
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V REFERENDU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII - město Nová Role
Celkový počet oprávněných občanů, zapsaných ve výpisu ze stálého seznamu a zvláštního seznamu: 3 271
K referendu se dostavilo: 1 819 oprávněných občanů (55,60 %)
Bylo odevzdáno: 1 798 platných hlasů
Z toho hlasovalo: 1 431 ANO (79,58 %), 367 NE (20.41 %)

Zdarma Červenec - Srpen 2003

Vážení spoluobčané,
Stejně jako každý rok, opět nastal námi všemi toužebně očekávaný čas a to čas letní dovolené. Většina z nás se těší na letní dovolenou, na kterou se při-
pravoval již od zimy. Začíná to právě v zimě, kdy je venku sychravo, máme špatnou náladu a proto sníme o slunném, jasném a teplém počasí někde na
písečné pláži u moře, na louce u rybníka nebo na pasece v lese. Místo, o kterém sníme je dáno tím, jak který z nás jsme zaměřen. Někdo má rád moře
a hodně lidí kolem sebe a druhý naopak má rád les a samotu, proto sníme každý o tom co máme rádi a čekáme na čas dovolených.
Jistě jste si všimli, že začátek mého přání jsem oproti loňskému roku jen málo pozměnil. Něco se však mění. Je několik dnů po referendu o přistoupení
České republiky k Evropské unii. V době psaní tohoto příspěvku netuším, jak referendum dopadne. Jenom si přeji, aby občané řekli ano. Myslím si, že
i když vláda nedojednala lepší podmínky při vstupu do EU pro naší republiku, bylo by špatné, abychom se stali chudým ostrovem uprostřed Evropy. Pro
tento argument jsem hlasoval pro vstup naší malé, ale zato velice krásné republiky do EU.
Mám takový pocit, že se uspěchaná a nervózní atmosféra ve společnosti konečně uklidňuje.

Přeji Vám krásné a příjemné prožití dovolené ať už budete kdekoliv.
Václav Heřman, starosta města Nové Role



Město Nová Role zahajuje 
zpracování a pořízení 

nového Územního plánu, 
zahrnujícího celé katastrální území

Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov.

Upozorňujeme občany 
těchto katastrů, 

aby sledovali veřejné vývěsky, 
kde budou pravidelně informováni 
o projednávání jednotlivých fází 

zpracování ÚP, 
aby mohli případně 

uplatnit své požadavky, 
připomínky a názory.

První informace se objeví 
na úředních deskách 

MěÚ Nová Role 
ve 3. čtvrtletí 2003.

Václav Heřman
starosta města Nová Role

3. června se konalo 4. zasedání Rady města,
v kontrole usnesení bylo uloženo starostovi
města uzavřít dodatek k příkazní smlouvě
s Technickou službou Nová Role, s. r. o. na za-
jištění účtování provozu TSC. S ohledem na
stále větší stavební závady na bytovém domě
„C“ bylo uloženo starostovi města kontaktovat
AD IMMO, s. r. o. a vymáhat odstranění ga-
rančních vad. Bylo schváleno zadání oprav ko-
munikací ve městě firmou KANOV, s. r. o.
v ceně 930 000 Kč. Rada města projednala
stížnost občanů na provoz diskoték v bývalé
budově Svazarmu a doporučila ZMě postupo-
vat podle OZV č. 2/2003 „O stanovení konce
provozní doby hostinských provozoven, heren
a obdobných služeb“. Při projednání nájmů
a záměrů obce bylo uloženo OŽPV zveřejnit
záměry obce na prodej pozemků v zahrádkář-
ských koloniích, pozemků na výstavbu garáže
nebo dvojgaráže apod. Všechny záměry na od-
prodej pozemků jsou uveřejněny na úředních
tabulích města. Bylo schváleno zveřejnit záměr
na pronájem části p.p.č. 1100/1 o výměře

30m2 v k. ú. Nová Role – pod bývalou prodej-
nou Ovoce a zelenina za účelem užívání pro-
dejny jako Zapomněnka. Rada města schválila
pronájem pozemku ve prospěch Tělovýchovné
jednoty, Tenisového klubu a Fotbalového
klubu, tj. třem samostatným právním subjek-
tům. Vzala na vědomí tři předložené žádosti
paní Bláhové, pana Pokludy a pana Mrázka
o pronájem asfaltové plochy a přístřešku býva-
lého skladu uhlí u plynové kotelny v Rolavské
ulici. Uložila jednateli Norobyt, s. r. o. předlo-
žené žádosti projednat. Schválila pronájem
dalších dvou z deseti nově vystavěných bytů
v ul. U Plynárny a to ve prospěch pánů Radka
Kubery a Milana Ikry. Dále schválila poskyt-
nutí finančního příspěvku na VI. Ročník tur-
naje v basketbalu – ženy a to v celkové výši
3000 Kč. Rada města vzala na vědomí infor-
maci starosty o projednání záměru partnerství
obcí na české, německé i polské straně s téma-
tikou rekultivace území po dolové činnosti.
Tato iniciativa bude směřována k činnosti
dobrovolného svazku obcí „Kaolin“, který se

v současnosti zakládá. Rada města vzala na vě-
domí předložený rozbor hospodaření města za
první čtvrtletí roku 2003. Dále vzala na vě-
domí ukončení pracovního poměru referenta
odbavovacího pracoviště kabelové televize
a uložila starostovi zkušebně zajistit po dobu
měsíce června provoz pracoviště dodavatel-
skou firmou a to nákladem 13 000 Kč/1 měsíc.
Uložila tajemníkovi, na podkladě žádosti paní
Vávrové o vybudování chodníku, zajistit studii
proveditelnosti. Uložila jednateli Technické
služby zajistit novou veřejnou vývěsní skříňku
pro Jimlíkov na místě dosavadní, již nevyhovu-
jící potřebám města. Schválila realizaci oprav
elektroinstalace dle zjištěných revizních závad
v budovách města, výměníkové stanici a stro-
jovně. Schválila realizaci oprav ústředního to-
pení v DDM a okamžité řešení dopravní situ-
ace v ulicích Nádražní, Svobodova a v Me-
zirolí.

L. Cinegr
Místotarosta
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INFORMACE

Na svém zasedání dne 10. února schválila
Rada města pronájem nebytových prostor
opravny obuvi ve prospěch pana Karla
Horníka, bytem Svobodova 179 Nová Role za
symbolické nájemné ve výši 1 Kč/ročně.
Zároveň Rada města schválila, že náklady na
energie potřebné k využívání prostor si bude
hradit sám nájemce. Na jednání dne 3. 6. 03
Rada města konstatovala, že pan Horník do-
posavad neprovedl  přes četné urgence přehlá-

šení odběru elektrické energie  a zálohy hradí
nadále město. Proto bylo uloženo jednateli
Norobytu, s. r. o. zajistit odpojení elektroměru
z prostor opravny obuvi. Nové připojení elekt-
roměru je stejně jako u všech ostatních podni-
katelů věcí nájemce. Rada města je přesvěd-
čena, že doba čtyř měsíců, kterou jsme panu
Horníkovi poskytli k přehlášení elektroměru,
byla dostačující. 

L. Cinegr - místostarosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NOVÁ ROLE

OPRAVNA OBUVI
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Na jaře letošního roku dostal projekt rady
města na ustavení Klubu seniorů již kon-
krétní obsah. Ve spolupráci s MěÚ byla
připravena 3 pěkná páteční setkání. Ve
dvou hudebně zábavných programech
účinkovali pánové Jiří Brož a Karel Ham-
berger a v jednom kulturně zábavném pro-
gramu se zase představili se svým progra-
mem nejmladší členové „K“ divadla. Pás-
mo písňových hitů z 60. a 70. let v pěkném
podání skupiny děvčat z VÚM N. Role
bylo připomínkou úspěšné tvorby našich
populárních umělců a důkazem, že tyto
písně nestárnou. Účastníci setkání seniorů
se dozvěděli od pana J. Boušeho i mnoho
zajímavého o jeho nedávné cestě napříč
Austrálií. 

