil do vyřazovací části.
  V rozhodujících bojích měl největší 
sportovní štěstí tým reprezentující hostinec 
HUBERT, který ve finále zdolal borce 
z týmu PPA Pozorka.
Konečné pořadí:
1. HUBERT Mezirolí (Anna Süssnerová, 
Jaroslav Süssner, Pavel Pavlovič)
2. PPA Pozorka (Petr Ondrák, Jana 
Michovská, Petr Schreck)
3. CP EXTRA K. Vary (Jiří Fürst, Olda 
Matyčka, Petr Šimek)
4. DŽIPI CP Vary (Murčo, Džupin ml., 
Džupin st.)
5. AMATÉŘI (Došek Petr, Jiří 
Michovský-Pozorka, Iveta Jelínková - N. 
Role)
6. MAMUTI (Petr Plucar, Lenka Plucarová, 
Olina Eberhaltová -Kolová)
7. KONČEL (Petr Končel, Honzík Končel, 
Honza Vačur - K.Vary)
8. BABČI (Maruš Krnáčová-Mezirolí, Jiřina, 
Majka - N. Role)

   Pro týmy, kterým se nepodařilo postoupit 
ze skupin, pořadatelé připravili doplňkový 
turnaj tzv. mele na tři kola. Zde se nejvíce 
dařilo karlovarské Vyhlídce a týmu z AGRA 
Cheb. Oba nepoznaly hořkost porážky a o 

vítězi „B“ turnaje rozhodlo lepší dosažené 
skóre.
Pořadí „B“ turnaje:
1. Vyhlídka II. (Zuzana Svobodová, Robert 
Zpazier, Karel Staněk)
2. AGRO Cheb II. (Jarda Boček, Kraus, 
Václavů)
3. KOLOŤUCI Mezirolí (Zdeňka Beranová, 
Jarda Süssner ml.)
4. AGRO Cheb III. (J. Černík, M. Černík, 
J. Fanta)
5. Vyhlídka I. (Míra Janík, Jana Bejvlová, 
Jindra Kuběš)
6. Ohnivá 3 (Jiřík Fico, Tomáš Hančer, Verča 
Kubíková-Mezirolí)
7. TROJKA (Dita Šimková-K. Vary, Eva a 
Martin Burleovi -Mezirolí)
8. AGRO Cheb IV. (Veronika a Tadeáš 
Šatrovi, Herbert Hubert)
9. AGRO Cheb I. (Šatra, Kráťa, Zbynďa)
10. TRPASLÍCI (Linda Zelenková, Lucka 
Pavlovičová, Barunka Kubíková – Mezirolí)

  Turnaj proběhl ve výborné sportovní a 
přátelské atmosféře, na které neubral nic 
ani nepříjemný déšť, který nás zastihl na 
závěr turnaje. Při vyhlašování výsledků byli 
za své výkony věcnými cenami odměněni 
všichni hráči, což nám umožnil hlavní 
sponzor turnaje Karlovarský porcelán a.s. 
-závod 02 Nová Role. Poděkování patří také 
Petru Dolejšovi, Pavlu Pavlovičovi, Marii 
Krnáčové a Michalu Stánkovi za pomoc při 
úpravě hřišť a zabezpečení turnaje.
   
  Další turnaj budeme v Mezirolí pořádat 
20. 8. 2005 opět u hostince HUBERT. 
Tímto si dovoluji pozvat všechny zájemce 
o pétanque na tuto akci. Bližší informace 
budou zveřejněny na plakátovacích místech 
města, nebo rád poskytne Süssner Jaroslav 
na tel. 737824491.

