
Kladení kytic obětem koncentračního tábora v Nové Roli a následných pochodů smrti u příležitosti 62. výročí ukončení II. světové války 
se v letošním roce zúčastnili, mimo jiné i naši občané v dobových uniformách a s technikou Rudé armády.

Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

měsíc uteče jako voda a opět se zamýšlím, co uvést v úvodníku Novorolského 
zpravodaje. Je mnoho témat, ale vybrat z nich právě to téma, které bude zajímavé 
pro většinu občanů je velice těžké. Co mne velice zaujalo v minulých dnech byla 
návštěva seniorů z partnerské obce Rittersgrün. Začátkem měsíce května přijela 
skupina asi třiceti seniorů z nedaleké partnerské obce Rittersgrün prohlédnout 
si naše město, zdejší porcelánku Thun a kostel sv. Michaela. Následně jsme pro 
ně připravili menší kulturní program s občerstvením v Culture Club. Žáci naší 
základní školy učící se němčinu předvedli, jak tento jazyk ovládají a za jejich výkon 
byli vždy oceněni potleskem. Následně místostarosta pan Cinegr informoval 
přítomné o historii a já o budoucnosti našeho města. Při této příležitosti přijel 
i starosta obce Breitenbrunn pan Fisher, pod kterou obec Rittersgrün spádově 
patří. Mile mne překvapil, když promlouval k seniorům a chválil rychlý rozvoj 
našeho města v průběhu několika málo let. Je to asi stejné jako když vychováváte 
děti a neuvědomujete si, že dospívají a vy je máte stále jako malé. Tuto skutečnost vám řeknou až příbuzní nebo známí, kteří přijedou 
po delší době na návštěvu. V tu chvíli jsem si uvědomil, že je na tom pohledu z jiné strany kus pravdy, ale na druhé straně mne trošku 
zamrzelo, že to neregistrujeme my občané našeho krásného města Nová Role. 

Druhým tématem je vzpomínka nebo spíše pohled do minulosti a hlavně připomenutí, aby lidé nezapomněli. Při pietní akci ve čtvrtek 
8. května 2008 u novorolského památníku obětí vězněných v koncentračním táboře za novorolskou porcelánkou, se v hloučku několika lidí 
hovořilo o tehdejší válečné kruté době. V této debatě byla položena otázka panem Slivoněm, jestli víme o tom, že byla Nová Role ke konci 
II. světové války bombardována? Většina z nás včetně mne nevěřícně kroutila hlavou a nevěřila této informaci. Paní Kuboňová jediná 
se začala o tuto informaci zajímat více a našla ve svých vlastních historických dokumentech toto:

Výňatek z „Dějin Keramických závodů „Bohemia“, nyní závodu 02 Karlovarský porcelán n. p. Nová Role“ - sepsal pan Ladislav Frnka, 
kronikář MěNV Nová Role, pravděpodobně v roce 1967.

Mezi 10. a 15. dubnem 1945 přišly do novorolského koncentračního tábora velké transporty žen – z nichž byla velká většina židovského 
původu – ve velmi zuboženém stavu, zcela vyhublé a vyčerpané, a ač měl koncentrační tábor kapacitu asi 700 vězňů, byly do jeho baráků 
všechny namačkány, tak že ležely na palandách po třech a na ty, na něž nezbyla místa, zůstaly ležet na zemi. Pocházely zřejmě z některého 
evakuovaného koncentráku v Německu.

Velký nálet na Karlovy Vary – Rybáře za bílého dne 18. dubna 1945 přesvědčil vězně neklamně o blížícím se konci války a vzpružil jejich 
naděje. Mezi esesáky vypukla zřejmá panika a vězni nedostali toho dne vůbec nic jíst.

Těsně před půlnocí z 18. na 19. dubna 1945 byli vězňové v počtu téměř dvou tisíc vyhnáni z baráků na Apelplatz tábora, tam seřazeni 
a hnáni za tmavé noci pažbami pušek a samopalů za zuřivých nadávek a štěkotu psů kolem nádraží ven do vsi. V transportu byly všechny 
ženy z Jugoslávie, Češky, Polky, sovětské ženy a Maďarky, které sem přišly asi před týdnem pěšky z Ravensbrücku přes Zwickau.

Ihned za branou lágru dostala jedna z maďarských žen srdeční záchvat a zůstala stát. Byla na místě zkosena krátkou dávkou ze samopalu 
nejbližším esesákem a ponechána na cestě. Sotva minul transport novorolské nádraží, ozval se hukot nízko letících letadel, svist a výbuchy 
bomb, padajících na trať Nová Role – Karlovy Vary a Nová Role – Chodov. Vzniklou paniku vězňů krotili esesáci řvaním „los, los!“, pažbami 
pušek a chňapáním psích zubů po nohách vyděšených žen. Občasný třesk výstřelu znamenal vždy bezduchou hromádku lidského těla 
podél cesty.

Na tyto hrůzné věci by lidé neměli nikdy zapomenout a stále by si je měli připomínat. Prosím ty starší, aby to vysvětlili těm mladším. 
Možná si z Vašeho vyprávění něco zapamatují a předají to dalším generacím.