Nakonec došlo i na besedu s panem
J. Rábem na téma: Náš vstup do Evropské
unie. Na první letní sobotu byl napláno-
ván i celodenní autobusový vlastivědný
poznávací zájezd.
Uskutečněná jarní setkání seniorů byla
celkem dobře navštívena a splnila očeká-
vání. Byly to vždy tři hodinky dobré po-
hody. Další, tj. podzimní setkání, se bu-
dou konat opět v kulturním domě v pro-
storách R klubu v těchto termínech:

pátek 26. září - 16 hodin
pátek 31. října - 16 hodin
pátek 28. listopadu - 16 hodin

Na další setkání Klubu seniorů
Vás zve 

Seniorská komise při MěÚ

INFORMACE

14. června proběhlo slavnostní zahájení
výstavy „Člověk a příroda“. Rybáři, mys-
livci a chovatelé ve svých expozicích při-
blížili nejen svou činnost ve volném čase,
ale hlavně úsilí o zachování rovnováhy
v přírodě. Tato rovnováha je základní pod-
mínkou přežití všech druhů života na této
planetě, včetně člověka. Na zahájení se
představilo několik loveckých psů, sokol-
níci, ukázky hlasů zvěře a nechyběla ani
živa ryba. V areálu myslivecké klubovny
vystavovali v sobotu a neděli chodovští
chovatelé holubi, drůbež a králíky.
Výstavu si během týdne prohlédly také
žáci ZŠ a doplnily si tak znalosti o pří-
rodě. Nejvíce se zajímaly o živé rybky
a preparovaná zvířata.
Město děkuje touto cestou všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu výstavy.
Členům mysliveckých organizací: Děpol-
tovice, Agropol Počerny, Nová Role,
Okresnímu mysliveckému spolku. Dále
členům Místní organizace Českého rybář-
ského svazu Božičany a Svazu českých
chovatelů Chodov. 
Děkuje i autorům fotografií zvěře a mo-
týlů za zapůjčení. 

V sobotu 10. května se v sále kulturního domu
sešly novorolské maminky a babičky – důchod-
kyně k oslavě Dne matek. V hudebním pro-
gramu nazvaném „Včera neděle byla“ vystoupili
Jiří Štedroň  a Pavlína Filipovská. Písničky se
všem moc líbily a zpěváci sklidili velký aplaus.

Jako každoročně i letos jsme uskutečnili
zájezd dětí z Nové Role na Jesenickou pře-
hradu u Chebu.
Krásný den dovolil našim dětem k jejich
svátku nejen jízdy na lodičkách motoro-
vých i plachetnicích, ale i koupání v čisté
vodě. Členové Jacht Clubu se jim věnovali
celý den, za což jim patří velký dík.
Po koupání a projížďce přišlo vhod při-
pravené občerstvení v podobě opékaných
vuřtů, což chutnalo všem přítomným.

Nechybělo také sportování s míčem i sha-
zování plechovek a pro nejmenší běhání
po louce.
Děkujeme tímto ředitelce a pracovnicím
Domu dětí a mládeže v Nové Roli, členům
KSČM a OV KSČM v K. Varech, kteří za-
platili dopravu.
Novorolským dětem přejeme krásné pro-
žití prázdnin a všem, kteří se snaží pečovat
o naše děti děkujeme.

Ludmila Voháňková

VYDAŘENÁ KLUBOVÁ SETKÁNÍ SENIORŮ

Člověk a příroda

Den dětí
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Božičanští rybáři v roce 2002
Ze „zimního spánku“ probudil v letošním roce
božičanské rybáře již tradiční „Rybářský ples“
v Chodovském KASSu. Konal se tentokráte již
25. ledna. K tanci a poslechu zahrály skupiny
Ještěřice a ELEN, připravena byla bohatá tom-
bola. 
V počátku měsíce března (3. a 10.3.) proběhlo
školení a následně závěrečné zkoušky nových
členů MO. Do řad rybářů MO Božičany opět
přibylo okolo čtyřiceti nových členů. Školení
i závěrečné zkoušky se opět konaly v příjem-
ném prostředí Čínského restaurantu v Cho-
dově. Dle poslední aktualizace kartotéky MO
je současný stav členské základny:
713 dospělých členů, 41 dorostenců 15 – 18 let
120 mládež do 15 let, z tohoto uvedeného po-
čtu je 28 žen, a dále 144 důchodců.
Na poslední neděli měsíce března připadl ter-
mín jednání nejvyššího orgánu místní organi-
zace a tím je „Členská schůze“. Konala se
v Chodovském KASSu a ta letošní byla ob-
zvláště významná, neboť na ní byl na další čtyř-
leté volební období volen výbor MO. 
Výbor byl zvolen a pracuje v tomto složení:

Předseda – Václav Rýdl
Místopředseda – Ing.Ernest Ješík
Jednatel – Ing. Jaroslav Šimek
Hospodář – Herman Benesch
Zástupce hospodáře – Josef Vidím
Účetní – Vladimír Ježek
Pokladník – Ing.Václav Rýdl
Vedoucí autodop. – Václav Šnajdr
Propagace MO – Josef Brabenec
Ved. mládeže – Bohdan Mychajliv
Člen výboru – Stanislav Bryndač
Př. Rev. kom.– Jaromír Obdržálek

Na měsíc květen připravila MO pro své členy
i hosty z jiných organizací rybářské závody
v lovu ryb na udici na rybníku Koupaliště
v Nové Roli. Byl to jubilejní, již 25. ročník a ko-
nal se 4. 5. 2002. 
O měsíc později 8. 6. 2002 byly na tomtéž ryb-
níku připraveny závody v lovu ryb na udici pro
mladé rybáře do 15-ti let.
Na závěr školního roku připravila MO ve spo-
lupráci s mysliveckým sdružením pro děti
z obecné školy v Božičanech „Den otevřených
dveří“ na Kaskádě v hospodářském středisku
MO v Nové Roli. Cestou do Nové Role se děti
dozvěděli zajímavosti z oblasti myslivosti a na
„Kaskádě“ si po trošce teorie o chovu ryb
a způsobech rybolovu vyzkoušely jak chutná
záběr kapra na chovném rybníku.
Se začátkem prázdnin vyrazili mladí rybáři na
14-ti denní „Dětský rybářský tábor“ na Beroun-
ku – tak jako v minulých letech na Zvíkovec.
Pod vedením p. Mychajliva a p. Bryndače se tá-
bora zúčastnilo 16 dětí. Nejvíce času bylo vě-
nováno rybolovu, byly pořádány soutěže ve
znalostech rybářského řemesla a rybářské zá-
vody. Vzhledem k počasí zbyl i čas na koupání
a výlety do okolí. 

Toto kouzelné prostředí řeky Berounky však za-
nedlouho po ukončení tábora zasáhla povodeň. 
V září byly zahájeny podzimní výlovy a pokra-
čovaly pak i po celý měsíc říjen, který je již tra-
dičně měsícem výlovů chovných rybníků a vy-
sazování ryb do sportovních vod. Proti loň-
skému roku bylo rozšířeno 10-ti denní hájení
ryb po vysazení do sportovních vod a to mimo
Novorolské koupaliště i na revíry Vojkův ryb-
ník, nádrže Vřesová a Smolnická. 
Na poslední výlov roku, který se uskutečnil dne
26. 10. 2002 na rybníku Vodojem, byli pozváni
sponzoři MO, kteří významně materielně pod-
porují MO při hospodářské činnosti a finančně
vypomáhají při zajišťování letních táborů mla-
dých rybářů a dalších akcí mládeže. V přátelské
atmosféře byly dohodnuty další možné oblasti
spolupráce, která má pro činnost MO nesporný
význam. 
Část kaprů z výlovů byla dána organizací do
prodeje našim nerybařícím spoluobčanům,
kteří vědí, že s kaprem na jídelníčku se dá bo-
jovat i proti infarktu.
Bohužel infarktovou situaci způsobili nám ry-
bářům lupiči, kterým se zalíbila naše plná
sádka v hospodářském středisku a cca od 60
kusů šupináčů nám pomohli.
Pevně věříme, že jim nepřinesli tolik štěstí jako
jiní kapříci, kteří se stali odměnou pro výherce
tomboly na „Dolovné“, kterou uspořádala naše
MO v sále DK v Nové Roli 15. 11. 2002.
Úspěšnou rybářskou sezónu v roce 2003, spou-
stu krásných rybářských zážitků v našich spor-
tovních revírech přeje všem členům výbor MO. 