                            Koulím zdar
Süssner Jaroslav

PETANQUE V MEZIROLÍPETANQUE V MEZIROLÍ
Hasičská soutěž

POZVÁNKAPOZVÁNKA
��������������

na hasičskou soutěž Okresního kola 
v požárním sportu, která se uskuteční 
v sobotu 18. 6. 2005 na cvičišti hasičů 
v Nové Roli od 9 hodin. Srdečně zveme
příznivce hasičského sportu.
��������������

 OSH Karlovy Vary 

Pátek 13.Pátek 13. května 2005 byl 

osudným pro tyto dvě srny v honitbě 

Farmy Kubernát. Jednu v odpoledních 

hodinách strhnul vlčák nezodpovědné 

majitelky v katastru obce Mezirolí 

a druhou na silnici ze Staré Role 

na Nejdek srazilo auto. Každá by v 

nejbližších dnech kladla dvě srnčata. 

Celkem bylo tedy zmařeno šest 

srnčích životů. 

Cinegr Ladislav
myslivecký hospodář farmy.



Pálení čarodějnic v Jimlíkově

VZPÍRÁNÍ.VZPÍRÁNÍ.
Výsledky novorolských vzpěračů:

1.   Mistrovství  ČR masters.
          (Plzeň - 16. 4. 2005)

                                           Dvojboj   Trh      Nadhoz.
do 94 kg:  Karel Mrnuštík ---167,5(72,5 + 95 )------1. místo
trenér: A. Kocur

2.    II. liga mužů / 1. kolo skupina  „A“
         (Teplice - 23. 4. 2005)

1. GV Teplice-------------1 360,8 bodů Si
2. PSK Olymp Praha-----1 353,7
3. Bohemians Praha------1 326,1
4. TJ Nová Role---------1 284,4
5. Lokomotiva Cheb-----1 258,8
6. Slavoj Plzeň------------1 236,2 

Výkony  našich závodníků:

85,9---Pavel Kadleček------152,5(65+87,5)
77,4---Michal  Leopold-----182,5(82,5+100)
87,3---Petr  Močan----------185(85+100)
79,4---Miloš Poděšer--------227,5(102,5+125)
77,6---Václav Mastný-------222,5(97,5+125)
89,5---Josef  Nagy-----------245(105+140)

Důležité umístění družstva N. Role v 1. kole. Po redukci  I. ligy na 6 družstev,
kdy 2 družstva sestoupila do  II. ligy, jedno je ve skupině „A“ a druhé v „B“ 
skupině,
jsme získali důležité body pro udržení ve II. lize.

trenér: A. Kocur  
Sportu  zdar!                                      A. Kocur

Oddíl vzpírání
TJ Nová Role

MISS AEROBIK TOUR 2005MISS AEROBIK TOUR 2005
V sobotu dne 9. 4. 2005 se konala ve sportovní hale na Slávii akce MISS 
AEROBIK TOUR 2005. Jelikož se pořádající agentura rozhodla pro změnu 
prostředí a náš oddíl tuto akci letos nemusel organizovat, rozjely jsme se do 
Varů soutěžit! 
Akci moderoval Petr Salava a v roli lektorek se představily loňské vítězky 
MISS AEROBIK ČR 2004, Jana Zábojníková, Klára Řeháková a Tereza 
Janoušová, dále Julie Ondová, MiniMiss aerobik 2004 a  Mistr světa ve 
sportovním aerobiku, David Huf. Doprovodný program zajistili svým 
zpěvem Robert N. a Nicol Lenertová.
Soutěžilo se v několika kategoriích a Novou Roli v nich reprezentovaly:

v kategorii MINI – Peťula Vorlíčková a Lucinka Dušková
v kategorii KADET – Sabinka Rákošová, Míša Chlupová a Lucka Zdeneková
v kategorii MISS – Žaneta Mrkvanová, Jana Krieglsteinová, Jana Kotková,  
                 Jana Komárková a Naďa Komárková
v kategorii MISSIS – Jitka Rákošová a Helča Hlaváčová

Do užšího výběru se probojovaly Peťula Vorlíčková, Lucinka Dušková, 
Sabinka Rákošová, Jana Kotková a Jitka Rákošová. Kromě drobných cen 
obdržely i přihlášku na základní kolo této celorepublikové soutěže.