Václav Heřman
starosta města Nová Role



Vítáme děti do života Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme 
k narození Vašich dětí:

Lukáš Blašín
Barbora Höflerová
Šimon Podšer
Jakub Fiala
Veronika Snopková

Milé děti, přejeme hodně zdraví 
a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

BlahopřejemeBlahopřejeme

Všem občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
červnu.
Významné životní výročí oslaví tito 
občané:

 
Anna Melničuková
Julie Lepöová
Alena Hildebrantová
Jiřina Polášková

Přejeme hodně zdraví a štěstí!

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Ztráty a nálezyZtráty a nálezy

Vážení občané,

Vy, kteří jste ztratili své osobní 
věci, jako jsou např. klíče od bytu, 
brýle, deštníky apod., se můžete 
obrátit na podatelnu MěÚ. Podatelna 
je umístěna v přízemí MěÚ.

Fedorová Bohdana
referent SO MěÚ

Město Nová Role a Základní škola 
Nová Role pořádají 17. června 2008
pro absolventy Základní školy Nová 
Role

S T U Ž K O V Á N ÍS T U Ž K O V Á N Í

Rozloučení se školou se účastní žáci 
končící základní devítiletou školu v Nové 
Roli, učitelé, kteří je provázeli školními 
lety a samozřejmě jejich rodiče.

Na slavnostním ceremoniálu 
převezmou deváťáci pamětní listiny.

Sami žáci si mezi sebou vybrali 
nejlepšího baviče, kamaráda a učitele.

Pro účastníky je připraven kulturní 

Výsledek ankety Výsledek ankety 
zveřejněné v květnovém zveřejněné v květnovém 
vydání Novorolského vydání Novorolského 
zpravodajezpravodaje

Z 29 občanů, kteří vhodili anketní 
lístek se svým názorem do schránky 
MěÚ, bylo 20 občanů pro zachování 
stávající rubriky „Tribuna.“

Redakční rada
Novorolského zpravodaje

Pozvánka na výlet do družební obce Pozvánka na výlet do družební obce 
RittersgünRittersgün

Město Nová Role zve všechny zájemce na oslavy

18. výročí železničního muzea
v Rittersgrünu v sobotu 14.06.2008.

Odjezd autobusu ve 12.30 od Kulturního domu v Nové Roli.

Účastníci zájezdu mají možnost bezplatné prohlídky 
historických vlakových souprav a drážního vybavení. 
V kulturním programu od 14,00 hodin vystoupí řada kapel 
od dechovky až po country. Součástí bude i vystoupení 
dětských tanečních souborů.

Předpokládaný návrat v 19,00 hodin. 

Zájemci se mohou hlásit na podatelně v přízemí budovy MěÚ do pátku 13. 06. 2008 
do 15. hod. Složená záloha 100,-Kč bude vrácena účastníkům výletu po nastoupení 
do autobusu.

program a občerstvení.

Zástupce města a ředitel základní 

školy určitě popřejí našim mladým 

spoluobčanům hodně štěstí do dalšího 

života a nového studia na středních 

školách či učilištích.

Město Nová RoleMěsto Nová Role

UPOZORŇUJEUPOZORŇUJE

• na možnost sledování vysílání 
kabelové televize Duha na webu 
Nové Role www.novarole.cz

• na přestěhování pokladny MěÚ 
do kanceláře č. 15 (bývalá kancelář 
podatelny MěÚ v 1. patře)

• na konání Zastupitelstva města 
v pondělí 23. 6. 2008 v 17 hodin 
v Kulturním domě v Nové Roli





Fyzika na 2. stupniFyzika na 2. stupni

Žáci 7. A a 7. B si v měsíci březnu 2008 zahráli na astronomy. 
Pozorovali Měsíc v době od 1. 3. do 6. 4. 2008 a sledovali 
jeho fáze. Vše zaznamenávali do připravených tabulek. Další 
zajímavosti o Měsíci zjišťovali na internetu a v encyklopediích.

Jana Kliková

Během školního roku žáci v hodinách fyziky ověřovali 
fyzikální děje a zákonitosti. V sedmé třídě určovali těžiště. 
V osmém ročníku určovali teplo přijaté a odevzdané. V devátém 
ročníku v optice sledovali chování světla a přístroje založené 
na průchodu světla.

Parkování v Nové RoliParkování v Nové Roli

I v těchto místech byl v minulosti trávník.

Město Nová Role v posledních dvou letech nechalo postavit 
přes dvěstě nových parkovacích míst. Platí zde vyhláška o zákazu 
parkování na městské zeleni. Policie ČR za parkování na zeleni 
ukládá pokuty a přesto je to pro některé naše spoluobčany 
málo.

JeseniceJesenice

ZO KSČM a DDM Nová Role
pořádají zájezd k MDD

na Jesenici. 

Zájezd se koná: 07. 06. 2008
Odjezd: v 9 hod. od 1. věžáku

Rekonstrukce ZŠ Nová RoleRekonstrukce ZŠ Nová Role

Město Nová Role v letošním roce zajišťuje realizaci  akce 
„Město Nová Role - Rekonstrukce ZŠ, včetně stavebních úprav 
zaměřených na úsporu energie“ v hodnotě více než 20 mil. Kč. 
Na financování akce město obdrželo dotace od Státního fondu 
životního prostředí a ze státního rozpočtu v celkové výši 17,2 
mil. Kč.  Na základě vypracovaného energetického auditu bude 
provedena výměna všech dřevěných oken za okna plastová 
a bude realizováno zateplení střešních a obvodových plášťů všech 
objektů školy. Vnitřní práce budou provedeny v době prázdnin 
v termínu od 1. 7. nejpozději do 30. 8. 2008, vnější stavební práce 
pak proběhnou od 1. 7. nejpozději do 31. 10. 2008. Zahájení 
školního roku 2008 - 2009 bude tedy v řádném termínu.