Petru zdar !!!
Jaroslav Šimek 

JUNIOR CARP TEAM – Nová Role 2002
Tento tým mladých rybářů vznikl již v roce
1980 pod vedením zkušeného trenéra pana
Tomáše Latislava. Po celou dobu působí jako
kroužek DDM Nová Role pod patronací ČRS
MO Božičany.
Za dobu dvaceti let tito rybáři získali řadu oce-
nění a dosáhli dobrých výsledků na republikové
i mezinárodní úrovni.
V dnešní době, kdy se mládeži všeobecně nedo-
stává finančních prostředků, se z kroužku vy-
tvořil juniorský tým, který čítá 14 dětí ve věku
od 8 do 15 let. Zaměřují se hlavně na teorii, ry-
bářskou etiku a co je velice zajímavé - na chytání
ryb způsobem „CHYŤ A PUSŤ“. Ale to by bylo
málo, pro ty nadšené kluky a jednu dívku to ur-
čitě nestačí. Učí se chytat systémem BOILIE,
používají různé nástrahy, které si sami vyrábí,
třpytkují, muškaří a učí se mnoho dalších drob-
ností, které jsou pro rybáře nepostradatelné.
Pochopitelně také pořádají rybářské závody
a sami se účastní závodů u jiných organizací. Na
domácích závodech, se jim podařilo obsadit 
pěkných pět předních míst ve velké konkurenci

ostatních rybářů. Tento klub pochopitelně ne-
zanedbává ani pobyty v přírodě. V loňské se-
zóně děti několikrát chytali až do půlnoci a pře-
spávali pod širákem u vody. Pomáhali stavět tá-
bor v Horní Blatné a často se toulali po lesích
Krušných hor. Učí se nejen poznávat, ale co je
v dnešní době obzvlášť vzácné – také chránit
přírodu.
Nezanedbatelnou činností klubu je péče o vodu
a okolí rybníků místní organizace ČRS
Božičany.
„Dospělí“ rybáři by se měli stydět za to, že po
nich tito prckové musí uklízet nepořádek, který
u vody zanechali. Na podzim loňského roku
uklidili děti břehy Vojkova rybníku, kde za po-
vzbudivého přihlížení dospěláků sesbírali pocti-
vých osm pytlů odpadků – skla, PET lahví a ji-
ného bordelu. Je smutné, že ani jeden z dospě-
láků nepřidal ruku k dílu. Podobně děti vyčistili
i břehy novorolského koupaliště, kde to už s od-
padem nebylo tak hrozné a bylo ho o poznání
méně.
Ke konci roku klub uspořádal „Závěrečnou“,
tedy poslední den společného chytání za trochu

ještě slušného počasí. Děti měli připravené ob-
čerstvení – výborný gulášek, udili se ryby v udír-
ně vlastní výroby a pochopitelně se chytalo.
Závodilo se ve střelbě ze vzduchovky a nechy-
bělo ani předávání cen za výsledky, kterých děti
dosáhli během celého uplynulého roku. Den se
všem líbil a hlavně se vydařil.
Toto vše by nebylo možné uskutečnit bez pod-
pory DDM Nová Role, MO ČRS Božičany
a sponzorů z řad místních podnikatelů jako na-
příklad:
Řeznictví Pokorný, Občerstvení VENDY,
Potraviny Krejčí, foto Hořínek, Firma Boban,
Princ a Herbanický, kteří věnovali ceny a fi-
nančně, nebo i materiálně tuto akci podpořili,
za což si zaslouží dík mladých rybářů. Dou-
fáme, že do budoucna bude těchto sponzorů
více a bude daleko snazší pořádat podobné
akce, třeba i na velkých vodách. Tímto také na-
šim sponzorům děkujeme a těšíme se na další
spolupráci s nimi.

Za JUNIOR CARP TEAM 2002
trenér Tomáš Latislav

RYBÁŘI
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Fotbal a já
Už od dětství hraji fotbal, inspiroval mě taťka.
Táta je taky pro mě vzorem a nejlepším hrá-
čem na hřišti.. Já jsem na něj hrdý, ale nejen
já. Jeho maminka byla na každém fotbalovém
zápase, kde hrál. Já jich pár nestihl, docela mi
to vadilo. Táta je zkrátka hráč, jak má být.
Bylo mi šest let, když jsem poprvé kopnul do
míče. Když jsme hráli jako malí, tréninky byly
ještě lehké, ale jak jsme rostli, tak už nám tré-
ninky daly zabrat. Průběh tréninku je takový.
Nejdříve na rozehřátí si dáme dvě kolečka ko-
lem hřiště. Když doběhneme, tak si protahu-
jeme nohy. Trenéři zatím postaví do lajny ku-
žele. My musíme běžet ke každému kuželu
zvlášť a vracet se a tak to děláme, dokud tre-
nér neřekne dost. Tento cvik je namáhavý na
nohy. No, a pak si jdeme zahrát fotbal. Nikdy
jsem nebyl nejlepší ani nejhorší hráč. Teď už
mi je patnáct let a stále hraji fotbal. Fotbal je
mým koníčkem a chtěl bych se mu věnovat co
nejdéle. 

S. Krupička

Moje zvířátko
K narozeninám jsem si přála malé štěňátko.
Jenomže, když jsem krabici s dárkem otevřela,
nenašla jsem malé štěňátko, ale nějakou
knihu. K zlepšení došlo, když sestra přijela
z práce domů. Měla s sebou košík a v tom ko-
šíku malinké štěňátko – dárek pro mne. Měla
jsem obrovskou radost. Štěňátko jsem pojme-
novala Punťa. Punťa pro mě znamená hodně.
Ale nevěděla jsem, že s ním budou takové sta-
rosti: třeba uklízet loužičky, krmit a naučit ho
spoustu věcí. Ale stejně jsem velice ráda, že
jsem štěňátko dostala.

Moji mazlíčci
Už od malička jsem byla zvyklá na nějakého
mazlíčka, o kterého jsem se mohla starat.
Když jsem byla ještě miminko v kolébce, sta-
rala se o mně spolu s rodiči naše fenka, jako
bych byla její štěně. Vždy mi pomáhala a když
se něco dělo, běžela upozornit rodiče. V devíti
letech mi přibil ještě jeden mazlíček. Tak jsem
měla dva psy. Ve dvanácti letech mi můj maz-
líček, kterého jsem měla už od malička zem-
řel. Tehdy jsem si řekla, že už nechci žádného
psa. Ale už jsem měla pejska Kittinku. Po jed-
nom roce nám přibyl ještě jeden pes a teď
mám dva, ale na svého prvního mazlíčka ni-
kdy nezapomenu.

M. Hossnerová, VIII. A

Horolezectví
Horolezectví je můj oblíbený sport. V našem
kraji je hodně míst, kde se dá provozovat.
V zimě můžeme lézt na nezasněžených ska-
lách a v létě jezdíme v autech na Svatošské
skály nebo do Horní Blatné na Skružidla.
V Karlových Varech je i plno obchodů na za-
koupení horolezeckých pomůcek. Tento sport
je velmi náročný, drahý a musí se u něj pře-
mýšlet. Dělám tento sport, protože mám rád,
když se mi zvedá hladina adrenalinu v krvi.