A na závěr celé této akce byly vyhlášeny z každé kategorie první 3 místa, 
z nichž 3. místo obsadily Jana Kotková a Jitka Rákošová.

Všem blahopřejeme a  v červnu držíme palce!
Jana Kotková                                                                                                           

oddíl ASPV

Den matek ve znamení sportuDen matek ve znamení sportu
Přesto, že DEN MATEK připadl na neděli 8. 5. 2005, 
jimlíkovské maminy si daly sraz již v sobotu v místní 
restauraci „U SYNKA“.

Ne však za účelem popíjení, nýbrž si uspořádaly 
turnaj v ping–pongu. A aby byla nějaká legrace, 
přišly oblečeny do domácích zástěr, jako by právě 
utekly od plotny a vaření. Sportovní zápolení bylo 
urputné, každá žena ukázala nějaké nezvyklé herní 
podání a pohybové kreace, o humor tu nebyla nouze. 
Jako každá soutěž i tato měla svou vítězku, ale vlastně 
nešlo o to, kdo vyhraje, ale o to, udělat si chvilku čas 
na své sousedky, protáhnout si tělo a ještě probrat vše 
okolo dětí, vaření i zahrádek.

Večer ženy ukončily vyhlášením výsledků turnaje, 
každá obdržela kytičku, lízátko ve tvaru srdíčka a 
kosmetický balíček.

Poděkování patří všem ženám sportovkyním za 
účast a majiteli restaurace panu Batlovi, který na 
celé odpoledně zapůjčil sál a zasponzoroval voňavé 
odměny.

Milena Plachká
členka OV Jimlíkov

Foto: Vítězka turnaje paní Zdeňka Klementová.



ZávodyZávody
Výsledky rybářských závodů pořádaných ČRS MO Božičany v lovu ryb na udici v roce 2005.

Závody v lovu ryb na udici byly připraveny ČRS MO Božičany na den 7. května 2005 a konaly se na 22 hektarovém rybníce v Nové Roli, 
který je známý jako tzv.“Koupaliště“ - nebo také „Novorolský“ rybník a je součástí rybářského revíru Chodovský potok 1 ( 431 011 ).
Bohužel tento den byl poznamenán chladným a velmi větrným počasím, což významně ovlivnilo účast rybářské veřejnosti a i celkový počet 
ulovených ryb.
V  předchozím roce byla v kategorii dospělých a dorostu účast dvojnásobná a v kategorii dětí do 15 let až trojnásobná.
Nic méně – alespoň nepršelo. 

    Závody  byly vypsány pro dvě kategorie a to :
 

    •  pro děti do 15-ti let 
    •  pro dorostence ( 15-18 let ) a dospělé 

 
    Nejprve několik statistických údajů :
 
     •  závodu  se zúčastnilo 61 startujících, z toho 11 dětí do 15 let, 3 dorostenci a  47 dospělých
     •  35 účastníků  chytilo alespoň jednu rybu
     •  celkem bylo odloveno 206 ks ryb
     •  nejvíce  bylo kaprů – 114 ks a dále to pak bylo:  83  ks  plotic

    4    ks cejnů
    5    ks  okounů

                                                                                          1    ks úhoře
 

• nejdelší rybou byl v kategoriích  - děti do 15 let –       úhoř 52 cm a ulovil jej Tomáš Dáňa
                                                         - dospělí a dorost –   kapr 53 cm a šťastným lovcem byl Milan Zika

    
• vítěz v kategorii dětí do 15 let ulovil 1ks ryby o celkové délce 52 cm ( úhoř ) a stal se jím Tomáš Dáňa. 
• Vzhledem k tomu, že žádný další z lovců v této kategorii již žádnou rybu nechytil a pořadatelé chtěli děti odměnit již jen za to, že 

v těchto klimaticky nepříznivých podmínkách vydrželi soutěžit až do konce, byly ceny připravené pro tuto soutěž předány dětem po 
losování, kterého se ujal dětský vítěz Tomáš Dáňa. 