Ing. Miroslav Kapoun



ŠKOLANDA 3.AŠKOLANDA 3.A

Ve dnech 9. - 16. 5. 2008 jsme 
si užívali na školandě v Albrechticích 
v Jizerských horách. Děkujeme panu 
Švehlákovi za odvoz zavazadel přímo 
na místo, paní Švehlákové za pomoc při 
organizaci, paní Šarochové za tvorbu 
„poznávacích“ vizitek na krk, rodině 
Strouhalů za finanční i věcné dary 
a všem ostatním rodičům za spolupráci 
a poskytnuté odměny pro děti. A že jsme 
si to užili, dokazuje i naše básnička:

 •

Do Jizerek na školandu
jeli jsme si užít srandu.
Poznali jsme se tam více,
mohou za to Albrechtice.

V Alpinu – tam bylo prima,
i když občas byla zima.

Naše třída, to se ví,
šlapala tu sedm dní.
V Jizerkách bylo moc hezky,
prošli jsme naučné stezky.
Všude kolem samé hory,
bolely nás pěkně nohy.

Pěšky, vlakem, lanovkou,
zdolali jsme cestu svou.
S batůžkem a svačinou
brouzdali jsme krajinou.

Na Špičák jsme vystoupali,
dobrý pohár jsme si dali.
Na sněhu jsme řádili
a pak dolů mastili.

 •

Ve sklárně si dětičky
nakoupily skleničky.
Vodopád a obří můstky
- Harrachov byl prostě hustý.

Babylon – to byla akce,
chodili jsme na atrakce.
To jsme se zas vyřádili,
chvilku jsme se nenudili.

Ještěd, Špičák, Babylon,
v ZOO žirafy i slon.
Hry a různé závody,
pobyt plný pohody.

Strejda s paní učitelkou
trpělivost měli velkou.
I když bez táty a mámy,
zvládli jsme to skvěle sami.

Vodopády, bažiny,
kopce, skály, rokliny
- vše jsme zvládli s přehledem,
příště zase pojedem.

Společně poskládali žáci 3.A
a třídní učitelka Miluška Dušková

Vodníci a čarodějniceVodníci a čarodějnice

3.A prožila v dubnu „vodnický den“, při kterém se setkala 
s havlovickým vodníkem od Karla Čapka, žáci se pokoušeli 
vytvořit Vodnické noviny a snažili se nachytat co nejvíce matema-
tických a češtinářských rybiček.

5.A si zase zařádila na „čarodějnickém dni“ 30. dubna. Všem 
to moc slušelo.

Na naší škole se to občas hemží různými pohádkovými 
bytostmi. Jen se podívejte.



Knihovnice dětem aneb Hry bez hranic Pravěk Nová Role 2008Knihovnice dětem aneb Hry bez hranic Pravěk Nová Role 2008

V sobotu 17. května 2008 v 10.00 hodin byl zahájen již druhý ročník 
soutěží, které pořádá SKIP (Svaz knihovníků informačních pracovníků) -
Klub dětských knihoven Karlovarského kraje „ KNIHOVNICE DĚTEM 
aneb HRY BEZ HRANIC“ – v letošním roce s tématem Pravěk.

Pořádající knihovnou byla Nová Role, městečko nedaleko Karlových 
Varů.

Soutěžila šestičlenná družstva dětí od 8 do 14 let.
Přípravy začaly již v zimních měsících, protože první úkol děti plnily 

již ve svých knihovnách – připravovaly si oděv, vymýšlely si název své 
„tlupy“, šily prapor, vyráběly maskota a vznikal také pokřik tlupy. V těchto 
přípravách byly také zahrnuty dvě přednášky v Sokolově a Karlových 
Varech pana Mgr. Jiřího Klsáka, archeologa Karlovarského muzea, 
O pravěku a pravěkých nalezištích na Karlovarsku. Z těchto přednášek 
připravil pan Klsák 20 otázek na jedno stanoviště naší pravěké stezky.

Ráno na prezentaci se sešlo 14 družstev s doprovodem knihovnic 
z celého kraje (Chebsko – Cheb, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, 
Sokolovsko – Chodov, Kraslice, Habartov, Královské Poříčí, Loket, 
Lomnice a Karlovarsko – Nejdek, Nová Role, Ostrov, Božičany a Toužim).

Po slavnostním zahájení na zahradě knihovny se družstva představila svým pokřikem, oděvem, praporem a ukázala nám své maskoty. 
Dalším úkolem bylo vyplnění křížovky s tajenkou = CORYTHOSAURUS. V této době byl velký přesun knihovnic na jednotlivá stanoviště. 
Po vyplnění tajenky dostalo družstvo svého průvodce (vedoucí skautů z Nové Role, pracovnice DDM, členky kulturní komise, knihovníky 
z Chodova a Božičan) a mapku, podle které se vydalo na trasu dlouhou 1,5 km, která vedla pěknou přírodou lesem a kolem řeky Rolavy. 
Tady na soutěžící čekala stanoviště s dalšími úkoly, např. malování obydlí( pravěcí lovci malovali výjevy z lovu zvěře), šití mošničky, otázky 
z knihy Eduarda Štorch Lovci mamutů, skládání obrázku Věstonické Venuše nebo pravěkého zvířete z archeologického nálezu. Na dalším 
stanovišti musela družstva správně seřadit vývojová stádia člověka, ulovit mamuta ( trefování šiškami do obrázku mamuta), poznávala 
pravěká zvířata a odhadovala množství soli. Celé dvě hodinky na trase doprovázel soutěžící déšť. Sluníčko vysvitlo až na poslední dva úkoly, 
které čekaly na soutěžící opět na zahradě u knihovny – modelování pravěkých zvířat z kaolínové hmoty a bojová disciplína – přetahování 
lanem. Zde je přivítala hudební skupina DSM svými písničkami.

