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Vážení spoluobčané!
Stejně jako každý rok, opět nastal námi všemi toužebně očekávaný čas, a to čas letní dovolené. Mnozí z nás se těší na svou
dovolenou, na kterou se připravovali již delší dobu. Začíná to většinou 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 termín dovolených.
Jistě jste si všimli, že úvod mého slova k Vám jsem jen málo změnil oproti loňskému roku..
Ale něco se však přeci změnilo. Je jen několik týdnů po vstupu naší republiky do EU. V současné době již známe naše zástupce v Evropském parlamentu. Co jim vzkázat? Aby se nebáli prosazovat zájmy našich občanů a nepodléhali tlakům, které na
ně budou vyvíjeny ze strany ekonomicky i politicky silnějších zemí. Je pravdou, že z historického hlediska nás vždy někdo vedl
nebo přímo nám vládl, ale nyní žijeme v třetím tisíciletí a měli bychom být schopni udržet si svoji identitu a být hrdi na naší
republiku. Nikdy jsme se nebáli říci všem, co nám vadí a co nás trápí. Je také pravdou, že jsme si některé věci obhájili, jiné
zase ne. Musíme zastávat zásadní postoje v nově tvořící se Evropě. Věřme našim prvním poslancům v Evropském parlamentu, že naše zájmy obhájí.
Myslím si, že nyní nastal čas na příjemné chvíle strávené s přáteli a důkladný odpočinek celého těla. Z tohoto důvodu Vám
přeji krásné a šťastné prožití letošní dovolené, ať budete kdekoli.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
33. zasedání rady města proběhlo
7. 6. 2004.
Vzhledem k tomu, že na předcházejících dvou jednáních nebyla prováděna kontrola naplňování usnesení
zabral tento bod téměř polovinu času jednání rady města. V celku bylo konstatováno, že usnesení rady
i zastupitelstva jsou průběžně naplňována. Tam, kde plnění bylo slabší, byl stanoven konečný termín pro
vyřešení.
V záměrech a pronájmech obce bylo
na základě žádosti občanů schváleno
vyvěšení pěti záměrů na pronájem,
směnu nebo prodej pozemkových
parcel. Jedná se vesměs o pozemky
pod garážemi nebo sloužící občanům
jako zahrádky. Všechny tyto záměry
jsou v souladu se zákonem po dobu
15-ti dnů zveřejňovány na úředních
deskách města.
Z dalších žádostí došlých
k jednání rady:
- schváleno bezúplatně převést z majetku města na skautské středisko Junák chladničku MINSK z roku 1980
a elektrický sporák z roku 1979
- vzata na vědomí žádost lékařů (nájemců zdravotního střediska v Tovární ulici) o zajištění obnovy vstupu do střediska
- schváleno poskytnutí dotace ve výši
1.000 Kč pro Výchovný ústav v Nové Roli, který byl pověřen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uspořádáním XXIX. letní
olympiády výchovných ústavů ČR.
- schválen odprodej 150 m demontovaného potrubí rozvodu TUV
po opravě topného kanálu za cenu
kovového odpadu a dále odprodej
starých balkónových panelů uložených na skládce domovního odpadu města za cenu 8.000 Kč panu
Radku Chvátalovi.
Rada města vzala na vědomí, že
proběhlo jednání zástupců města
se zástupcem KASS Chodov, který
zajišťuje vysílání kabelové televize
v Nové Roli s tím, že byly dohodnuty konkrétní kroky ke zlepšení kvality vysílání s rozšířením vysílacího
času od června 2004 též o neděli.
V bytových záležitostech vzala RMě
na vědomí informace o právním posouzení typové smluvní konstrukce týkající se nájmu a prodeje bytů

v bytové výstavbě v Nádražní ulici
čp. 280, 288 a 291 (A, B, C) a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit urgenci
uzavření dodatků zbylých 4 smluv
dle platného usnesení ZMě s tím, že
pokud ani po této dodatečné výzvě
nebudou ve stanoveném termínu dodatky smluv uzavřeny, podá město
Nová Role žaloby soudu o neplatnost
těchto nájemních smluv s použitím
důvodů dle uvedeného právního posouzení stavu.
Dále RMě vzala na vědomí další
předloženou reklamaci balkonu (prolínání vlhkosti do vnitřní stěny bytu
u balkónových dveří) v čp. 280 v Nádražní ulici (blok A) a doporučila k trvalému odstranění závady a v souladu
s návrhem problémy řešit zasklením
balkonu za podmínky úhrady nákladů akce nájemcem bytu.
RMě vzala na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o projednání pronájmu bytů
s jednotlivými navrženými uchazeči
dle dřívějších rozhodnutí RMě a stanovisek bytové komise a po diskusi
a projednání všech žádostí schválila přidělení bytů v nově postaveném
bytovém domě o 14 b.j. „U Plynárny“
jednotlivým uchazečům takto:
- byt 2+kk panu Dušanu Bakovi,
dosud trvale hlášen v Nádražní
čp. 228
- byt 11⁄2+1 + garáž č. 4 panu Petru
Skořepovi, dosud trvale hlášen ve
Svobodově čp. 190
- byt 11⁄2+1 + garáž č. 2 paní Lidmile
Benedikovičové, dosud trvale hlášena ve Svobodově čp. 188
- byt 11⁄2 +1 + garáž č. 1 paní Janě
Adamcové, dosud trvale hlášena
v Jiráskově čp. 107
- byt 21⁄2+kk paní Jaroslavě Žajdlíkové, dosud trvale hlášenému v Tovární čp.19
- byt 2+kk + garáž č. 6 panu Jiřímu Semerovi, dosud trvale hlášena
v Husově čp. 209
- byt 11⁄2+1 + garáž č. 3 panu Miroslavu Gondášovi, dosud trvale hlášen 1. Máje čp.196
- byt 11⁄2+1 paní Aleně Bártové, dosud trvale hlášena v Chodovské čp.
236 s podmínkou
- sjednaným závazkem užívání bytu
na dobu určitou s vymezením této doby dobou trvání pracovního
poměru jako zaměstnance města

Nová Role. Zároveň bude platit
též podmínka vymezení konkrétní doby určité pronájmu bytu vždy
do konce každého roku jak je níže
v dalších obecných podmínkách
pronájmu bytů stanoveno
- byt 21⁄2+kk + garáž č. 5 Rodinnému dětskému domovu Duha o.p.s.–
Mezirolí 4 pro potřeby odchovanců
tohoto domova jako startovací byt
+ garáž s povolením města dalšího
přidělování do užívání dle rozhodnutí vedení domova
- byt 3+kk paní Leoně Ficíkové, dosud trvale hlášena v Nádražní čp.
288. Podmínkou přidělení bytu je
uvolnění doposud užívaného bytu spolu s matkou – byt č. 4/288
(2+1) s tím, že již složená splátka kupní ceny za tento byt ve výši
158.266 Kč bude řádně vyúčtována, a to formou postupného vracení započítáváním proti účtovanému
nájemnému v nově přiděleném bytě „U Plynárny“ – uzavření dohody
v tomto smyslu je podmínkou přidělení bytu, jak je výše uvedeno.
Dále rada města:
- vzala na vědomí předloženou petici
ČZS ZO Nová Role s vyjádření nesouhlasu se záměrem dle konceptu
ÚPM Nová Role řešení příjezdové
silnice k uvažované průmyslové
zóně za porcelánkou přes tamní
zahrádky a předložila tuto petici
jako podnět pro další stupeň projednávání ÚPM zpracovateli dokumentace
- schválila předložený návrh zásad
pro zadávání veřejných zakázek
městem Nová Role
- souhlasila s čerpáním rezervního
fondu Základní školy Nová Role dle předložené žádosti ředitele
školy na úhradu nákladů realizace oprav ve školní jídelně v částce
47.000 Kč.
- schválila provedení stavebně-technického průzkumu objektu nedokončené stavby na koupališti dle
předložené nabídky firmou „Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o.
Karlovy Vary za 26.656 Kč
- uložila vedoucí FaPO zajistit zpracování odborného posouzení finančních vlivů na roční rozpočet
města pro případ, že se staneme
plátcem DPH. Ladislav Cinegr
místostarosta města
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VEŘEJNÁ VÝZVA