• vítězi v kategorii dorostu a dospělých postačilo letos ulovit  24 ks ryb o celkové délce 622,5 cm  = bodů  a  stal se jím v historii tohoto 
závodu již po čtvrté za sebou  - Horst Schneider a v závěsu na 2. místě jej již druhým rokem  stíhal  jeho největší soupeř Josef Voda 
s počtem bodů 539 a počtem ulovených ryb – 17 ks. 

V kategorii dorostu a dospělých bylo odměněno věcnými cenami prvních 10 závodníků : 

Umístění Jméno Počet  ryb Počet bodů (cm)

1. Horst  Schneider 24 622,5

2. Josef Voda 17 539

3. Antonín Klement 10 345

4. Petr Toth 14 316

5. Jiří Mika junior 9 298

6. Jiří Mika senior 9 282

7. Josef Dohnal 12 271

8. Karel Ečer 14 259

9. Václav Boháč 7 229

10. Milan Zika 6 226

Všichni jmenovaní si odnesli za svůj výkon ceny, které do soutěže věnovala MO ČRS Božičany a sponzoři, kterými byli:
TU a SI – Rybářské potřeby Karlovy Vary, Pekárna ORLICH Chodov, Jaroslava Mulíková – Restaurace – KLUBOVNA  FK Nová Role, 
Karlovarský porcelán a.s. Nová Role ….
  
Čas čekání na celkové výsledky  -  zpříjemnila účastníkům závodu svým hudebním programem bluegrassová skupina WALCHAŘI.

Za MO ČRS Božičany – Ing. Jaroslav Šimek
                                                jednatel MO



ŠachyŠachy
Krajský přebor mládeže:
Nová Role 5. 3. 2005

*********************
Pořádal ŠK Caissa N. Role a DDM N.Role. Soutěž byla součástí Krajského přeboru mládeže.

Věková skupina H 10 (1996-97)                             Věková skupina H 12 (1994-95)
1. Hladký Petr  ---------- Chodov............5.b.                1. Koliáš Filip -------BE Sokolov .......…5,5 b.
2. Brož Jiří -----------DDM K. Vary.....…4,5 b.             2. Škoda Adam --------Teplá ….........……5 b.
3. Vopička Miroslav –BE Sokolov ...3,5 b.             3. Wirth Martin --------Teplá ……........…5 b.
4. Lipták Zdeněk ----DDM Sokolov ..3 b.                4. Otcovský Lukáš –DDM K. Vary...4,5 b.
5. Dvořák Matěj -----DDM K. Vary ...3 b.                5. Prchal Jan ---------Caissa N. Role ....4 b.
6. Brýl Michal -------DDM Sokolov ....2 b.                6. Hejda Tomáš  -------Teplá ……….......3 b.
                                                                               7. Poláček David ------Teplá ….........…3 b.
Věková skupina H 14 (1992-93)                              8. Juchymová Sandra –Teplá …........2,5 b.
1. Vlasák Lukáš --------Chodov ………............7 b.        9. Novotný Tomáš -----Teplá ……........2,5 b.
2. Bartoš Miroslav -----BE Sokolov …….......5,5 b.
3. Roubínek David -----DDM K.Vary ..…....5 b.          Věková skupina H 16 (1990-91)
4. Novotná Kristýna ---DDM K.Vary ….....4,5 b.       1. Kvěš Martin --------BE Sokolov .......…6 b.
5. Černý Martin --------DDM Sokolov …......4 b.          2. Priesol Tomáš ------Chodov …….........5,5 b
6. Špererová Kateřina –DDM K.Vary ...…3 b.          3. Holeš Michal ------BE Sokolov .....….5 b.
7. Bechynˇský Jan ----- DDM Sokolov …....3 b.          4. Reich Adam --------DDM K.Vary .....4 b.
8. Čonka Daniel --------Caissa N.Role …......2 b.          5. Koller Martin -------Chodov …........…3,5 b
9. Mrázek Václav ------Caissa N.Role ….......1 b.          6. Frydrýn Zdeněk ----DDM K.Vary ..3 b
 10. Mrázková Veronika- Caissa N.Role …0 b.          7. Křeček Jakub -------Chodov ….....….  3 b
                                                                                  8. Klepal Kašpar -------Teplá ………....... 2 b
                                                                                  9. Přibyl Tomáš --------Teplá ……….........2 b
                                                                                  10. Škríba Matůš --------Teplá ......……….1 b
  