Po ukončení soutěží se družstva se svým doprovodem knihovnic přemístila k místní porcelánce, kde je provedl ing. Jaroslav Šimek.
A to už se blížila doba vyhodnocení. Všichni netrpělivě očekávali výsledky.
 1. místo  knihovna Cheb
 2. místo  knihovna Toužim
 3. místo  knihovna Františkovy Lázně
Ceny předávala předsedkyně Klubu dětských knihoven , paní Eva Novotná z Chebu a Marcela Toužimská z knihovny Nová Role. 

Dostalo se na všechny. Každý účastník dostal pamětní listinu, talíř s obrázkem mamuta a perníkového mamuta. Největší problém nastal 
pro chebany, protože nevěděli, jak svůj náklad cen dopravit do místa svého bydliště.

Poděkování patří všem knihovnicím, které se podílely na přípravách 
soutěže, všem průvodcům, kteří doprovázeli děti po pravěké stezce ( 
skauti, členky kulturní komise, pracovnice DDM, knihovníci z Chodova 
a Božičan),členům kulturní komise za postavení hangárů na zahradě 
u knihovny a DDM ještě za poskytnutí místností.

Akce proběhla za finanční podpory MK ČR, SKIP Karlovarského 
kraje a města Nová Role. Dále bych chtěla poděkovat všem sponzorům, 
kteří přispěli cenami do této soutěže: Thun, Karlovarský porcelán, závod 
Nová Role a Sítotisk Stará Role, Obec Božičany, KB Cheb, Kili - etnické 
suvenýry, Josef Pobiš - výroba svíček, hračky Ostrov, ZPA Nejdek a Hrad 
Loket. Poděkování také patří p. Chvojkovi, který zajistil občerstvení 
a pí. Pokorné za zdravotní dozor.

Pravěké Hry bez hranic v Nové Roli skončily a příští rok se sejdeme 
v Královském Poříčí, kam nás pozvala knihovnice Andrea Šneberková

Ladislava Nemčičová, vedoucí knihovny Nová Role

Soutěž „Umíme Soutěž „Umíme 
to s počítačem“to s počítačem“

11. dubna se dvě dívky speciální třídy 
Základní školy v Nové Roli Marcela 
Kaiserová a Nikola Nacházelová 
zúčastnily oblastního kola soutěže 
„Umíme to s počítačem“. S výbornými 

znalostmi, které prokázaly jak v testu, 
tak při praktickém využití, se umístily 
na krásném 3. místě a postoupily 
do krajského kola. 

Krajské kolo proběhlo 23. 4. 
a bohužel zrovna v tu dobu byla Nikola 
Nacházelová nemocná. Nezbývalo 
než ji nahradit spolužákem. Nová 
dvojice Marcela Kaiserová a Pavel 

Nagy si vedla neméně úspěšně. Skončili
na 5. místě a přestože není „medailové“, 
mezi družstvy celého Karlovarského 
kraje je to veliký úspěch.

Všem třem zúčastněným
blahopřejeme a přejeme spoustu dalších 
úspěchů.

žáci i vyučující
obou spec. tříd ZŠ Nová Role



Porcelánka Nová RolePorcelánka Nová Role

Dne 1. června 2008 uplynulo již 45 let od zahájení provozu nové 
porcelánky v Nové Roli.

Vzpomeňme v několika větách na začátky výstavby.

S výstavbou nové továrny na porcelán bylo započato koncem 
března 1959. Důvody, uváděné v Dějinách Keramických závodů 
„Bohemia“ pana Ladislava Frnky, byly dva – nedostatečná kapacita 
a zastaralé vybavení stávajících porcelánek v karlovarském 
kraji a zajištění pracovních míst pro ženy v plánovaném sídlišti 
v Nové Roli. Zároveň bylo rozhodnuto, aby po skončení výstavby 
nové porcelánky a jejím uvedení do provozu byla provedena 
rekonstrukce a modernizace starého závodu Bohemia, na jejíž 
objekty byla stavba nové porcelánky navázána.

Projekt závodu vypracoval Ing. Wyslych. Výstavba byla 
organizačně a ekonomicky svěřena JUDr. Josefu Zákoutskému, 
stavební dozor měl pan Adolf Veselý. Výstavba byla prováděna n. 
p. Konstruktiva za spoluúčasti několika desítek subdodavatelů. 
Podle novorolského kronikáře p. Frnky stavbu provázely různé 
těžkosti – od nedodržování dodavatelských lhůt až po krádeže, 
převážně elektromateriálu. Pro zimní období 1960/1961 byla 
dána do provizorního provozu kotelna závodu, která sloužila 
jako teplárna pro rozrůstající se novorolské sídliště. První objekty 
výrobních hal byly začátkem roku 1961 postupně zastřešovány. 