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
Město Nová Role, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Nová Role,
vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu
na obsazení pracovního místa:

Úředník – referent správního odboru
MěÚ v Nové Roli
Platová třída dle druhu práce: společné práce ve státní správě a samosprávě
– PT 6 (příprava a vyřizování jednoduchých správních případů v rámci dozoru
nad dodržováním obecně závazných předpisů obce zejména k zajištění čistoty
a pořádku v obci + zajišťování nezbytných manuálních prací spojených s výkonem veřejné správy zajišťované na MěÚ Nová Role při správě majetku
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
1) Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka
dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
2) Další požadavky:
- úplné středoškolské vzdělání
- základní znalost práce na PC – běžný software
- základní orientace v právních normách pro uvedený druh
práce
- praxe ve veřejné správě výhodou
Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o případných
získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky: Přihlášky mohou zájemci podat
nejpozději do 14. července 2004 (včetně) poštou, elektronicky s dodatečným
dodáním ostatních dokladů elektronicky nedoručitelných na základě vyzvání, nebo také osobně na podatelnu MěÚ Nová Role, a to nejpozději do 17:00
hod. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, při poštovním
doručení je rozhodující datum podání na poště.
Adresa pro doručení přihlášek: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236,
362 25 Nová Role, Při elektronickém podání: tajemnik@novarole.cz (v přihlášce uveďte kontakt - tel.čís., e-mail)
Nebudou-li s přihláškou řádně předloženy všechny požadované doklady ve
stanoveném termínu, tajemník MěÚ vyzve zájemce, aby je v přiměřené lhůtě
doplnili.
V Nové Roli dne 11.6.2004
Vladimír Dicá, tajemník MěÚ
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Blahopřejeme
všem občanům
Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří oslaví své narozeniny
v měsíci červenci a srpnu 2004,
zvláště blahopřejeme
k významnému životnímu výročí
těmto občanům:
Melanie R o k o s o v á
Marie V e s e l á
Marie A p p e l t o v á
Rozalie K a f k o v á
Božena S v a t o ň o v á
Jaroslava Z i n n e r o v á
Miloslav D o u b e k
Božetěch Z a c h a r i á š
Marie H a v l í k o v á
Marianne M a c h á č k o v á
Anna Š p i d r o v á
Marta D z u r k o v á
Věra W a l l i s c h o v á
Jaromír F o r m á n e k
Stanislav K o h o u t
Miroslav K o r a n d a
Bohuslav M e l z o c h
Uvedeným jubilantům
upřímně blahopřejeme,
všem přejeme hodně zdraví,
klidný a spokojený život.

První občanské průkazy
V obřadní síni Městského
úřadu v Nové Roli byl dne
15. června 2004 uskutečněn
další slavnostní obřad, na kterém byly předány patnáctiletým první občanské průkazy.
Sedm mladých slečen a dva
pánové převzali z rukou starosty města pana Václava
Heřmana svůj první občanský
průkaz.
Jasněna Pšeničková
matrikářka
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II. FÁZE POSKYTOVÁNÍ PŮJČEK OD MĚSTA S 3% ÚROKEM
NA OPRAVY A MODERNIZACI BYTŮ
Vážení občané
Na základě načerpání úvěru města
Nová Role od Státního fondu rozvoje bydlení České republiky (dále
jen SFRB) v rámci programu oprav
a modernizace bytového fondu bylo
od června roku 2003 dosud kladně
vyřízeno celkem 32 půjček od našeho města ve prospěch vlastníků bytového fondu ve městě. Až na několik
výjimek se půjčky čerpaly na opravy a modernizace panelových domů
jednotlivých společenství vlastníků jednotek. Tímto byla prakticky
ukončena I. fáze poskytování půjček, kdy byly vypůjčeny pouze prostředky poskytnuté městu do Fondu
oprav a rozvoje bydlení města úvěrem ze SFRB.
Dle platných podmínek a stanoveného propočtu má však město povinnost i nadále tento svůj bytový

finanční fond udržovat a přispívat
do něj z rozpočtu města. Zároveň
vlastní půjčky jsou spláceny zhruba téměř ve dvojnásobně kratší době než je povinno město vracet prostředky k tomuto účelu načerpané
zpět SFRB. Relativně je tak možno v průběhu necelých 10 let tyto
finanční prostředky 2 x otočit – vypůjčit, a tak vzniká prostor pro další půjčky dle platných pravidel města. Roční prostředky však budou
již podstatně nižší a uspokojit bude
možno jen několik málo žadatelů
ročně.
Proto rada města určila další termín
pro podávání žádostí o půjčky nejpozději do 30.11.2004 s tím, že tyto
žádosti by byly vyřizovány pro realizaci akcí v roce 2005. Předpokládaný objem zbylých prostředků pro tyto půjčky od města na rok 2005 činí

VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÉHO STROMU

700.000 Kč (tento objem však může být ještě změněn - spíše zvýšen
v závislosti na schvalování rozpočtu
města na rok 2005). Zároveň však
upozorňujeme, že žádosti je možné
podávat ihned s tím, že všechny obdržené žádosti budou vyřizovány dle
data jejich podání a neúspěšné žádosti pro realizaci akce v roce 2005
budou moci být v případě trvání zájmu žadatelů o půjčku přesunuty do
dalších let.
Základní podmínky pro poskytování půjček jak byly schváleny zastupitelstvem města se nemění. Nadále je
možno tyto podmínky a ostatní bližší informace obdržet na Městském
úřadu v Nové Roli u mzdové účetní
města (dveře číslo 6), případně u tajemníka MěÚ (dveře číslo 9).
Vladimír Dicá,
tajemník MěÚ

!!!POZOR!!!
V měsíci červenci bude
zcela přerušeno vysílání
místní kabelové televize
(včetně smyčky)
z důvodů čerpání

Na návrh Města Nová Role vyhlásil Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody
lípu srdčitou o obvodu kmene 404 cm ve výši 130 cm nad zemí
na p.p.č. 92/2 v k. ú. Nová Role za památný strom. Důvodem
vyhlášení památného stromu je ta skutečnost, že se jedná
o platan mimořádného rozměru, věku a estetické hodnoty.
Za účasti občanů Nové Role, faráře – otce Vladimíra a členů
Řádu svatého Huberta představil veřejnosti památný strom
starosta obce Václav Heřman.