OTEVŘENÝ KLUBOVÝ PŘEBOR – ŠK CAISSA NOVÁ ROLE
( 2004-2005)

                   1. FRIC Pavel   Karlovarský šachklub Tietz …13 b.
                   2. PLOMITZER Gustav  TJ Spartak Chodov …11,5 b.
                   3. KOŠEK Lubomír  ŠK Karlovy Vary  …11 b.
                   4. KLÍMA Václav  ŠK Karlovy Vary  …10 b.
                   5. JANOUŠEK Ladislav  ŠK Caissa Nová Role … 9 b.
                   6. HEIS Vladimír  TJ Spartak Chodov … 9 b.
                   7. VESELOVSKÝ Miroslav ŠK Karlovy Vary  …7,5 b.
                   8. SÝKORA Robert  ŠK Caissa Nová Role …6,5 b.
                   9. POŠVÁŘ Jiří   ŠK Caissa Nová Role …6 b.
                 10. VYMAZAL Jan  ŠK Caissa Nová Role … 6 b.
                 11. ŠKALOUD Zdeněk  TJ Spartak Chodov … 5 b.
                 12. ROMAN Jiří   ŠK Caissa Nová Role … 4 b.
                 13. ZAVADIL Filip  ŠK Caissa Nová Role … 4 b.
                 14. KŘÍŽ Jiří   TJ Spartak Chodov …2,5 b.
                 15. NESILOVSKÝ Vladimír  ŠK Caissa Nová Role … 0 b.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ  I. třídy – ročník 04/05
                  Závěrečná tabulka:
                  1. BE Sokolov „B“    14 b.     6. TJ Tašovice  9 b.
                  2. ŠK Mariánské Lázně    13 b.     7. TJ Slavoj Kynšperk 8 b.
                  3. ŠK Global Sokolov    12 b.     8. ŠK Karlovy Vary „B“  8 b.
                  4. KŠ Tietz Karlovy Vary „C“  12 b.     9. TJ Spartak Chodov 5 b.
                  5. ŠK Caissa Nová Role „A“      9 b.    10. Čechie Dalovice 0 b.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ  II. tř. východ – ročník 04/05
       Závěrečná tabulka:
       1. ŠO DDM Karlovy Vary „A“ 15 b. 6. ŠK Caissa Nová Role „B“ 7 b.
       2. TJ Ostrov „C“  13 b.  7. ŠK Karlovy Vary „C“ 6 b.
       3. TJ Ostrov „B“  1 b. 8. TJ Sokol Teplá  3 b.
       4. TJ Olymp. Hroznětín  8 b. 9. Draci DDM K.Vary  „B“ 2 b.
       5. TJ Jiskra Nejdek  7 b.

ÚklidÚklid
V Jimlíkově se v měsíci dubnu 
uskutečnila brigáda na úklid škarp 
podél silnic. Účast byla hojná, je 
vidět, že obyvatelům na hezkém okolí 
Jimlíkova záleží. Odpadky se naplnil 
celý kontejner, který byl ještě týž den 
odvezen Technickou službou.
Všem moc děkujeme a doufáme, že se 
na podzim sejdeme ve stejně hojném 
počtu.