T. Marcin, 8. B

BACHA ŠKOLA
Dům dětí a mládeže, Na pěší zóně 148, Nová Role
V sobotu 7. června v 9. hod. vyjel autobus z Nové
Role na Jesenickou přehradu. Autobus pro děti
zajistili členové KSČM z Nové Role. Tato akce se
stala již tradicí pro mnoho dětí z Nové Role.
Když jsme dojeli na místo, do loděnice klubu
jachtařů, čekali tam na nás pan Ulmann, man-
želé Pitelovi, pan Vaidiš, pan Fridrich a další čle-
nové klubu. Celý den mohly děti jezdit na dvou
motorových člunech, plachetnicích. Když se
zrovna nevozily, koupaly se ve vodě přehradní ná-
drže, kde byla voda po krásných dnech příjemně
prohřátá. Paní Voháňková a paní Pastorová při-
pravovaly opékání vuřtů a občerstvení pro
všechny. Všem dětem přišel u vody vuřt k chuti.
Pan Slivoně a ing. Veselý připravili pro děti ple-
chovky na házení a terč na házení. Tyto atrakce
byly ve stínu, takže to bylo pro děti příjemné
zpestření. Když se děti nevozily nebo nekoupaly,
házely si s míčem nebo skákaly gumu. Tento den
se obzvlášť vydařil, neboť bylo překrásné počasí.
My všichni jsme strávili krásný den s milými
lidmi. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří
pro nás tuto velice pěknou akci připravili a už
nyní se těšíme na příští rok.

Milena Tichá - ředitelka DDM  

Dům dětí a mládeže Nová Role pořádal u příleži-
tosti MDD tradiční akci pod názvem „Cesta do
pohádkového lesa“.
Celá tato akce si vyžádá vždy dobrovolnou po-
moc celé řady lidí, kteří jsou ochotni pomoci při
přípravě této náročné akce. Počínaje dětmi, které
vytvářejí pohádkové postavy, přes šití kostýmů,
zabezpečování cen a dalších organizačních věcí,
bez kterých by nebylo možné akci uskutečnit.
Velmi významným pomocníkem jsou sponzoři
celé této akce, kterým bychom chtěli touto cestou
poděkovat a to: MěÚ Nová Role, KP THUN
Nová Role, KP THUN Loket, PRIMA Karlovy
Vary, LOFIDA Nová Role, DRO-PA Drobil,
Sedlecký kaolin Božičany, Jednota Toužim,
Řeznictví-Pokorný, Technorol Škarda, pohostin-
ství GANYA, MSK BODA, DINOCOMERCE
Karlovy Vary, JITO Kodajek, ZO KSČM Nová
Role, MELISA MUDr. Majkusová, GRILLBAR
Janochová, GB-SOFT, Krejčovství Náglová,
Zahradní technika Kučabová, DOHNAL BR s r.
o., Kadeřnictví: Raková, Benešová, CHAR-
LOTA, JANA, Zlatnictví VLASTA, Květinářství
Dolejšová, Zelenina EICHACKER, Občerstvení
Vendy, Konzum Maxová, Hostinská činnost
Podhorná, OVB Gabrielová Hedvika Nová Role.
Poděkování patří rovněž Divadelnímu klubu
v Nové Roli,kteří zapůjčili některé masky.
Závěr nám pokazila bouřka a déšť, zničily se
všechny kulisy, ale i přesto se těšíme na setkání
v Pohádkovém lese v roce 2004.

Irena Patrovská
Ped. prac. DDM Nová Role

POTŘEBUJETE 
PENÍZE ???

Chcete jet na dovolenou 
nebo koupit auto?

Tak teď už to není žádný problém !
Půjčky pro každého !

Vyřízení žádosti do 30 minut !
Peníze Vám zašleme 
přímo na Váš účet !

Tak na co ještě čekáte?
Neváhejte a volejte

732 263 622
728 257 708 

vždy po 17 hodině !
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Dne 24. 5. 2003 se konala v našem městě slav-
nost v rámci výročí 710 let nejstarší dochované
písemné zmínky o obci Nová Role.
Starosta města pan Václav Heřman přivítal
v Nové Roli historickou družinu hraběte Šlika
a připomněl některá data z historie města. 
Obec Nová Role patřila k panství Šliků od roku
1553, kdy dal král Zikmund připsat hraběti
Václavu Šlikovi za jeho věrné služby ve válce
panství Falknov (Sokolov) s mnoho obcemi,
mezi nimi i Novou Roli – tehdy nazývanou
NOWA ROLA.
Posledním pánem Falknova a tím i Nové Role
z rodu hrabat Šliků byl Jan Albín Šlik v letech
1615 -1621. Ten po bitvě na Bílé hoře uprchl za
hranice a protože byl nezvěstný byl jeho maje-
tek zkonfiskován. 
Prvopočátky osídlení těchto míst sahají určitě
do časů příchodu prvních Slovanů, kteří osíd-
lovali postupně oblasti kolem řeky Ohře a dále
pak i její přítoky. Hlavní jejich obživou se stalo
zemědělství. 
Odtud pravděpodobně pochází i pojmenování
obce a to dle staroslovanské mluvy – ROLA –
ORNÁ PŮDA .
Nejstarší dochovanou písemnou informací
o naší obci je záznam v církevní kronice o kapli
při obci NOWA RALUNA z roku 1293 za
vlády krále Václava II. Proto se od tohoto leto-
počtu uvádí rok založení obce. Václavové se
často objevují mezi panovníky České země
a zdejšího panství i v pozdější historii. Dokonce
mezi starosty od roku 1946 je současný sta-
rosta- starostou Václavem v pořadí III., neboť
v r. 1946 byl starostou obce Václav Jemon a v r.
1947 Václav Kubát. 
Ve zdejším kostele sv. archanděla Michaela jsou
dochovány zbytky původního zdiva z kaple,
která byla postavená v letech 1240 – 1255.
Kostel sv.Michaela je v současnosti jednou
z nejstarších funkčních kulturních památek
okresu Karlovy Vary. Zde je nutno připome-
nout úsilí samotných novorolských občanů,
kteří se zasloužili o rekonstrukci kostela po roce
1989.

Další zajímavostí o naší obci, která nás spojuje
s historií celé země, je nepodložená pověst
o tom, že v místech nedaleko kostela, stával prý
již ve 12 století lovecký pavilon pro královský
personál doprovázející české panovníky, kteří
pobývali na hradě Loket jako na svém letním
sídle. Do okolí Nové Role dojížděli za lovem
zvěře a dále dohlíželi také na těžbu cínu
a stříbra což v tehdejší době představovalo
velké bohatství.
Je docela možné, že právě z Nové Role vyjížděl
za lovem i slavný Karel IV. a při pronásledování
raněného jelena objevil pramen léčivé vody jak
se praví v pověsit o založení Karlových Var.
Od roku 1622 do revolučního roku 1848 patřila
obec panství Nosticů. Měnil se také název
obce: 
NOWA ROLA, NEU ROHLE, NEU RO-
HLAU, ROLAVA NOVA, NOVÁ ROLE.
Zdejší obyvatelé neměli nikdy jak se říká „Na
růžích ustláno“. Těžce museli dobývat nejen
drahocenné kovy, ale i v letech úpadku těžby
své živobytí. Také naší obec zasáhla 30 letá
válka, morové pohromy, dvě světové války

a časté záplavy. Až s roz-
vojem průmyslové výroby
se podstatně měnil země-
dělský ráz podkrušno-
hoří. Velkým přínosem
bylo před více než 100
lety vybudování železnice
Karlovy Vary - Johan-
georgenstadt. Dále pak
rozhodující vliv na obec
měl objev kaolinu a uhlí
v okolí obce. Novodobá
historie Nové Role je jed-
noznačně spojena s výro-
bou porcelánu a těžbou
uhlí. Už od roku 1921 se

ve zdejší porcelánce vyrábí porcelán, který je
znám po celém světě. V letošním roce si porce-
lánka připomíná 40. výročí zahájení výroby
v novém provozu.
Příští rok už to bude 40 let co se stala NOVÁ
ROLE městem, jejíž součástí jsou obce
Jimlíkov a Mezirolí.
Všem občanům Nové Role popřál starosta za
sebe a ostatní představitele našeho města
hodně zdraví a krásných dnů v Nové Roli.
Následně se konalo v kostele sv.Michaela pě-
vecké vystoupení dětí z MŠ Nová Role.
Odpoledne proběhlo přátelské utkání mezi fot-
balovými týmy zastupitelů a „starých pánů“ do-
plněných o hosty z Číny. Večer se konala ta-
neční veselice s tombolou a bohatým progra-
mem, kde účinkovaly taneční kroužky DDM
Nová Role, Karlovy Vary a karate klub Chodov.
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Z deníčku hasičů v Mezirolí: soutěže naděj-
ného mládí, požár skládky, postup žen na kraj-
ské kolo, poháry z Dalovic