dovolených a údržby
zařízení.
Od 2. do 31. srpna
poběží smyčka
a od 1. září opět normální vysílání.
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TURISTICKO-INFORMAČNÍ CENTRUM
Spojení
Chodovská 306, 362 25 Nová Role
tel./záznamník/fax:
+420 353 851 297
e-mail: InfoCentrum@NovaRole.cz

Seznam všech prodejních map v českém + německém jazyce

Kč /ks

Praha (Prag) 1:12.000

45,-

Praha (Prag) 1:20.000

129,-

Rozhledny ČR (Aussichtstürme) 1:500.000

98,-

Kempy ČR (Campingplätze) 1:500.000

59,-

Hrady a zámky ČR (Burgen und Schlösser) 1:500.000

98,-

Česká republika (Tschechische Republik) 1.500.000

49,-

Karlovy Vary plán města s mapou (Stadtplan mit der Umgebung) 1:10.000

20,-

Automapa Západočeské lázně (Strassenkarte) 1:200.000

10,-

Rybářské revíry Západočeské lázně 1:200.000

10,-

Rybářské revíry Jihozápadní Čechy 1:200.000

10,-

Turistická mapa Karlovarsko (Wanderkarte) 1:50.000

50,-

Velká cykloturistická mapa Krušné hory – západ 1:75.000 (ČJ, NJ, AJ)

79,-

Turistická mapa Krušné hory - západ (Wander- und Radwanderkarte) 1:50.000

69,-

Turistická mapa Krušné hory – střed (Wander- und Radwanderkarte) 1:50.000

69,-

Turistická mapa Krušné hory – východ (Wander- und Radwanderkarte) 1:50.000

69,-

Mapa Karlovarsko (ČJ, NJ, AJ, RJ) 1:120.000

20,-

Průvodce Karlovarskem

23,-

Faxové služby pro veřejnost:
Fax tuzemsko – Karlovy Vary
a okolí začínající na 35
1. strana =
35 Kč
2. a další =
9 Kč

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku – Krušné hory – západ

77,-

Reiseführer durch Böhmen, Mähren und Schlesien – Erzgebirge – westlicher Teil

99,-

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku – Krušné hory – střed

77,-

Reiseführer durch Böhmen, Mähren und Schlesien – Erzgebirge – Mitte

99,-

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku – Krušné hory – východ

77,-

Fax meziměsto
1. strana =
2. a další =

Reiseführer durch Böhmen, Mähren und Schlesien – Erzgebirge – Ost

99,-

Otevírací doba

pondělí
8:00 – 13:00
úterý
8:00 – 13:00
středa
8:00 – 13:00
čtvrtek
8:00 – 13:00
pátek
8:00 – 13:00

13:30 – 18:00
13:30 – 18:00
13:30 – 18:00
13:30 – 18:00
13:30 – 18:00

Kopírování pro veřejnost:
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně

2 Kč
3 Kč
4 Kč
6 Kč

40 Kč
11 Kč

Fax do zahraničí = částka dle tarifu
I. Tarif
1. stránka =
61 Kč
2. a další =
25 Kč
II. Tarif 1. stránka =
63 Kč
2. a další =
28 Kč
III. Tarif 1. stránka =
66 Kč
2. a další =
31 Kč
IV. Tarif 1. stránka =
74 Kč
2. a další =
33 Kč
V. tarif
1. stránka =
81 Kč

Západočeské lázně s mapovým atlasem

179,-

Krušné hory s mapovým atlasem

179,-

Krušné hory – západ

50,-

Erzgebirge West

50,-

Krušné hory – západ (ČJ, FJ, IJ)

20,-

Krušné hory – západ (ČJ, NJ, AJ)

20,-

Krušné hory – západ (Erzgebirge – West) – CD
Mapa Nová Role

Zájemci prosím hlaste se
na městském úřadě
u sl. Žigovičové,
kancelář č. 10

6,-

Památky Karlovarského kraje v bájích a pověstech

25,-

Nová Role 40 let města

100,

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 11. a 12. 6. 2004.

POZOR
Město Nová Role
hledá
KRONIKÁŘE MĚSTA

199,-

VOLEBNÍ ÚČAST - OBEC NOVÁ ROLE
Okrsek

Počet
voličů

Vydané
obálky

Účast
v%

1

1 029

282

27.41

281

278

2

1 056

247

23.39

247

245

3

956

243

25.42

243

240

4

258

72

27.91

72

72

3 299

844

25.58

843

835

Celkem

Odevzdané Platné hlasy
obálky
celkem
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BACHA ŠKOLA
Konečně jsou tady!
První červenec, nejlepší den v roce.
Začínají prázdniny. Ten nekonečný
pocit volnosti! I já se na ně moc těším. Vyrážíme k vodě, do lesa a na
další místa, kde poznáváme nové lidi,
vznikají nová prázdninová přátelství,
která nám poskytují další nezapomenutelné zážitky. Dva měsíce utečou
jako voda a my celí natěšení na kamarády ze třídy znovu přijdeme do
školy, jen o třídu výš.

Novorolský zpravodaj

Konečně jsou tady!

Už jsou za dveřmi!

Konečně je to tady, celých deset měsíců jsem se na tuhle chvíli těšil. Je
to nejhezčí období v roce. O prázdninách se můžeme chodit koupat,
dlouho spát, jezdit na dovolenou
někam k moři. Všude je zeleno,
a velice teplo. Nejvíce se těším na
dovolenou v Chorvatsku. Tam nemusím vůbec nic dělat, jenom chodím na pláž kde se opaluji a koupu
se v moři, ale u nás je taky moc hezky, s kamarády se budu chodit koupat. Prázdniny prostě miluji.

Na prázdniny pojedu k dědovi
a k babičce na dva týdny k chatě.
Tam se vůbec nenudím, protože
tam mám také hodně kamarádů.
S kamarády se chodíme koupat do
čistého rybníka, ale také do lesa.
Dva týdny utečou jako voda a s rodinou pojedeme na dovolenou. V létě se skoro určitě nikdo nenudí.
Nejraději jezdím na dovolenou po
České republice. Myslím si, že Česká republika má tu nejhezčí přírodu
a nejkrásnější památky. Chtěl bych
je všechny poznat.

Luděk Kučaba 7.A

Anna Sirmaiová 7. A

Marek Maxa 7.A

Už je to tady!

Prázdniny
Nevídáno, neslýcháno,
Zlatem svítí dnešní ráno,
Prázdniny už jsou tady!
Škola už je za námi,
voda nás krásně chladí,
s kamarády dovádíme rádi.

M. Chalánková 7. A

Už je to tady!!!
„ Ať už jsou prázdniny „ to si říkám
každé ráno, když musím vstávat do
školy. Už ať je tu závěrečné vysvědčení. Nebudu z něj příliš nadšený, ale
to se dá přežít. Pak se budu věnovat
jízdě na kole, kolečkových bruslích
a také pojedu na tábor. Budu se s kamarády chodit koupat a užívat volného času dosytnosti a podle svých
představ. Je to dobrý pocit vstávat do
volného dne bez školy a bez učitelů.
To je prostě super!!!