Milena Plachká, 
Osadní výbor Jimlíkov

EVROPSKÝ POHÁREVROPSKÝ POHÁR
Czech Open, Praha.

Další velký úspěch!!

Klára Lochová  vyhrála 1. místo 
fullkontakt žen do 60 kg a 2. místo full-
65kg (po maratónu šesti zápasů vzdala 
finále soupeřce z Ruska). 

Miloš Černý, trenér

Klára nastupuje k finále full-60 kg, které 
ukončila v 1 kole!



Výroba širokého sortimentu
pomníků z jedenácti druhů
kamene a teraca.
Dále dodáváme:

- lampy  vázy , kamenné, litinové,
 anticorro
- rekonstrukce pomníků
- výměna jednotlivých dílů
- tesání písma
- čištění povrchu

Volejte tel: 606 133 631
Přijedeme za vámi.

Rybářské závodyRybářské závody
Dubnové závody se našim rybářům povedly 
na výbornou!
Měsíc duben máme zdárně za sebou a 
naši mladí rybáři z něj mají dobrý pocit. 
Barvy MO Božičany a DDM N. Role hájili 
hned dvakrát a v obou případech se jim je 
podařilo hájit dobře.
První dubnové závody čekaly na naše barvy 
9. 4. 2005 v Plzni, kde se již hází venku 
a kde to vzhledem k dubnovému počasí 
bývá někdy dost nepříjemná záležitost. 
Ale to se nedá nic dělat, všichni mají stejné 
podmínky. Po zdárné jízdě se ocitáme 
v Plzni, kde je počasí opravdu aprílové, 
zima a celkem dost fouká vítr, který nám 
může hodně znepříjemnit průběh závodů. 
Ale počasí je pro všechny stejné a nedá se 
na něj vymlouvat. Naštěstí si vezeme zimní 
čepice a rukavice, takže by se to dalo i 
v pohodě vydržet.
Nástup a odstartování, jdeme na tečce. 
V první disciplíně se našim moc nevede, 
nervozita je znát, o zbytek nepřesností 
se stará vítr. Tajně doufáme, že stejně se 
povede i ostatním závodníkům. Ve druhé 
disciplíně to nebylo o moc lepší, nervozita 
našich nepovolila a bylo to na hodech 
hodně znát. Nejsme s výsledky nijak 
spokojeni, ale již se s tím nedá nic dělat. 
Máme přes sebou ještě tři disciplíny a ty 
můžou zamíchat s pořadím a rozhodnou 
o umístění. Další disciplínou je moucha na 
terč, kterou naši nemají ještě natrénovanou 
a trenér Hanku i Míru z této disciplíny 
stahuje. Je zbytečné se trápit a hlavně je 
potřeba šetřit síly na další část závodů. 
Moucha na dálku již naši hází a body se 
počítají. Celkem to šlo a zdárně se povedlo 
tuto disciplínu odházet. Teď již zátěž 
na dálku a máme vše za sebou. K této 
přistupují všichni zodpovědně a i výsledek 
se dostavil, povedlo se všem dobře naházet 
a teď jen čekat na konkurenci a na sčítání 
bodů a vyhodnocení. Všichni netrpělivě 
čekáme, jak to dopadne, trneme, zda se 
našim povedl cíl trenéra a zda si do Role 
přivezeme medaile. Je tady konec závodů, 
nástup a vyhodnocení.
Nejdřív ml. žákyně, v této kategorii nikoho 
nemáme. Ale v ml. žácích netrpělivě 
čekáme a dočkáváme se celkem hezkých 
výsledků. Na třetím místě je Rosťa Liška, 
čtvrtý Ondra Krbec a pátý je Tomáš Dáňa. 
V kategorii starších žákyní máme želízko 
v ohni Hanu Pejškovou, která obsadila 
první místo. Ve starších žácích jej jediný 
náš závodník Míra Duchovič, který taky 
vybojoval zlatou medaili za první místo. 
Družstvu se bohužel již tolik nedařilo a 
obsadilo bramborové čtvrté místo.
Z Plzně odjíždíme s pocitem spokojenosti 
za dobré umístění, ale již cestou 
přemýšlíme nad závody, které nás čekají 
další týden v Sokolově.
Sobota 16. 4. 2005 a my jsme v tělocvičně 