Zahájení výroby v nové porcelánce proběhlo slavnostně dne 
1. června 1963 za účasti ministryně spotřebního průmyslu 
paní Boženy Machačové-Dostálové, zástupců kraje, okresu 
a Konstruktivy, projektanta, ale i dělníků z novorolského závodu 
Bohemia. 

Během 45 let výroby řídilo výrobu porcelánu v závodě postupně 
9 ředitelů: 

JUDr. Josef Zákoutský,
který také řídil výstavbu nové porcelánky – do r. 1964
pan Václav Ježek (1964 – 1970)
Ing. Zdeněk Bašus (1970 – 1972, přelom let 1975/76)
pan Karel Šmíd (1973 - 1975)
pan Zdeněk Nouza (1976 – 1987)
pan Václav Koudelka (1987 – 1988)
Ing. Jiří Neumann (1989 – 1991)
Ing. Miroslav Pilný (1991 – 2006)
Ing. Jiří Švec (od r. 2006 dosud)

Na vnějším vzhledu haly a administrativní budovy se během let 
mnoho nezměnilo. O to větší změny probíhaly v technologickém 
vybavení výrobní haly. Nejprve došlo k přestavbě nevyhovujících 
pecních agregátů pro ostrý výpal porcelánu. V letech 1968 a 1969 
byly uvedeny do provozu nově postavené tunelové pece, dodané 
německou firmou Riedhammer. Tyto pece na závodě pálily 
porcelán až do června 2007, kdy byly nahrazeny rychlovýpalnou 
pecí od firmy Grün. V r. 2001 byl ostrý výpal posílen komorovou 
pecí firmy SAMA. V polovině 70. let min. století byla na závodě 
vybudována kompletní výroba šálků (nová vytvářecí linka, 
přežahová a ostrá šálková pec, brusírna a třídírna). 

Dekorační pece od firmy Realistik byly v r. 1975 doplněny pecí 
od firmy Riedhammer a v r. 2000 nahrazeny rychlovýpalovou 
pecí od firmy SAMA. 

Výroba ve vytváření byla začátkem 90. let 20. století posílena 
o nové technologie, a to o izostatické lisy (výroba podšálků, 
talířů, mis) a tlaková lití (ovály, zapékací mísy). V roce 2006 
byla do závodu převedena výroba hrnků z uzavřeného závodu 
v Lokti.

Změna, která výrazně zlepšila kvalitu životního prostředí 

ve městě Nová Role – s přechodem na vytápění sídliště teplem 
z Palivového kombinátu Vřesová a úpravou kotelny závodu 
v polovině 90. let 20. století skončilo mnohaleté zamořování 
města spadem z komína kotelny a polétavým prachem ze skládky 
uhlí.

Během let se také výrazně změnila výroba – místo počátečních 
3 kompletních tvarů nabízí v současnosti závod téměř 30 tvarů, 
některé jsou speciálně určeny pro vybavení hotelů. V letošním 
roce nabízíme zákazníkům cca 900 dekorů. Vždy se ale velká 
část produkce vyvážela do celého světa.

Od zahájení výroby v nové porcelánce se závod potýkal 
s nedostatkem pracovních sil. V závodě byli zaměstnáni nejen 
obyvatelé Nové Role, ale i širšího okolí. V současné době je stav 
pracovníků stabilizován. Období, kdy závod měl nedostatek 
zakázek, se střídala s nutností zajištění promočních akcí 
o mimořádných směnách.

V historii závodu byly velké úspěchy – ocenění našich 
výrobků na mezinárodních výstavách v Brně, pravidelná účast 
na veletrzích ve Frankfurtu, zakázky pro prezidentské kanceláře 
a velvyslanectví na celém světě. 

V novorolském závodě pracovalo mnoho obyvatel Nové Role. 
Věřím, že jim toto krátké zamyšlení k výročí závodu připomene 
roky, prožité v porcelánce. 

Kuboňová Naděžda

KickboxKickbox

MS WPKA se konalo 
5. - 11. 5. 08 v Kyperském 
Limassolu. Zlatý hattrick 
se podařil M.Černému. 
Nejdříve jsem nastupoval 
v americkém karate - 
disciplíně kterou netrénuji, 
je to jiný styl boje než 
kickbox. Jde hlavně 
o rychlost a já měl pocit, 
že jsem dost rychlý abych 
se prosadil i proti specialistům této disciplíny. Vyhrál jsem 
opravdu se štěstím v semifinále až po dvojím prodloužení nad 
reprezentantem Iránu. A ve finále jsem stále dotahoval ztrátu 
na Ruského závodníka, už to vypadalo na další remizu, když 
v poslední vteřině jsem dostal bod a vyhrál 7:6 PRVNÍ ZLATO. 
Už jsem věřil ve dvě zlaté - v koshiki kontaku - fullkontakt 
v kombinaci se zápasem - jsem obhajoval loňský titul. A čekali 
mne stejní soupeři jako loni, získal jsem druhé zlato a finále 
jsem ukončil před časovým limitem. Poslední disciplína byl 
lightkontakt. V prvním zápase na mne čekal zástupce Francie. 
Začal tvrdě a tak jsem také přitvrdil - po několika tvrdých úderech 
na žebra bylo vidět, že mu to nevoní a stačil přímý kop do břicha 
a Francouz vzdává v 1 kole. V semifinále jsem měl dlouhého Rusa 
- finalistu z Amerického karate, bojoval s respektem a nechal 
mne v klidu postoupit do finále. Tam se probojoval agresivní 
Iránec, který zlobil jen v 1. kole, ve druhém mu už došli síly a já 
získal třetí titul Mistra Světa masters do 75kg. Byl jsem jediný 
závodník, který získal 3 zlaté medaile a osobně mi pogratuloval 
president WPKA p. Thokaridis. Chtěl bych v Nové Roli založit 
klub kickboxu (cítím se jako 50% Novorolák! :-)), tento úspěch 
mi můj záměr založit Kickbox Nová Role prozatím oddálil. Mám 
nové nabídky na zápasy, teď se budu připravovat na další turnaje 
v Litvě. Tak se uvidí na podzim.