Komjati, 7.A

Konečně jsou tady!
Mé pocity se zbláznily! Ten krásný
hřejivý pocit, když ležím na sluníčku a představuji si dva dlouhé měsíce prázdnin, kdy se mohu koupat
a opalovat. A hlavně nemusím do
školy! Představuji si, že trávím dovolenou s mamkou u moře, pak otevřu
oči a vůbec tím nejsem zklamán, že
jsem na louce a opaluji se. Prázdniny
už na nás čekají za rohem.
Kosík

Pomalu končí školní rok a blíží se
prázdniny. Pro každého znamenají
prázdniny volno. Každý si může dělat co ho zrovna napadne, ale nejvíc
dětí a dospělých bude u vody. Půjdu
se schladit do studené vody, aby se
to horko dalo vydržet. Například já
doufám, že bude koncem prázdnin
dostatečně pršet, aby vyrostly houby a já je mohla sbírat, protože sběr
patří rovněž k mé oblíbené činnosti
o prázdninách.
Jana Nemčičová 7.A

Prázdniny jsou tady!
Už je to tady! Vysvědčení jsou rozdána
a školní zvonek zvoní pro tento rok naposledy. Začínají prázdniny! Děti nadšeně vybíhají ze školy. Každé z nich má
už určitě vymyšleno, kam pojede na výlet a co bude dělat. I já už mám jasno.
Jako každý rok pojedu s rodiči na chatu. Ale dost už plánů, prázdniny nejsou
jen o výletech. Jsou také časem volnosti, kdy neplatí povinná školní docházka. Na to se určitě těší všechny děti, až
budou místo sedění ve školních lavicích
běhat venku a dělat co je baví.

VÝUKA JAZYKŮ V NOVÉ ROLI
Německý jazyk
Ruský jazyk
Český jazyk

pro začátečníky
i pokročilé
pro cizince

Skupinky pro 5 -7 osob
Zaručen individuální přístup
Délka trvání kurzu - 3 měsíce (podle zájmu)
Výuka v 90ti minutových blocích 1x týdně

Cena 2.250 Kč
(možno platit měsíčně – 750 Kč)

V případě zájmu volejte 606 155 703

Novorolský zpravodaj
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CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
Dům dětí a mládeže uspořádal v sobotu 29. 5. 2004 již tradičně Cestu
pohádkovým lesem. Než však tato
sobota přijde, čeká pracovnice DDM
velký a tvrdý kus práce. S přípravami na tuto akci se začíná již od začátku dubna, šijí se kostýmy, malují
a vyřezávají se kulisy a hlavně shánějí se sponzoři, aby byla celá akce
tak úspěšná jako minulé roky.
V letošním roce nám s výrobou pomůcek na jednotlivá stanoviště pomohla děvčata z VÚM, která docházela do DDM vždy v pondělí
a za pomoci paní vychovatelek nám
s prací pomáhala.
Jelikož v loňském roce pršelo, muselo se začít s výrobou masek i kulis
od začátku.
Tato akce se pořádá pro děti od 3 do
10 let, účastní se jí pravidelně 300
dětí z Nové Role a širokého okolí.
Již od půlky května přicházely do
DDM starší děti, aby si vybraly
masky pohádkových postav. Získat
děti pro tuto činnost není nikdy velká práce, děti se těší, že zažijí pěkný den s těmi nejmenšími. Všichni
účinkující vychází už v 7. 00 hod.
z DDM, každý z nich dostane svačinu a pití, díky laskavým sponzorům si v letošním roce mohli odnést
i malou hračku. Chceme poděkovat
rodičům všech účinkujících, že dě-

ti přišly včas, všechny byly nalíčené
a s dobrou náladou.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat p. Ranšovi, p. Šindelářovi, kteří
ráno rozvezli materiál a odměny na
jednotlivá stanoviště.
A nyní už se jen čeká na první dětičky. V letošním roce se sluníčko
smálo už od časných hodin, tak děti přicházely na start s úsměvem, ale
někteří i s trochou obavy, co je vlastně čeká.
Celá akce proběhla velice dobře
a v cíli už čekali loupežníci, kteří
rozdali všem dětem párek na opečení. Ani dospělí si nemohli stěžovat,
v cíli na ně čekat stánek s občerstvením, kde je obsluhovaly také již „tradičně“ naše babičky – p. Rybárová
a p. Tvaroužková. V letošním roce
jim pomáhal i pan Rybár. I jim patří poděkování, neboť v tak teplém
dni to není nic příjemného.
A za to, že si mohli děti i rodiče opéct vuřty musíme poděkovat
p. Handšuhovi ml., který připravil
dřevo a p. Handšuhovi st., který se
celý den staral, aby oheň vydržel.
Děti přicházejí do cíle s úsměvem na
tvářích – proto, že to mají za sebou,
že zvládly všechny úkoly a hlavně
proto, že si přinášejí plné batůžky dobrot a hraček. K úsměvům na
dětských tvářích přispěly naše po-

hádkové postavičky, kterých bylo
po celé trati 66. Chtěla bych poděkovat i Lence Polanské – chovance
VÚM, která vystupovala v pohádkovém lese.
Myslím si, že tady je místo pro ty,
kteří jsou pro nás velice důležití,
naše sponzory, bez kterých by tato
akce nebyla taková. Vám patří veliký dík.
MÚ Nová Role, Sedlecký kaolin
Božičany, Lofida, „SOVA“ p. Soukup, Jednota Toužim, Konsorcium
p. Švec, Řeznictví Pokorný, Restaurace Ganya, MSK Böda, Velta Plus,
Dinocomemerce s. r. o., JITO p. Kodajek, PRIMA K. Vary, MELISSA
MUDr. B. Majkusová, Grill bar, GB
SOFT, Krejčovství p. Náglová, Zahr. technika p. Kučabová, DOHNAL
BR., Kadeřnictví Jana, Kadeřnictví
Charlotta, Kadeřnictví p. Benešová,
Zelenina M. Eichacker, Občerstvení
Vendy, Konzum MAXIM, Pohost.
čin. p. Podhorná, OVB p. Gabrielová, Nápoje J + M, Truhlářství M.
Krassa, MO ČSSD p. Schmiedová,
Textil p. Zvěřinová, MUDr. Zoníková, MUDr. Bartková, p. Gašpariková.
V letošním roce měl náš POHÁDKOVÝ LES novinku a tou byla
zmrzlina na startu za tuto skvě lou atrakci chceme poděkovat panu
„zmrzlinářovi“, který zapůjčil stroj
a zmrzlinu dal jako sponzorský dar.
Věřím, že se dětem i rodičům akce
líbila a budou nadále navštěvovat akce, které pořádá Dům dětí a mládeže
v Nové Roli.
A co na závěr – celá tato akce by
se neobešla bez lidí, kteří tuto akci
zrealizovali, těm je největší odměnou dětský úsměv v cíli a pochvala
z řad rodičů. Těm patří ten největší
dík. V letošním roce, jako i v předešlých je to paní J. Handšuhová,
V. Taišová, I. Patrovská, I. Sakařová, M. Toužimská.
Pokud jsem na někoho zapomněla,
velice se omlouvám, určitě to nebylo úmyslně.
Tichá Milena
ředitelka DDM