3. května – Dalovice – podzimní část hry
Plamen. Jelikož nám loňský podzim nepřál
sněhovou nadílkou k uskutečnění podzimního
kola, bylo přesunuto na letošní květen. Při ná-
stupu si každé družstvo mladých hasičů vylo-
sovalo startovní číslo, my jsme měli poslední
desítku. Začalo se závodem požárnické vše-
strannosti tzv. „braňák“. Na trase dlouhé asi
3 km v naší kategorii starší plní úkoly na šesti
stanovištích: střelba ze vzduchovky, základy
topografie, vázání uzlů, první pomoc, požární
ochrana (hašení a značky) a přelézání po vo-
dorovném laně na vzdálenost čtyř metrů.
Startují dvě hlídky 1+4, hodnotí se čas lepší.
Obě naše hlídky nasbíraly nějaké ty trestné
body a tak měli téměř stejné časy, celkově
v této disciplíně byli na 6. místě. Po pauze na
oběd se naši mladí hasiči postavili na start dis-
ciplíny štafeta dvojic. V této hře kde vybíhá ve-
litel (průzkum) jako první oběhne metu
a vrátí se, vybíhá první z dvojic ta od hydran-
tového nástavce rozvine útočný proud a vrátí
se (hašení), pak vyběhne druhá dvojice
oběhne metu a vedení sbalí (likvidace požáru,
odjezd). Tuto soutěž jsme dlouho pilovali
a povedlo se, druhý nejlepší čas to potvrdil
a tak jsme si přivezli pohár za tuto disciplínu.
10. května – Útvina – Vyhodnocení hry Pla-
men. Již za týden naši mladí hasiči dokončo-
vali zbylé disciplíny hry Plamen. Po příjezdu
na hřiště v Útvině jsme si byli prohlédnout
trať na prvou disciplínu štafetu CTIF. Ve dvou
pokusech jsme zaběhli úplně stejné časy
í stejné trestné body a v tomto boji nám pat-
řilo 5. místo. Po krátké pause a úpravě tratě
jsme nastoupili k disciplíně útok CTIF. Tato
soutěž je nepřehledná a tak trochu nesmyslná,
nesmí se u ní mluvit, nechápou ji i rozhodčí
co ji hodnotí a tak vznikají různé rozmíšky
mezi vedoucími a rozhodčími (nebyli jsme vý-
jimkou), ale i tak jsme zaběhli pátý čas, což
bylo v průběhu pro nás dobré. Po pauze na
oběd jsme šli na naší nejsilnější disciplínu a to
štafetu 4x60m. Ovšem po předvedení nejrych-
lejšího pokusu toho dne byl ten náš označen
za chybný v rozporu s pravidly a jen neochota
rozhodčích nám přisoudila poslední místo, je-
likož ani druhá naše štafeta svůj úkol nesplnila
(byť to byl čtvrtý nejrychlejší pokus). A jako
závěr celého dlouhého dne nás čekal požární
útok. Po kotoulech strojníka na základně
v obou našich pokusech jsme obsadili časem
48,4 s čtvrté místo. V celkovém hodnocení,
které je jiné než u dospělých jelikož se nesčí-
tají časy, ale body za umístění v disciplínách
a ten s nejmenším součtem vyhrává, jsme na-

konec obsadili bramborové čtvrté místo. Z de-
seti kolektivů je pro nás dobré, škoda, že nám
chyběl jen kousek na bednu, ale jsme rádi za
velké zlepšení oproti loňskému roku kdy jsem
začínali. Na těchto výsledcích se podíleli:
Tomáš Hančer, Jirka Koubek, Hanka a Emil
Lechovi, Verča a Klára Kubíkovi, Lucka
a Péťa Pavlovičovi, Michal Bernášek, Míra
Kanči, Anna Süssnerová, Dominika Pišnová
a Žaneta Tokárová.
17. května – Žlutice – O pohár starosty města.
Letošní soutěžní sezónu dospěláků jsme zahá-
jili až na soutěži ve Žluticích v útocích do
kopce na náměstí. Po prvém pokusu v katego-
rii ženy vedla naše děvčata, ale po zaváhání
v druhém pokusu se propadla na celkové páté
místo. Vyhrály domácí závodnice. V kategorii
mužů, kde startovalo 17 družstev, naši chlapci
po dvou vyrovnaných pokusech zůstali
o 0,7 s za borci z Nejdku na čtvrtém místě.
Vyhrál Chodov.
24. května – Nová Role – požár skládky. Ve
22:00 hod se část naší jednotky PO dostavila
na místo zásahu, který probíhal již od 17:30
hod, k zajištění střídání sil na požářišti, kde
setrvali do zhruba třetí hodiny ranní. Já jako
velitel, jenž v té době vykonával službu u HZS
jsem se nedoslechl o žádných nedostatcích při
plnění tohoto úkolu, a tak bych rád poděkoval
Petrovi Pavlovičovi, Martinu Bíklovi, Standovi
Cinegrovi, Petrovi Kubíkovi a Milanu Tin-
těrovi za dobrou práci, jelikož tento zásah je
označován za jeden z těžších, s nimiž se naše
jednotka nesetkává zpravidla dle plošného za-
řazení nevyjíždí mimo obec Mezirolí. Díky
chlapi.
31. května – Nová Role – okresní kolo soutěže
v požárním sportů. Tato soutěž měla potvrdit
ambice našich holek, dostat se v postupové
soutěži letos co nejdál. Jako první startovala
děvčata ve štafetě, kde držela druhé místo po
prvních pokusech, a tak jsme doufali ve druhé
pokusy, ale chyba na třetím úseku a na pře-
dávce náš čas jen mírně vylepšila, ale prven-
ství ještě neznamenala. Pak následovala šta-
feta mužů. Podle papírových předpokladů
chlapi v čase 73:03 s drželi třetí místo. Po
úpravě dráhy se šlo na útoky. Po odběhnutí
soupeřek, jenž naše holky moc neohrožovaly,
nastoupily ty naše. Po takovém akorát útoku
v čase 36:37 s se mohly těšit naději na postup,
ale konkurentky teprve měly startovat.
Děvčata z Dalovic však svůj  útok nezvládla
a tak jsme čekali jen na pokus Nové Role. Po
sledování stopek a překročení času, jenž by
nás ohrozil již jásáme, ale… Závada na ter-
čích. Pokus se musí opakovat. Děvčata z Nové
Role zase zkouší své štěstí, ale ne, nestačilo to.
Naše děvčata po třetí za sebou postupují na
krajské kolo soutěže v požárním sportu, ten-