M. Černý



Májka v Nové RoliMájka v Nové Roli

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci akce „Stavění májky v Nové Roli“ a i všem 
těm, kteří akci přišli navštívit.

Poděkování patří zejména novorolským hasičům za přípravu 
celé akce a brilantní vztyčení májky pod taktovkou hlavního 
stavitele Pavla Herinka.

Další poděkování směřuje k Červeným Panterům a Danovi 
Půžovi s jeho Walchaři, za hudební produkci, malým čarodějkám 
a čarodějům z mateřské školy, paní Jitce Rákošové a spol. 
za zhotovení čarodějnice, paní Daně Roučkové o ostatním 
dámám ze vsi za zhotovení věnce a vyzdobení májky a ... raději 
několik fotek z akce.

Jaroslav Šimek

Návštěva z partnerského městaNávštěva z partnerského města

Dne 6. května 2008 si naše krásné město přijeli prohlédnout 
důchodci z družební obce Rittersgrün v doprovodu nejvyšších 
představitelů města. Paní Kuboňové a Irlbekové patří poděkování 
za zorganizování prohlídky závodu na výrobu porcelánu, pan 
Hering a paní Štěpničková umožnili hostům návštěvu a seznámili 
je s historií našeho kostelíka, kde si důchodci s chutí zazpívali 
a závěr návštěvy patřil besedě s představiteli města. Beseda byla 
doplněna kulturním programem dětí naší školy, který s nimi 
připravily paní Lillová, Pečenková a Kaiserová. Poděkování patří 
našim překladatelům paní Teřlové a panu Schlosserovi. Celou 
organizaci měla na starost vedoucí správního odboru MěÚ 
slečna Žigovičová.



Novorolský rybníkNovorolský rybník
a „Rybářské závody“a „Rybářské závody“
v lovu ryb na udici v  roce 2008.v lovu ryb na udici v  roce 2008.

Božičanští rybáři, v letošním roce uspořádali již 31 ročník  
rybářských závodů v lovu ryb na udici. Závody se konaly 
v sobotu 10.5.2008 a byly zahájeny úderem 6-té hodiny ranní.

Byly vypsány pro dvě kategorie a to:
• pro dětí do 15-ti let 
• pro dorostence 15 až 18 let a dospělé od 19 do … 

Nejprve několik statistických údajů:
• i přes krásné pěkné a slunné  počasí se závodu zúčastnilo 

pouze 52 startujících, z toho 8 dětí do 15 let  a  44 
dorostenců a dospělých 

• apetit ryb se blížil k nule
• 27 účastníků  chytilo alespoň jednu rybu
• celkem bylo odloveno 161 ks ryb
• nejvíce  bylo plotic – 96ks a dále to pak byli kapři 47ks, 

okouni 13ks a dále líni, cejni jeden úhoř  a další druhy.
• nejdelší rybou byl právě již zmíněný  jediný úhoř s délkou 

53cm     
• vítěz v kategorii dětí do 15 let ulovil 4 ks ryb o celkové 

délce 79cm=bodů
• vítěz v kategorii dorostu a dospělých ulovil 46ks ryb 

o celkové délce 693cm=bodů

V kategorii dětí do 15 let první tři místa obsadily:
Umístění Jméno Počet ryb Počet bodů (cm)

1. Marek  Schneider 4 79
2. Milan Nowak 1 37
3. Marek Duchovič 1 14

Ostatní soutěžící v této kategorii bohužel neulovili ani jednu 

rybu, ale i přes to byli odměněni cenou, kterou jim určil los.
V kategorii dorostu a dospělých bylo vyhodnoceno a cenami 

odměněno prvních 10 závodníků:

Umístění Jméno Počet  ryb Počet bodů (cm)
1. Jiří Lhoták 46 693
2. Horst Schneider 35 638
3. Josef Kalanyos 14 498
4. Václav Boháč 10 342
5. Jiří Králíček 6 170
6. Josef Voda 5 162
7. Jan Novotný 3 98
8. Jiří Krejčík 6 87
9. František Mottl 4 84
10. Václav Anton 5 77

Všichni jmenovaní si odnesli za svůj výkon ceny, které 
do soutěže věnovala MO Božičany a Rybářské potřeby
– Ing. Ernest Ješík a Pekárna Orlich.

1. cenou byl v této kategorii mimo jiné DVD přehrávač

Dále byl odměněn lovec nejdelšího úlovku, který se podařil 
ulovit Pavlu Pavlovičovi a byl jím již několikrát uvedený úhoř 
v délce 53cm.