červenec - srpen 2004

–8–

SÁZAVA - VÝLET PRO DĚTI I RODIČE
Dne 4. - 6. června pořádala Městská
knihovna Nová Role výlet pro děti
na Sázavu.
Odjezd byl v 7:00 hodin od školy. Na
Sázavě jsme navštívili několik hradů,
zámků a památná místa. Také jsme
chodili na turistické vycházky. Hned
v pátek jsme navštívili státní zámek
Konopiště. Dozvěděli jsme se, že Konopiště uchovává neobyčejně bohaté
soubory uměleckých a uměleckořemeslných předmětů z období gotiky,
renesance, baroka i nové doby a to
nejrůznějšího druhu. Potom nás čekala 7 km dlouhá posázavská a naučná stezka, která vedla do Pikovic.
Pak jsme nasedli do autobusu a odjeli do Vlastějovic, kde jsme se ubytovali. K večeři jsme měli čevabčiči
s bramborem, s hořčicí, cibulí nebo
okurkou.Večer jsme hráli vybíjenou
a volejbal. Ráno jsme odjeli do Ledče nad Sázavou, kde jsme měli dvě
hodiny rozchod na splnění úkolu.
Měli jsme navštívit co nejvíce historických památek.
Po návštěvě města jsme se jeli podívat na hendikepovaná a zdravá zvířátka do Ochranné stanice dravců.
Ve stanici byla především zraněná
zvířátka, ale také zdravá. Můžete
se tam setkat se známou hvězdou

z večerníčku ,,Vydrýskem“. Vydrýska tam můžete vidět na vlastní oči.
Poté nás čekala další turistická trasa,
5 km dlouhá cesta na Stvořidla.
Ale na cestě nás potkal ošklivý
déšť. Museli jsme se schovat v bufetu s občerstvením. Až přestalo pršet,
tak jsme opět vyrazili. Na závěr cesty nás čekal houpací most. Za mostem byla vlaková zastávka, kde jsme
počkali na vlak, který nás dovezl do
Vlastějovic. Po večeři jsme se dozvěděli, kdo vyhrál soutěž v návštěvě památek. Byla to chatka číslo 208,
kde byly ubytovány Kačka, Ája, Simča a Míša. Po vyhlášení byla diskotéka a opékání vuřtů. Ráno nás čekala prohlídka mlýna Budčice. Byla
to velmi zajímavá prohlídka, mohli
jste tam vidět i mlýnské kolo. Potom
nás čekala prohlídka města Zruč nad
Sázavou. Z města jsme odjeli na zámek Ječniště, kde se v součastné době natáčí film. Nakonec prohlídky
jsme v parku mohli vidět krásného
bílého páva. A už nás čekala jen cesta domů, která trvala 2 a půl hodiny.
Doma jsme byli kolem 18:00 hodiny.
Výlet se mi hrozně líbil a věřím, že
knihovna vymyslí zase na další rok
tak dobrý výlet pro děti.

Základní umělecká škola

orchestr, kde začínají poznávat krásu souhry hudebních nástrojů naši
nejmenší muzikanti. V nových vestách s logem Nové Role, které nám
za podpory města ušila p. Heringová jsme hájili barvy na kolonádním
koncertu v Karlových Varech. Bezesporu největším úspěchem je však
přijetí našeho žáka Jana Fixe na hudební konzervatoř v Teplicích, obor
klarinet. Honza u talentových zkoušek dokonce zahrál nejlépe ze všech
uchazečů a domů již odjížděl s vědomím, že je přijat.
Uplynulý rok nám přinesl hodně radosti i práce a věřím, že následující
školní rok bude neméně úspěšný.
Závěrem bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří nám jakkoliv
pomohli jak finančně, tak pomocnou rukou - při různých akcích pořádaných školou.

Na závěr každého období je zvykem
bilancovat úspěchy i neúspěchy,
a proto i v naší Základní umělecké
škole hodnotíme, co přinesl uplynulý školní rok.
ZUš navštěvovalo celkem 136 dětí,
z toho v nově zavedeném výtvarném oboru 41 žáků. Žáci školy se
prezentovali na soutěžích (2. místo
v komorní hře na klarinet obsadily
Martina Valentová a Lucie Levová),
koncertovali při různých příležitostech a reprezentovali školu i Novou
Roli v zahraničí. Taneční orchestr a akordeonový soubor se účastnil akce „TAG DER BLASMUSIK“
v Nabburku v SRN. S velkým nadšením jsme pořádali již 3. ročník
Hudebního plesu, z jehož výtěžku
si každý rok pořídíme nějaký nový
hudební nástroj – letos to byla B&C
trumpeta. Založili jsme také Malý

Alena Fedorová

Květa Marková
ředitelka ZUŠ NOVÁ ROLE

Novorolský zpravodaj
Vážení Novoroláci,
byl jsem požádán redakcí Novoroláčku, abych stručně zhodnotil
průběh školního roku v naší základní škole. Statisticky ještě hodnotit
a porovnávat s lety předchozími nemůžeme, protože v době, kdy tento
příspěvek píši, ještě neproběhla klasifikační pedagogická rada a klasifikace tedy ještě není uzavřena. Celkové výsledky prospěchu lze však
hodnotit na základě znalostních testů nebo soutěží, kterých se naše děti
účastnily.
V okresních soutěžích byly letos
naše výsledky podobné, jako v letech předchozích. V žádné ze soutěží jsme neskončili v rámci okresu na
posledním místě, naopak pravidelně
se naše děti umísťují v první polovině výsledkových listin.
V testu studijních dovedností a znalostí v matematice a českém jazyce,
který letos poprvé proběhl v celém
karlovarském kraji a kterého jsme
se dobrovolně účastnili i my, předčily výsledky našich vycházejících
žáků naše očekávání. Nebyl sestaven
žebříček škol podle výsledků, takže
nevíme, kdo je před námi a kdo za
námi. Byl nám sdělen pouze průměr úspěšnosti našich dětí a jeho
srovnání s průměrem celého kraje.
Ve všech třech oddílech testu, tedy
stud. dovednosti, M a ČJ naše děti
dosáhly výsledku, který se téměř
přesně shoduje s průměrem celého
kraje. Kladem testu bylo i to, že jednotliví žáci dostali osvědčení o absolvování testu, na kterém si jednotlivci mohli porovnat svoji úspěšnost
a podle toho upravit svoji přípravu na
přijímací zkoušky a dále porovnání
s ostatními zájemci o stejný studijní
obor.
K úspěchům letošního roku můžeme
počítat i to, že všichni naši vycházející jsou již umístěni na středních
školách nebo SOU.
Úspěšně i letos pokračovala spolupráce se školou v SRN, v Breitenbrunnu. Každý měsíc se účastnila
skupina našich dětí jednodenního
pobytu v SRN nebo německé děti
byly v naší škole. I letos jsme byli
přizvání k účasti na Zajíčkovém poháru v SRN, což jsou sportovní soutěže pro žáky sedmých tříd. Naše
dokončení na str. 9