tokrát 28. 6. do Klatov. Nesmíme ovšem za-
pomenout na chlapy. Ti solidním útokem
v čase 34,93 s si upevnili třetí pozici a odvážejí
si také pohár. V této kategorii ze 13-ti družstev
vyhráli muži Dalovic. Po příjezdu z okresní
soutěže jsme ovšem nešli slavit, ale čekala nás
oslava dne dětí. Ze začátku to bylo pro nás
těžké, jelikož jsme přijeli na náves a děti i s ro-
diči již na nás čekali. Tento první nával jsme
ovšem zvládli. Tato spousta dětí mohla soutě-
žit v mnoha disciplínách a za každý úspěšný či
neúspěšný pokus si mohli vybrat odměnu.Na
závěr tohoto dne jako každý rok, je čekalo pře-
tahování lanem a kousání koláčů či projížďka
v hasičském autě. V očích mnoha dětí byla vi-
dět radost v rozzářených očích. Po skončení
dne dětí zbývalo pokácet  máj a pak až do ve-
černích hodin oslavovat postup našich holek.
7. června – Dalovice – Memoriál Jana Václa-
víka. Soutěž ve zkrácené štafetě a požárním
útoku letos pro obě kategorie a vložená soutěž
jednotlivců na 100m překážek. Po štafetách
žen vedli Dalovice, naše děvčata o dvě dese-
tiny  za nimi a stíhány dalšími sbory. Šance
před útoky otevřené. Nicméně po nezdařilých
útocích soupeřek a našem ne zrovna dobrém
útoku našich holek se po součtu mohla děv-
čata radovat z dalšího vítězství a opět budou
vlastnit po dobu jednoho roku stále putovní
pohár. To v kategorii muži se odstupy ve šta-
fetách tvořily již po prvních pokusech, a po-
řadí se již rýsovalo, naši drželi druhé místo. Ve
vložené soutěži na 100 m překážek postoupili
naši dva závodníci Míla Pospěch a Michal
Helcl do finálové osmičky, kde vydržel déle
Michal jenž ještě bojoval o třetí místo, ale mu-
sel se spokojit se čtvrtým místem. V útocích
mužů nasadili Dalovice laťku vysoko časem
29,8 s a bylo jasné, že je nepředhoníme, jeli-
kož jsme měli ztrátu ze štafety. To jsme neče-
kali ovšem, že upevnění našeho druhého
místa provedeme naším rekordním časem
31 s rovných na nástřikové terče. Spokojenost
obou družstev.

MEZIROLÍ

Provádím
zemní a výkopové práce

základy

bazény

příjezdové komunikace

Tel. 353 565 528
Mobil 602 445 697
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PÉTANQUE V MEZIROLÍ
V neděli 1. 6. 2003 proběhl na mezirolské návsi
turnaj v pétanque dětí. K prezentaci se dostavilo
celkem 13 hráčů a hráček.
Systém turnaje byl stanoven jako supermele
dvojic respektive trojic. Hrálo se do 11-ti bodů
a konečný resultát vyplynul po odehrání 6-ti kol,
jež děti stihly odehrát od 14.30 hod. do cca
19.00 hodin. Po celou dobu bylo zúčastněním
poskytováno občerstvení nutné k doplnění ener-
gie. Po vyhodnocení výsledků byly všechny děti
po zásluze odměněny věcnými cenami.
Konečné pořadí:

1. Linda Zelenková
2. Jaroslav Sussner
3. Lucka Nováčková
4. - 5. Anna Sussnerová, Jiřík Lev
6. - 7. Jířík Fico, Angelika Galyasová
8. Klárka Kubíková
9. Lucka Pavlovičová

10. - 12. Verča Kubíková, Barča Kubíková,
Dominika Pišnová

13. Lucka Levová
Nejmladšími účastníky byli: Barča Kubíková -
5let, Jiřík Lev - 4 roky
Za pěkného počasí si děti užily trochu netradič-
ního sportu a spousty sladkostí a cen.To pořa-
datelům umožnili sponzoři akce: MéÚ Nová
Role a SK Koloťuci Mezirolí.
Poděkování patří také trpělivým rozhodčím:
Jarce Zelenkové, Josefu Zelenkovi, Anně
Sussnerové, Petru Ficovi.
Další turnaj pétanque proběhl 7. 6. 2003 na me-
zirolské návsi. Sobotní odpoledne přišlo k spor-
tovnímu vyžítí využít 11 dvojic a 2 trojice. Týmy
byly rozlosovány do dvou základních skupin ve
kterých se utkaly systémem „každý s každým“
do 11-ti bodů.
Ze základních skupin postoupily vždy čtyři nej-
lepší do skupin čtvrtfinálových a odtud dva nej-
lepší do semifinále kde již se hrálo vyřazovacím
způsobem. Ve finále se pak utkali vítězové semi-
finalových bojů.
Na konec si finále zahrála rodina Sussnerová
(Mezirolí) proti Janičce s Pepem (Karlovy
Vary). Více štěstí v tomto klání měli Sussnerovi.
Hrálo se také o cenu útěchy, do které se zapojila
družstva, která vypadla v základních skupinách.
Zde se nejvíce dařilo trojici Jiřík Fico, Petr Fico,
Radek Neužil (Mezirolí).
Poděkování patří sponzorům: prodejna potravin
Mezirolí, Štefan Nováček.
Nejbližším turnajem v petanque bude turnaj tro-
jic, který se uskuteční na hřišti u Hostince
Hubert v neděli 6. 7. 2003. Začátek turnaje cca
10.00 hodin.
Startovné 60 až 70 Kč/osoba.
Zveme tímto všechny zájemce(i úplné začáteč-
níky). Sportovní náčiní zapůjčíme. Bližší infor-
mace Vám podá na tel. 737824491 Süssner
Jaroslav.

Süssner Jaroslav

Dne 31. 5. 03 se konal již 3. ročník jarních ry-
bářských závodů na požární nádrži v Mezirolí,
který přilákal rekordní počet účastníků, jichž se
nakonec sešlo 36. Soutěžilo se ve dvou katego-
riích. Mezi dospělými bojovalo o vítězství 18
borců a stejný počet byl i v kategorii dětí.
Během 5-ti hodinového klání, které začalo
v 6.00 hodin a končilo v 11.00 hodin se ulovilo
téměř 100ks ryb, což je slabá polovina loňských
úlovků. Bylo to způsobeno zejména tím, že ryby
se v tomto období začaly třít a tudíž o předklá-
dané nástrahy nejevily patřičný zájem.
Chtěl bych poděkovat všem závodníkům za je-
jich účast. Kromě rybářů z Mezirolí se závodů
zúčastnili rybáři z Nové Role, Chranišova,
Děpoltovic, Karlových Varů a také z odlehlej-
ších koutů naší republiky jako je Praha či Bečov
nad Teplou. Letos jsme měli dokonce meziná-
rodní účast v podobě Denise z Běloruska, který
se snažil ulovit jesetera, ale když se nám ho po-
dařilo přesvědčit, že takovou rybu na našem ryb-
níku nechytí, tak nám aspoň ukázal jak se chy-
tají kapři. Dosáhl největšího úlovku, kterým byl
kapr 53 cm.
Jak to všechno nakonec dopadlo? Zde je výčet
těch nejúspěšnějších:

Kategorie dospělých
1. Roman Kot (Praha) 425 bodů
2. Tomáš Štefka (Bečov) 417 bodů
3. Martin Jaroš (Praha) 223 body
4. David Zelenka (Mezirolí) 214 bodů
5. Stanislav Klements (Bečov) 106 bodů

6. Petr Vennený (Bečov) 79 bodů
7. Zdeněk Schetler (Mezirolí) 71 bod
8. Denis (Bělorusko) 69 bodů
9. Petr Pavlovič (Děppoltovice)68 bodů

10. Josef Brabenec (Nová Role) 53 bodů
největší ryba – kapr 53 cm -Denis

Kategorie dětí
1. Martin Schubert (Chranišov)166 bodů
2. Jiří Fico (Mezirolí) 148 bodů
3. Hanka Pejšková (Chranišov) 55 bodů
4. Zuzana Bílová (Mezirolí) 38 bodů
5. Lucie Pavlovičová (Mezirolí) 35 bodů
6. Michalka Bílová (Mezirolí) 35 bodů
7. Verča Kubíková (Mezirolí) 29 bodů
největší ryba – kapr 43 cm – Martin Schubrt

Výsledky byly vyhlášeny, ceny rozdány, mimo-
chodem bylo jich velké množství, takže děti
odcházely s plnými náručemi věcných cen
a sladkostí. Bez ohledu na konečné umístění
byli odměněni všichni a to díky štědrosti spon-
zorů akce:
MěÚ Nová Role, Hostinec Hubert Mezirolí,
Klempířství Josef Bartoš z Mezirolí, Řeznictví
Pokorný Nová Role, Smíšené zboží Chranišov,
Restaurace „U Dědka“ Bečov, Smíšené zboží
Bečov Nádraží.