Za MO ČRS Božičany – Ing. Jaroslav Šimek
jednatel MO

Role, 4. Nová Role

Děkujeme sponzorům za věcné dary a srdečně zveme všechny 
fanoušky na volejbal v Nové Roli.

Turnaj „O Novorolskou VENUŠI“Turnaj „O Novorolskou VENUŠI“

Oddíl volejbalu-ženy TJ Nová Role uspořádal v sobotu 5.dubna 
2008 ve sportovní hale XXI.ročník volejbalového turnaje 
„O NOVOROLSKOU VENUŠI“. Pohodového turnaje, jenž 
nabídl divákům kvalitní podívanou plnou obětavých zákroků 
a skvělého volejbalu, se zúčastnila 4 družstva. Největší kvality 
prokázaly hráčky týmu Silnice Karlovy Vary, zcela zaslouženě 
turnaj vyhrály a na rok získaly do svého držení putovní cenu
- sošku Novorolské Venuše. Nicméně z drobných cen se radovaly 
všechny účastnice volejbalového klání.

Konečné pořadí: 1. Silnice Karlovy Vary, 2. Žlutice, 3. Nová 

Sdružení hasičů ČMS – okres Karlovy Vary a Sbor 
dobrovolných hasičů Nová Role pořádají Okresní kolo dorostu 
ve dvojboji. Soutěž se uskuteční v sobotu 7.6.2008 od 9-ti 
hodin v areálu Hasičské zbrojnice. Srdečně zveme příznivce 
požárního sportu.

 HUBÁČEK Stanislav
starosta OSH Karlovy Vary



Vaverka kontra tajemník DicáVaverka kontra tajemník Dicá

Dne 5. března jsem byl předvolán na kobereček panem 
tajemníkem ohledně mých výroků na lednovém zasedání ZMě 
a to před komisi k projednávání přestupků. Doslovné písemné 
předvolání pana tajemníka zní: dne 21. ledna 2008 na veřejném 
zasedání zastupitelstva města Nová Role nazval Bc. Vladimíra 
Dicá, tajemníka MěÚ v Nové Roli přede všemi přítomnými 
členy zastupitelstva města a ostatními občany velmi výrazně 
a zesměšňujícím způsobem „soudruhem“. Dále v Novorolském 
zpravodaji z listopadu 2007 jej urážel na cti a vydával v posměch 
tím, že jeho pracovní místo nazval „dobrým korytem“ a ve vztahu 
k výkonu jeho povolání uváděl další vulgární urážky, hrubě 
znevažující práci zejména starosty města, místostarosty města 
a tajemníka a identifikoval je soudruhy. Dále v dopise ze dne 
10. 12. 2007 jeho osobu opět urážel, že to co dělá, je cenzura, 
že vládne, jak ho to naučila matička strana. Na této komisi došlo 
k smíru, a to tím, že já přestanu s oslovením soudruhu, neb 
konkrétní důkazy nemám a taktéž, že nebudu říkati o jeho práci 
„dobré koryto“. Na této komisi mi pan tajemník řekl, že v žádné 
straně nebyl. Myslím, že je to dosti pozdě, neb zde v Nové Roli 
je již 10 let a jestli přijdu někam vykonávat veřejnou funkci a jsem 
úplně cizí, tak bych měl něco o sobě říci a nejvíce dal o sobě vědět 
když prodal služební byt. Můj názor je, aby vrátil peníze a tyto 
použít na zaplacení poplatku za odpad, ale jen pro děti. Myslím, 
že to by bylo od pana tajemníka gesto! Ovšemže, to také záleželo 
na zastupiteli Heřmanovi, aby nám o něm něco řekl, když ho 
přijímal a já nemusel být předvolán na kobereček. A nyní budu 
očekávat, jak se pan tajemník zachová.

Při čtení posledního čísla zpravodaje mne velmi překvapila 
anketa, zda má dále existovat „Tribuna“ neboli názory občanů 
(též moje) na kritiku úřadu a jeho vedení. Vždyť se to může 
nazývat „Názory občanů“. Neb musíme míti zase na všechno 
jednotný názor, jak v době před 20 lety? Bude-li toto zrušeno 
tak se máme zase na co těšit neb dějiny se opakují a začne rok 
1949. Co myslíte, kdo na ten nápad přišel? Určitě nám bude 
řečeno: redakční rada, ale někdo řekl první. Kdopak to asi je? 
Co myslíte, řekne se nám pravda? Nejde o nic jiného než umlčet 
kritiku úřadu a jeho vedení s puncem demokracie.

Vaverka senior

Nedávám Vám za pravdu vážený pane Vaverko st., že Nová 
Role je špinavá. Od té doby (3 roky), co taky bydlím se hodně 
změnilo k lepšímu. Čest novému vedení TS N. Role. Ale nesmíme 
je rozmazlovat, ale „Sledovat je na každém kilometru“. Přesně 
tak ty vandaly, kteří nám ničí vše, co jim přijde pod ruce. Dále 
nesouhlasím s jednáním občanů, kteří ničí sloupky u stromků 
a vyhrabávají zeleň a květiny. Nechte vše konečně na pokoji, 
mají dělat radost nám všem a zdobit město. Jen ruku na srdce. 
Dále souhlasím s Vámi, že bychom všichni v Nové Roli měli znát 
finanční ohodnocení všech zaměstnanců sedících i nesedících 
na městském úřadě a ne jenom Vy. Co se mně nelíbí jsou psi 
a jejich páni. Musíme jim šlápnout na brzdy. 