Novorolský zpravodaj
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HISTORIE VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU
Nová Role je úzce spjata s prvním
zařízením pro výchovu dívek, které
vniklo v roce 1888 v Kostomlatech
pod Milešovkou, v době, kdy Čechy
byly součástí Rakouska-Uherska. Po
obsazení pohraničí v roce 1938 byl
ústav přemístěn z Kostomlat do vnitrozemí. V zámku v Luži – Košumberku u Chrudimi byl 10 let a v roce
1948 byl přestěhován zpět do Kostomlat. V roce 1950 byla početná skupina dívek přestěhována z Kostomlat
do zámku v Nejdku a dívky tam pracovaly v česárnách vlny. Ještě 2 roky
byl ústav pobočkou Kostomlat. V roce 1952 se osamostatnil a jeho prvním ředitelem se stal pan Miloslav
Ronhüttel. Když vedení česárny dalo
ústavu výpověď ze zámku a přestalo
přijímat nové dívky, podařilo se panu
řediteli Ronhüttlovi uzavřít smlouvu
s generálním ředitelem KP o pronájmu právě dostavěné svobodárny a 8.
září roku 1966 byl ústav přemístěn
do Nové Role a všechny dívky byly
zaměstnány ve zdejší porcelánce.
Kapacita VÚ je na základě rozhodnutí MŠMT ČR od 1. 1. 2004 40 lůžek. Skutečný stav dívek je 38. Počet výchovných skupin bude od září
2004 zvýšen ze současných 4 na 6.
Jedna výchovná skupina studijní, 4
výchovné skupiny pracovní a 1 výchovná skupina dívek s dětmi.

dokončení ze str. 8

děvčata svou soutěž vyhrála, chlapci
po loňském vítězství skončili letos na
třetím místě.
Ke škole neodmyslitelně patří i pedagogický sbor. I přes úspěšný letošní
rok ve sboru pro rok příští nastanou
nějaké změny. Někteří z pedagogů
odejdou do zaslouženého důchodu,
ve škole přibudou nejméně dva další
muži – učitelé.
Závěrem chci poděkovat všem (nejen ve škole), kteří se podíleli na
úspěšném průběhu tohoto školního
roku. Přeji všem krásnou dovolenou
a načerpání nových sil tak, aby další
spolupráce při výchově dětí přinášela jen úspěchy a radost.
Mgr.Stanislav Průša
ředitel ZŠ Nová Role

Zaměstnanci VÚ

Pedagogičtí pracovníci: ředitel, vedoucí vychovatelka, kmenové vychovatelky.
Nepedagogičtí pracovníci: vedoucí
ekonomického úseku, hospodářka,
sociální pracovnice, zdravotní sestra, trenérka a cvičitelka, kuchařky,
švadlena a údržbář.
Provoz ústavu je celoroční, 24 hodin
denně včetně sobot, nedělí a svátků.
Do VÚ jsou přijímány dívky, které
mají soudně nařízenu soudní výchovu nebo předběžné opatření a které
prošly Diagnostickým ústavem Praha
4 – Hodkovičky. Jde o dívky s méně nebo více závažnými poruchami
chování. Ústav jim zabezpečuje péči, kterou jinak poskytují zákonní
zástupci: péči výchovnou, zdravotní, vzdělávací a volnočasovou. VÚ
je zřizován Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky, jako školské zařízení. Ústavní
výchova není trest, ale pomoc dívkám, které vyrůstaly v nefunkčních
rodinách. Některé mají za sebou
takové dětství, že předčí i nejhorší
představy.
Za mimořádný úspěch ve výchově
pokládáme zdárné ukončení studií
dívek na středních a odborných školách. Dvě dívky dokonce zdárně dokončily i vysokou školu.
V posledních letech byl výchovný
ústav Nová Role třikrát pověřen
MŠMT ČR pořádáním celostátních
soutěží. V roce 1998 a 2001 Festival
zájmové umělecké činnosti (ZUČ)
v Nové Roli. V letošním roce jsme
byli pověřeni pořádáním XXIX.
letní olympiády výchovných ústavů České republiky. I tento náročný
úkol jsme úspěšně splnili díky dobré
organizaci, krásnému počasí a hlavně díky sponzorům.
Hodnocení XXIX. olympiády dívek VÚ Nová Role Karlovy Vary,
Svatošské skály, která se konala ve
dnech 6. - 9. 6. 2004
Atletické disciplíny a plavání probíhaly v areálu ZŠ Krušnohorská (sportovní škola v Karlových

Varech). Turnaj ve volejbalu a stolním tenisu v areálu stadionu Závodu
Míru. Ubytování dívek bylo v rekreačním středisku České pošty ve Svatošských skalách.
Celkové pořadí družstev:
1.
Moravský Krumlov
2.
Kostomlaty
3.
Hrochův Týnec
4.
Býchory
5.
Velké Meziříčí
6.
Vrchlabí
7.
Svatý Kopeček
8.
Počátky
9.
Jiříkov
10.
Kouty nad Desnou
Pro zajímavost uvádíme nejlepší výsledky mladších dorostenek:
Karolína Shejbalová z Hrochova
Týnce
- 150 cm ve skoku vysokém
- 450 cm ve skoku dalekém
Pavla Hlušková z Býchor
- 13,85 s v běhu na 100 m
Petra Palacká z Býchor
- 02:52,1 v běhu na 800 m
Veronika Hanisová ze Svatého Kopečku
- 9,30 m ve vrhu koulí 3 kg
Pořad štafet 4 x 60 m
1.
Moravský Krumlov
2.
Kostomlaty
3.
Velké Meziříčí
Turnaj ve volejbalu
1.
Moravský Krumlov
2.
Velké Meziříčí
3.
Počátky
Turnaj ve stolním tenisu
1.
Kostomlaty
2.
Velké Meziříčí
3.
Jiříkov
Poděkování
Výchovný ústav Nová Role děkuje
srdečně Městskému úřadu Nová Role, panu řediteli Pilnému z KP Nová
Role, panu Pokornému z Nové Role,
panu Kofroňovi, panu Mgr. Tichému,
paní Janě Handšuhové, panu Maxovi
a firmě Mattoni. Za sponzorské dary,
kterými výrazně přispěli ke zdárnému průběhu 29. olympiády dívek.
Mgr. Jan Matura
ředitel výchovného ústavu
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2003/2004 V MŠ V NOVÉ ROLI
V roce 2003/2004 bylo v MŠ v Nové Roli zapsáno ve čtyřech třídách /
berušky, žabky, ježci, myšky / 97 dětí. O ně se staralo 7 kvalifikovaných
učitelek a 6 provozních pracovníků.
Vykročili jsme do třetího roku práce
s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.
Cíle RP jsme ve školním vzdělávacím programu plnili především prostřednictvím těchto témat, které jsme
dále rozpracovávali ve třídních programech. Vycházeli jsme přitom ze
zájmu a potřeb dětí:
1. Cesta z domova do školky – „Kdo
jsou moji kamarád? Lidi, co se mají rádi a pomohou bez řečí. Je to
krásná vlastnost člověčí.“
2. Cesta ke zdraví – „Zdraví jsme tehdy, když nás nic nebolí, jsme veselí a spokojení, máme kolem sebe
rodiče, kamarády a přírodu.“
3. Cesta k přírodě – „Buď přítelem
všem živočichům a rostlinám, raduj se z přírodních krás, ale nenič je.“
4. Cesta do světa - „První cesta do
světa je z máminy náruče. Nejsme
všichni stejní, ale přesto si můžeme rozumět a být kamarádi.“
5. Cesta k lidovým tradicím – „Vracejme se k pramenům.Zkusme alespoň trochu vrátit krásu a poezii
každodennímu životu, rozpoznávat všední den od svátku, proměny
přírody i člověka během roku.“
6. Putování s knížkou – „Co je knížka? Je to bílých listů hromádka,
v ní si všechno hraje, zpívá, ptáci,
děti, zvířátka.“
Záměrem výchovného působení
MŠ bylo uspokojování potřeb dětí,
rozvíjení osobnosti s citlivým přístupem k jejich individualitě. Velká
pozornost byla věnována rozvíjení
nadaných dětí v kroužcích – ve výtvarně pracovním, pěveckém, dramatickém, tělovýchovném i dětem
se specifickými potřebami. Individuálně jsme pracovali s dětmi s odkladem školní docházky.
Děti z těchto kroužků se prezentovaly
i mimo MŠ – vystupovaly pro rodiče,
v Domě pečovatelské služby, vystavovaly své výtvarné práce v knihovně
i Domě kultury u příležitosti oslav 40.
výročí jmenování Nové Role městem,