Za Klub rybářů Mezirollí děkuje
Pavlovič Martin

Místostarosta města pan Ladislav Cinegr 
pořídil tuto fotografii při blahopřání 

k životnímu jubileu 
paní Jiřině Poláškové z Mezirolí. 

Na snímku je p. Polášková 
s matrikářkou MěÚ Nová Role 

p. Jasněnou Pšeničkovou.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V MEZIROLÍ
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Nejen o poděkování 
Základní umělecké škole v Nové Roli

Měsíční periodika městských úřadů, jako je
Novorolský zpravodaj, vykazují jisté nesnáze.
Na některé zprávy je příliš pozdě a na jiné zas
příliš brzy. Navzdory těmto těžkostem je dobře,
že tato periodika vycházejí. 
U vědomí toho, co jsem právě řekl, bych si do-
volil říci něco, na co je již pozdě. Mám na mysli
koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy
v Nové Roli. Konal se 17. 06. v kostele sv. Mi-
chaela. Říkal jsem si, že jako farář bych měl vě-
dět, co a jak se vlastně v kostele koná. Na straně
druhé jsem si říkal, že by nebylo od věci svou
přítomností podpořit právě tuto aktivitu. Mám
k tomu řadu důvodů. K těm ušlechtilejším patří
přání, aby kostel doopravdy žil a byl otevřen ne-
jen liturgickému konání. K těm méně ušlechti-
lým přáním (méně ušlechtilým proto, že bych si
nesmírně přál, aby se o nich již konečně nemu-
selo hovořit) náleží touha, aby se mnohá tabu
a předsudky v naší společnosti už konečně od-
bourávaly. Krátce řečeno: pokud rodiče a peda-
gogové povedou děti k tomu, aby si vážily práce
našich předků a aby dokázaly vnímat skutečné
umění, pak je to nejlepší cesta k tomu, aby i naše
poctivé snažení nepřišlo vniveč a vyrůstala ge-
nerace kulturně vzdělaných lidí. Kostel, který je
kulturní památkou, se mi zdá být vhodnou po-
mocí a cestou k lidské zralosti.
Pokud se týče koncertu, pak musím přiznat –
a činím tak rád – byl jsem velmi mile překvapen.
Už skutečnost, že šlo o společný koncert peda-
gogů a dětí! Pohodlný učitel by nechal vystoupit
děti a sám by seděl mezi obecenstvem. Takový
postoj by byl nejen pohodlný, ale také namnoze
alibistický. Takže paní a páni učitelé ze ZUŠ
v Nové Roli, po mém soudu Vám náleží podě-
kování, že nejste pohodlní a nejste alibisté!
Ale pravdou také je, že koncert měl velmi dob-
rou úroveň! V tomto směru je na místě poděko-
vat i dětem, které na koncertě účinkovaly. Ano,
opravdu se mi koncert líbil a proto děkuji i vám,
žákyně a žáci ZUŠ v Nové Roli!
Nemilým překvapením, ba šokem, pro mne byla
účast novorolských občanů. Nechci být vnímán
jako laciný moralista. Nebudu se proto rozepi-
sovat o kulturnosti a zdravém patriotismu novo-
rolských občanů. Čtenářka a čtenář se jistě do-
vtípí a zamyslí se, když se jim dostane infor-
mace, že koncertu bylo účastno 12 posluchačů.

A zase prázdniny …

Sluníčko svítí, škola končí – máme tady zase
prázdniny. Dovolte mi však, abych se alespoň
krátce poohlédla za uplynulým školním rokem
v naší Základní umělecké škole. Vyučovalo
zde 7 učitelů, navštěvovalo nás 87 žáků. (JEN
87 žáků). Škola uspořádala nespočet koncertů,
účastnila se různých přehlídek, organizovali
jsme 2. ročník Hudebního plesu z jehož vý-
těžku jsme si pořídili elektrickou kytaru.
Velkým svátkem pro milovníky hudby byla
také čtyřdenní návštěva šedesátičlenného or-
chestru z Bad Mergentheimu, který byl u nás
na soustředění. Nezapomenutelný zážitek si ji-
stě odnesou i žáci naší školy, kteří si s or-
chestrem zahráli na zkouškách i na koncertě
pro Základní školu. Akce měla veliký úspěch. 
Zaznamenali jsme také několik velkých úspě-
chů na soutěžích – na Free přehlídce v Ostro-
vě nad Ohří jsme s naším Tanečním orchest-
rem obsadili krásné 3. místo v konkurenci 11
souborů, v sólových nástrojích naši školu
i obec reprezentovali David Maxa na bicí ná-
stroje – čestné uznání, Eva Musilová na zob-
covou flétnu – 2. místo a Jan Fix na klarinet,
který vyhrál 1. místo s postupem do krajského
kola, kde posléze obdržel čestné uznání. Pro
naši školu je to veliký úspěch a je s podivem,
že i přesto spousta rodičů zřejmě kvalitě výuky
v naší škole moc nevěří. Mnohdy se dokonce
stalo, že k nám přišlo dítě, kterému docházku
do školy rodiče prostě nedovolili. Proto Vás
prosím – podporujte v dětech jejich chuť hrát
– bude Vás to stát 250 Kč měsíčně, ale svému
dítěti umožníte poznávat krásný svět hudby
a zároveň se naučí trpělivosti a sebekázni. 
Dalším velkým úspěchem je zavedení nového
– výtvarného oboru. Začne fungovat od září
2003 a při této příležitosti bych ráda pozvala
rodiče, děti i veřejnost na Den otevřených
dveří výtvarného oboru 25. srpna 2003. Přijď-
te se podívat a vyzkoušet práci s uhlem, šťět-
cem či keramikou. 
Zároveň chci alespoň touto cestou poděkovat
za pomoc Radě města, která odsouhlasila fi-
nancování generální opravy místnosti č. 3, kde
se bude výtvarný obor vyučovat. Proto ještě
jednou – přijďte se podívat a v září rádi přiví-
táme Vaše děti ať již v hudebním, nebo ve vý-
tvarném oboru. Připravujeme dokonce i školu
pro dospělé – maminky si budou moci během
dopoledne třeba vyrobit zajímavé květináče
apod. 

To je jen několik střípků z připravovaných akcí
na příští školní rok – nebudu již ale předbíhat
– ještě nás čekají prázdniny, a proto bych
chtěla všem popřát krásnou dovolenou, pří-
jemný odpočinek a šťastný návrat domů.

Květa Marková

PRACOVAT S NÁMI 
JE  PRIVILEGUM

PRACOVAT PRO VÁS 
NÁM  BUDE  CTÍ

Společnost zaměřená na komplexní 
finanční poradenství

vypisuje výběrové řízení na pozici:

FINANČNÍ KONZULTANT

NABÍZÍME
Zajímavou perspektivu 

karieru
zázemí zahraniční společnosti

OČEKÁVÁME
Obchodní předpoklady 

zkušenosti v oboru financí výhodou
práce na živnostenský list.