v Sokolově připraveni na halové závody. 
Vzhledem k malé vzdálenosti jsme přivezli 
dvě družstva, která budou hájit barvy 
MO Božičany. Závody jsou zahájeny a 
všichni čekáme dobré výsledky, máme 
opět natrénováno o něco víc než v Plzni a 
házíme v hale, kde není vítr, který by mohl 
přesnost ovlivňovat.
Celkem se našim daří, nervozita je téměř 
na nule a je to docela znát na počtu bodů, 
které průběžně kontrolujeme a jsme docela 
spokojeni. Je tady konec závodů a vyhlášení 
výsledků.
Družstvo A obsadilo hezké druhé místo 
za vedoucím Kynšperkem, béčko skončilo 
na pěkném čtvrtém místě. V jednotlivcích 
v kategorii mladších žáků si zlatou medaili 
za první místo odváží domů Ondra Krbec, 
na druhém místě je Tomáš Kabourek, 
čtvrtý skončil Tomáš Dáňa.
V kategorii starších žákyní si Hana Pejšková 
odváží domů stříbro za druhé místo a ve 
starších žácích vezeme dvě medaile, stříbro 
veze Míra Duchovič a bronz Rosťa Liška.
Nezbývá, než konstatovat, že závody 
v Sokolově byly pro tým z MO Božičany 
povedené, naši neudělali ostudu, ba naopak 
dobře reprezentovali místní organizaci i 
město Novu Roli a že s výsledkem můžeme 
být všichni spokojeni.

OZNÁMENÍOZNÁMENÍ

Město Nová Role nabízí
zájemcům probírku smrkových porostů 

v obecních lesích.
Jedná se o prořezávku na plotovky,

případně rýgle plotů.
Přesné podmínky Vám řekne

obecní hajný pan Oldřich Engliš na telefonu 
353 951 261 nebo 728 940 943.

ZUČ – Stráž pod RalskemZUČ – Stráž pod Ralskem
Dne 22. – 23. dubna se šest dívek z výchovného ústavu Nová Role zúčastnilo 15. 
ročníku „zájmově umělecké činnosti“ ve Stráži pod Ralskem. Při velkém konkurenčním 
boji (20 ústavů a dětských domovů) děvčata vybojovala 2 stříbrné medaile: ve sborovém 
zpěvu a v malé jevištní formě scénkou „STOP KOUŘENÍ“. Tímto dívkám děkujeme za 
vzornou reprezentaci našeho ústavu.

Vedení VÚ Nová Role

POZVÁNKAPOZVÁNKA
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     Osadní výbor v Mezirolí zve všechny spoluobčany na jarní 
povídání o věcech veřejných.
Jako nejvhodnější datum se nám jeví  úterý 31. května 2005 od 19,00 
hodin.
Sejdeme se v hostinci Hubert a společně probereme záležitosti 
zajímající obě strany.

��������������������������������

Srdečně zve 
Osadní výbor Mezirolí



Hertel’s grilovaná kuøata
nabízíme ka�dý ètvrtec

v Nové Roli
na parkovišti

v Chodovské ulici

Hertel’s grilovaná kuøata

HERTEL’S grilovaná kuøata, Jabloòová 441, 360 17 K.Vary - IÈO: 453 523 81 - tel. 353 562 986

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, 602 475 703

352 692 327
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