soutěžily na tělovýchovné olympiádě
MŠ v Karlových Varech…
V letošním roce jsme se také cíleně
zaměřili na práci s textem a čtení na
pokračování. Stále je totiž velkým
problémem špatná výslovnost a chudé souvislé vyjadřování – to zjišťují i paní učitelky v ZŠ při zápisech.
Bohužel stále zjišťujeme, že se četba
rodičů dětem a vypravování, z většiny rodin vytratila.
Dařilo se nám také více „vtáhnout“
rodiče do dění v MŠ. Mnozí rodiče si
již zvykli a využívají toho, že se mohou účastnit podle svého zájmu a potřeb svého dítěte, dění v MŠ. Kladně
byly přijaty „Dny otevřených dveří“,
kdy si mohly děti s rodiči v prostředí
MŠ zahrát se svými oblíbenými stavebnicemi, hrami, zasoutěžit, zacvičit, přečíst si kousek z dětmi oblíbené knížky…
Rodiče nám také pomáhali drobnými sponzorskými dary, účastí na mimoškolních akcích, brigádou na školní zahradě s opékáním buřtů – tady
však za pomoc můžeme poděkovat
jen několika málo rodičům.
Velkou pomocí rodičů byl také finanční příspěvek SRPDŠ, ze kterého jsme pro děti zakoupili mnoho
hraček, knih, sladkostí k Mikuláši
a ke Dni dětí, a také uhradili, společně s penězi od sponzorů /p.Zvěřina a p. Žďárský /, zahradní sestavu pro děti, která se těší jejich velké
oblibě.
Tímto chceme již jmenovaným, i dalším sponzorům, velice poděkovat

nejen za opětovné dary, ale i přijaté
pozvání na jednu ze závěrečných besídek, kterou si pro své rodiče a přátele školy děti připravily. Na besídku přijal pozvání i starosta města
p. Heřman a p. ing. Šimek, který je
tak trochu naším „patronem“. Jejich
přítomnost nás opravdu potěšila.
Zpestřením života dětí v mateřské
škole byla, kromě již zmiňovaných
akcí, pravidelná divadelní představení, besedy v knihovně, masopustní karneval, Mikulášská, vánoční besídky, loučení se zimou - vynášení
Morany, vítání jara – čarodějnické
řádění, vystoupení kouzelníků-s balónky a s ptáky, výlety vlakem, výlet
do ZOO v Chomutově…
Stále se snažíme o zlepšování vybavenosti naší mateřské školy. Na
opravená pískoviště byly pořízeny
ochranné sítě. Od června jsou naplánovány rozsáhlé opravy rozvodů vody, rekonstrukce sociálních zařízení
pro děti a kuchyněk a další práce dle
hygienických požadavků, budou pořízeny myčky na nádobí…
Jaký byl tedy školní rok 2003/
2004 ?
Byl náročný, ale myslím, že jsme
odvedli kus dobré práce. Poděkování patří všem, kteří v MŠ pracovali i těm, kteří mateřské škole pomáhali.
Všem přeji krásnou pohodovou dovolenou a hodně sil a elánu do školního
roku 2004/2005.
Bohumila Matuščáková
ředitelka MŠ

Dne 12. 5. 2004 byla v místní knihovně
slavnostně zahájena výstava malíře pana
Miroslava Klause – Kytice.
Výstava již skončila, my vám přinášíme
malé ohlednutí viz. foto.

Novorolský zpravodaj
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DEN DĚTÍ NA JESENICI

POZVÁNKA

Končí školní rok a děti se těší na
prázdniny. Zajisté, že podle svého prospěchu, také na uznání své celoroční
„práce“, i když vědí, že učení je především v zájmu jejich budoucnosti.
A tak určitě rádi přijmou i k svému
svátku „Dne dětí“ každou pozornost
nás dospělých.
V tomto duchu jsme pro ně připravili zájezd na Jesenickou přehradu,
kde členové Jacht Clubu Sokolov pro
ně připravili projížďku na člunech,
plachetnicích a motorových lodích.
Musíme tedy poděkovat p. Ullmanovi, pí. MUDr. Pitelové a celé rodině Vaidišů, kteří se jim ochotně
věnovali a připravili jim velký zážitek. Také jim přišlo vhod občerstvení v podobě opékaní vuřtů, které
pro ně připravili manželé Pastorovi,
Jindra Slivoně a Jirka Veselý. Díky
za sponzorský dar p. Pokornému ve
formě špekáčků.

Paní Taišová z DDM měla hlavní dozor a péči o děti, aby nepřišly k úrazu a rovněž spolu s celým kolektivem
organizovala přípravu zájezdu. Velký dík patří OV KSČM v K. Varech
a ZO KSČM v N. Roli za financování celé akce.
Mimo to tato organizace věnovala
Domu dětí a mládeže výtěžek z oslavy MDŽ a to 1.220 Kč.

Dětem děkujeme za ukázněnost
a sportovní nadšení a přejeme jim
do života hodně štěstí. Škoda jen, že
se nám počasí nevydařilo.