Jedině já pane Vaverko st. na schodech městského úřadu, kde 
jste zase začal Vaše témata, jsem Vám vysvětlila, že se nechytáte 
a musíte obrátit kabát jiným směrem. Také se tak stalo 
v Novorolském zpravodaji duben 2008 a mně se zdá, že se chcete 
skrytě dokonce omluvit.

Zapomeňme na to, že v té době, kterou vždy připomínáte, jste 
vybírali „sušinky“ jeden druhému z nosu, jen aby jste se udrželi. 
A dnes házíte jeden druhému klacky pod nohy. Podívejte 
se na pana starostu, napíše nám krásné zimní i jarní články 
do Novoroláčku, a tím nikoho nerozhněvá. Takže se chovejme 
všichni podle toho, mějme se rádi a sledujme cvrlikání Městského 
úřadu a našeho města.

Spoluobč. Gizele Zenker

Jan Kvapil je nejmladším účastníkem krajského přeboru přípravek 
konaného v Chodově dne 17. 05. 2008. V letošním roce oslaví teprve 
své 5. narozeniny.

Krajský přebor přípravek konaný dne 04. 05. 2008 v městě 
Sokolov.

FotbalistiFotbalisti

V neděli 25. 5. 2008 hostil FK Nová Role další ze série turnajů 
přípravek. Za soupeře našim borcům toto kolo los přizval celky: 
FK Union Cheb, FK Spartak Chodov, FK Buldoci K.Vary, FK 
Ostrov a FK Baník Sokolov A

 
Celkem slušnou návštěvu diváků (která se skládala zejména 

z rodičů a příbuzných hráčů) přivítalo příjemné počasí a skvěle 
připravený terén.

Naši začali hned úvodním zápasem a jako první změřili 
své síly se Spartakem Chodov. Hrálo se pěkně svižně a zostra 
a domácí borci soupeři nedarovali ani píď území. Po vyrovnaném 
průběhu, za vydatného povzbuzování skupinky „tifosi“ domácích 
(kterým patří dík za vlévání energie do žil našim borcům po celé 
dopoledne) se obě mužstva rozešla smírně 1:1, přičemž gól 



Tel.: 602 627 192

ZLATNICTVÍZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME

zlatézlaté a stříbrnéstříbrné šperky
i na počkání

- vsazování kamenů
- rytiny
- převlékání korálů
- zlacení a stříbření šperků

JANA SÁROVÁ
Chodovská 84

Nová Role

VÝKUP ZLATAZLATA
za nejvyšší ceny

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ
Otevírací doba:
Po. 900 - 1800

Út.-Čt. 900 - 1500

St. 900 - 1200 , 1400 - 1800

Pá. 900 - 1300

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

VYRÁBÍME
zlatézlaté a stříbrnéstříbrné šperky

VÝKUP STŘÍBRASTŘÍBRA

www.zlatnicka-dilna-jana-sarova.cz

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno

řetízek 1200 Kč

 dále nabízím: 
> žaluzie vertikální

> sítě proti hmyzu

> shrnovací dveře - od 1500 Kč

> polstrování dveří - 950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, Školní 735

Chodov

Tel.: 602 160 734

CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

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

Mobil: 608 825 544

Tel/Fax: 353 392 126

www.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

našich vsítil po důrazném sledování míče Roman Zaňka.
 
Jako další soupeř bezprostředně po skončení tohoto zápasu 

čekal na naše hráče na vedlejším hřišti FK Ostrov. Zde se našim 
již tolik nevedlo a podlehli soupeři 0:6. I zde se ale jednalo o lítý 
boj o čemž svědčí i to, že rozhodčí musel hráče upozorňovat na to, 
že má v kapse karty obou barev a že nebude váhat je použít.

 
Po hodinové pauze, vyplněné regenerací a dobíjením energie 

naši nastoupili proti dalšímu celku FK Baník Sokolov A.  
V poločase sice naši borci prohrávali 0:2, ale ve druhé půli přidali 
a snížili (opět R. Zaňka) na 1:2. Vyrovnání bylo na spadnutí 
(a dlužno dodat, že by bylo zasloužené), v době největší snahy, 
ale padlo do naší brány nešťastně třetí gól a na zkorigování již 
chyběly síly - 1:3.

 
Ale naši cítili, že je třeba nějaké vítězství urvat - a odnesl 

to FK Union Cheb. Po tlaku v první půli, která skončila 0:0 naši 
ve druhé části přidali a výsledek se dostavil - faul na Romana 
Zaňku, penalta a její exekutor (sám faulovaný) ji chladnokrevně 
proměnil. A děly se věci! Naši přeřadili na vyšší rychlost a za chvíli 
se již míč třepetal v síti soupeře znovu - Ondra Tvaroužek, 2:0. 
A do třetice opět Roman Zaňka a Union odešel.

Za rodiče malých fotbalistů - Roman Svoboda

Radost po vítězství nad Fk Cheb 3 : 0

Tým Fk Nová Role
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

VÝHODY
•Novinky a trendy 2008
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE 
a COMFORT, HARMONY

•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRUVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844

e-mail: info@manipul.cz

NOVINKY A TRENDY 2008

NOVINKY A TRENDY 2008
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