KONTAKT

BAKOVÁ Anna 606 205 217 
VODOVÁ Michaela 605 801 328 

(V počtu 12 samozřejmě nejsou započítáni účin-
kující žáci a pedagogové.)
Lát a naříkat na adresu mladých lidí – s tím se
lze ze strany střední a starší generace setkávat
velmi často. Ale někdy pozapomínáváme, že
také zaleží na nás. Na nás rodičích, prarodičích
a starších. Vždyť svět, do kterého se rodí noví
lidé a ve kterém vyrůstá mladá generace, je utvá-
řen především našimi postoji a naším životním
stylem, našimi hodnotami a normami. 
Chci proto spolu s paní ředitelkou ZUŠ a peda-
gogy ZUŠ v Nové Roli věřit, že se čtenáři za-
myslí a svůj postoj k ZUŠ přehodnotí a příští ak-
tivity ZUŠ podpoří. 
Staré přísloví říká, že ve válce múzy mlčí. Válka
– jakákoliv – přece není naším programem.
A pokud jde o múzy, pak se dotýkáme čehosi,
na co dodnes nemáme dostatečnou racionální
odpověď, ale o čem hovoříme jako o duchovnu.
Přihřívám si nyní svou polívčičku a reaguji na
začátek svého zamyšlení. Hovořit o začátku
školního roku je uprostřed prázdnin přeci jen
předčasné. Ale rád bych čtenáře Novorolského
zpravodaje informoval, že mám v září v úmyslu
navštívit pana ředitele Základní školy a nabíd-
nout přihlášky k nepovinnému předmětu, který
by se zabýval biblí a křesťanstvím. Uvědomuji si,
že nikomu víru nedám. Ale na straně druhé se
domnívám, že je dobře vědět, kdo to byl
Abrahám, Mojžíš i Ježíš, a o co jim v životě šlo.
Tyto vědomosti a poznání nejen pomohou k po-
rozumění výtvarnému a hudebnímu umění, ale
také k utváření životních postojů. A v nepo-
slední řadě i k větší informovanosti a orientaci
v hodnotách, které jsou základem naší civili-
zace. 
Prosím proto především rodiče, aby i tuto věc
uvážili. 

Vladimír Müller, farář 



AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

PROVÁDÍ VÝCVIK 

SK. A, B, M, 
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ

JÍZDY PRO MAJITELE ŘP
,

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.

PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY 
VÝCVIK „B“ 5.800 Kč

Informace 
DDM Chodov, Husova 263

Tel.: 602 475 702, 352 692 327
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Koupím byt
v osobním vlastnictví

v Nové Roli 

o velikosti 2+1 nebo3+1

Tel.: 604 123 259

Vyměním byt 2+1, 69m2

K. Vary - Stará Role
za 2+1 nebo 3+1

v Nové Roli s doplatkem.
Popřípadě prodám tento byt

za 950 000Kč.
Při rychlém jednání možná sleva

Tel.: 736 602 537

Praktický lékař: MUDr. Švecová, Rolavská 237, 
Nová Role, č. tel. 353 851 149

Ordinační hodiny

PONDĚLÍ 7.30 - 13.00 13.30 - 16.00 
Disp. péče, návštěvy

ÚTERÝ 7.30 - 12.00 —

STŘEDA 7.30 - 13.00 —

ČTVRTEK — 12.00 - 15.30

PÁTEK — 12.00 - 15.00

ODBĚRY: Po, St 6.30
Zastupující lékař: MUDr. Fajkusová, Tovární 271, N. Role, tel. 353 851 854
Ordinační hodiny: 
Pondělí 7.30 – 12.30 13.00 – 15.00 (interní ambulance)
Úterý 7.30 – 12.30 14.00 – 16.00 Božičany, tel.: 35 3851361
Středa 10.00 – 12.30 14.00 – 16.00 16 – 17 (interní ambulance)
Čtvrtek 7.30 – 12.30 13.00 – 15.00 (interní ambulance)
Pátek 7.30 – 12.30 13.00 – 14.00 (interní ambulance)

Lékařská služba první pomoci: Karlovy Vary, Krymská ul. (nová polikli-
nika), tel. 353 224 679 – bez návštěvní služby
Pracovní dny: 17.00 – 22.00 sobota, neděle, svátky: 9.00 – 22.00
Po 22 hod. akutní stavy nemocnice Karlovy Vary, tel. 353 115 111
Rychlá záchranná služba: (život ohrožující stavy), tel. 155 – nepřetržitě
Sanitky: tel. 353 232 000 – nepřetržitě
Lékárenská služba: Hypermarket HYPERNOVA do 20.00 hod. denně

Pegas Děpoltovice přijme

• pracovníka do zemědělství (přid. Pr. T, C)

s kladným vztahem k práci

• kuchaře do místní restaurace

• kuchař – číšník (brigáda – sezóna)

INFO 602 280 541

Prázdniny v sedle
JK Pegas Děpoltovice nabízí 

již jen termín 20. 7. – 27. 7. 2003. 

Ubytování a stravování 

v penzionu přímo v místě. 

Výuka jízdy na koni s celodenním programem. 

INFO 

tel. 602 280 541

www.JK.PEGAS.cz 
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TURISTICKO – INFORMAČNÍ CENTRUM NOVÁ ROLE
Chodovská 306, Nová Role, tel./fax: +420 353 851 297, mobil: +420 607 104 901

e-mail: InfoCentrum@NovaRole.cz, MagdalenaPazderova@NovaRole.cz, DanaMichalova@NovaRole.cz
Provozní doba: pondělí - pátek 8,30 – 17,00

CD - KH - západ 199 Kč

Česká republika 49 Kč

Hrady a zámky ČR 98 Kč

Chorvatsko - Ostrov Ráb
– kazeta - půjčovné 200 Kč

Kempy ČR 59 Kč

Krušné hory - západ - česky 50 Kč

Krušné hory - západ - ČFI 20 Kč

Krušné hory - západ - ČNA 20 Kč

Krušné hory - západ - německy 50 Kč

Krušné hory s mapovým atlasem 179 Kč

Krušné hory západ, střed,
východ 1:50000 69 Kč

Krušné hory západ, střed, východ 77 Kč

Krušné hory západ, střed,
východ-německy 99 Kč

Mapa Karlovarsko 20 Kč

Praha 1:12000 45 Kč

Praha 1:20000 129 Kč

Průvodce Karlovarskem 23 Kč

Průvodce po Čechách,
Moravě a Slezsku 66 Kč

Reiseführer durch Böhmen,
Mähren 79 Kč

Rozhledny ČR 98 Kč

Velká cykloturistická mapa - KH-Z 79 Kč

Západočeské lázně 139 Kč

V chatce jsou 2 dvoulůžkové pokoje, ku-
chyňský kout s vybavením a sociální zaří-
zení se sprchovým koutem. Pobyt je možný
i se psy menšího vzrůstu. V chatkách je
možné celoroční ubytování, a proto uví-
táme i dětmi oblíbené školní výlety, sou-
středění a jiné. 
Máme zde také přípojky na karavany a pro-
stor na stanování. V tomto případě jsou
sprchy a sociální zařízení společné ve vzdá-
lenosti 30 m.
V areálu se nachází budova s recepcí, spo-
lečenskou místností s televizí a zábavou.
Nedaleko kempu je vybudované fotbalové
hřiště, tenisové kurty, plážový volejbal,
sauna a sportovní hala. Stravování je
možné v nedaleké kavárně „JANA“ a to
snídaně, polopenze a plná penze.

Chatka pro 4 osoby 600 Kč
Chatka pro 4 osoby 
+ přistýlka 700 Kč
Osoba na jednu noc 180 Kč
Pes 30 Kč
Auto 40 Kč

Karavan s přípojkou 200 Kč
Karavan bez přípojky 180 Kč
Dospělí 50 Kč
Děti do 15-ti let 30 Kč
Auto 40 Kč
Pes 20 Kč

Stan 100 Kč
Dospělí 50 Kč
Děti do 15 let 30 Kč
Auto 40 Kč

SEZNAM TURISTICKÝCH MAP A PRŮVODCŮ

CENY ZA UBYTOVÁNÍ NA NOC 