Nová Role

Las Vegas a okolí

atrakce ve špičce věže Stratosfera.
Celé město je vystavěno ve stylu stavební architektury měst jako jsou
Benátky, Paříž, Egyptské pyramidy,
mrakodrapy velkoměst a dalších jiných atypických, světově známých
objektů. Jednotlivé stavby jsou extrémně osvětleny zářivými, barevnými, reklamními neóny, které umocňují celkově vnímané prostředí.
Málo je známá skutečnost, že v letech 1930 -36 byla v kaňonu řeky
Colorado, kde dravost řeky byla nepředvídatelná, vybudována přehrada, která nejenže zregulovala tok
řeky, ale dává širokému okolí dostatek energie k provozování veškerých činností. Hoover Dam (tak se
přehrada jmenuje) se honosí čtyřmi,
dvě stě metrů vysokými věžemi a výkonem 2000MW (jako náš Temelín)
a vstupné do útrob přehrady je pouhých 10 dolarů. Výstavbou přehrady
se utvořilo jezero Lake Mead o ploše
600 km čtverečních.
Opustíme vznešené Las Vegas a vydáme se na sever do Coloradské plošiny a potouláme se v Národních
parcích s jedinečnými skalními útvary a přírodními zajímavostmi.

který se bude konat
v Nové Roli

jak jsem již předznamenal, dnes se
vydáme do města kultury, hazardu, casín, volné zábavy a dalších,
pro Las Vegas, specifických přežitků.Červenou dálnicí v krajině s červenou hlínou a červenými skálami vjíždíme do státu Nevada, kde
v poušti v letech 1855-7 vyrostlo
u břehů řeky Colorado (Červená řeka) město, které dalo světu vědět, jak
se dají vydělat peníze. Prostorná náměstí, široké ulice (hlavní je Strip),
šlechtěné parky a mezi tím jsou vystavěny přepychové hotely s casíny,
bary, restauracemi, hernami, koncertními sály - úředně 71 objektů,
kde je možno se oddávat hazardu.
Město samotné je třetím nejbohatším městem Unie a příjem z heren
činí ročně 4 miliardy dolarů.
V objektech se pořádají hudební vystoupení slavných hvězd největších
kalibrů, sportovní klání špičkových
borců a různá společenská dění. Jednotlivé hotely lákají turisty na jedinečná představení, která se odehrávají v areálu objektu, mezi zajímavé
patří boj bukanýrů na lodích před hotelem Treasure Island, před hotelem
Mirage je to fontánové show zakončené ohňostrojem, nebo kolotočová

Myslím, že je velmi nutné věnovat
péči o děti i v jejich mimoškolním
životě, aby získávaly dobré návyky
a nepodléhaly špatným vlivům. Určitě sportování a turistika je pro ně
velmi přitažlivá.

Stanislav Hořínek
fotograf a cestovatel

na
Festival
nezávislých
filmů

„Ostrov:
2004“

4. – 5.
července
2004
v místním kině
od dopoledních
do nočních hodin
Promítat se bude
každou celou hodinu
soubor více krátkých
nezávislých filmů.
Produkce
L´Art Droit,
Vít Soukup,
Michal Pěchouček
a další.
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PETANQUE
V MEZIROLÍ
Jak se již stalo tradicí, uspořádal
sportovní klub SK Koloťuci Mezirolí
v rámci dětského dne turnaj v petanque pro děti. Turnaj se uskutečnil v neděli 30. května na mezirolské návsi.
Za pěkného počasí se k prezentaci dostavilo 17 hráčů a hráček. Utvořili 5
trojic a jednu dvojičku. Po pěti kolech
turnaje dosáhla nelepšího výsledku
právě jediná dvojice, kterou vytvořila
Nina Králová a Emil Lech. Tato „dvojka“ vyhrála všechna utkání. S jedinou
prohrou obsadila druhé místo trojice ve
složení Verča Kubíková, Lucka Pavlovičová a Lucka Levová. O třetí pozici
svedl velký boj tým tvořený sourozenci
Krajsovými (Roman, Zdeněk, Marek)
a tým ve složení Filip Král, Jiřík Fico, Lenka Romanová. Marek, Roman,
Zdeněk nakonec v konečném součtu
prohráli o pouhé čtyři „koule“ a obsadili čtvrté místo. Na pátém místě
se umístila trojice: Barborka Kubíková, Hanka Lechová, Klárka Kubíková. Šesté místo zbylo na Vaška Linka,
Martina Kadouna a Petru Linkovou.
Všichni zúčastnění byli za své výkony
odměněni sladkostmi i věcnými cenami, což pořadatelům umožnil finanční
příspěvek MěÚ Nová Role.
Za pořadatele i hráče děkuje
Süssner Jaroslav

OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ

PROVEDEME
ZNALECKÝ
ODHAD
- úřední i tržní ceny -

Ing. Václav Peleška
znalecká a inženýrská
kancelář
kontakt:
pí. Lochschmidtová
tel.: +420 608 514 664
e-mail: petraloch@tiscali. cz
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SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA DEN DĚTÍ
v areálu Fotbalového klubu Nová Role
V úterý 1. 6. 2004 proběhlo na sportovištích Fotbalového klubu Nová
Role sportovní dopoledne, které pro
děti nejen z Nové Role připravili naši členové. Tohoto klání se zúčastnila většina žáků naší základní školy,
kdy druhý stupeň sehrál svůj pravidelný turnaj smíšených družstev na
malém fotbalovém hřišti, ve kterých
jsou chlapci převlečeni za dívky
a první stupeň sehrál na velkém fotbalovém hřišti dva fotbalové turnaje.
První turnaj byl rozdělen na dvě skupiny 1. A (2), 1. B (3) ZŠ N. Role a 1.
– 2. třída ZŠ Božičany (1) a 2. ročník
(2), 3. A (3) a 3. B (1). Druhého turnaje se účastnili 3. - 4. Božičany (5),
4. A (2), 4. B (4), 5. A (3) a 5. B (1).
Na škvárovém hřišti sehrála děvčata
prvního stupně turnaj ve vybíjené.
Dále se tohoto sportovního dopoledne účastnily děti z mateřských
škol v Nové Roli, Mezirolí a Božičan, pro které byly připraveny dovedností soutěže a na závěr od nás
obdržely nějaké sladkosti, na které
vedení FK uvolnilo pár korun ze
svého rozpočtu. Myslíme si, že celá

tato akce až na drobné maličkosti zapříčiněné časovým skluzem proběhla
zdárně, i počasí se umoudřilo, jen je
škoda, že po deštivé noci nebyla zpočátku hřiště v ideálním stavu. Také
věříme, že na příště nás v této akci
podpoří i místní podnikatelé, abychom mohli odměnit i děti základních škol.
O kladném ohlasu mezi dětmi, především těmi nejmenšími, svědčí i to,
že většina z nich měla zájem se zapojit do sportovní činnosti v našem
fotbalovém klubu, ale kolik z nich se
skutečně zapojí, ukáže teprve čas.
Dále bych velmi rád poděkoval těm,
kteří celou akci připravili a starali se o co nejlepší průběh a posléze
také p. Michalu Hradeckému. Někteří z nich neváhali obětovat den
své dovolené, za což jim ještě jednou děkuji.
Dále děkujeme paní Jaroslavě Mulíkové z Bufetu Klubovna za pitíčka
pro děti z mateřských škol.
Roman Mokrusch
místopředseda FK Nová Role

HASIČSKÉ SLAVNOSTI
setkání s ministrem.
Hasičské slavnosti 2004 byly vyvrcholením celoročních oslav 140.
výročí založení prvního českého
dobrovolného hasičského sboru ve
Velvarech 1864. Třetí celorepublikový sraz dobrovolného hasičstva
a výstava historické hasičské techniky se konal ve dnech 4. – 5. 6. 2004
v Litoměřicích.
Sraz hasičstva se koná jedenkrát za
tři roky. Na tento sraz se sjelo 190
sborů z celé republiky a také ze Slovenska. Záštitu nad těmito slanostmi
převzal ministr vnitra pan Stanislav
Gross. Náš sbor byl na těchto slavnostech 5. 6. v počtu jedenácti členů.
Zúčastnili se slavnostního průvodu
a výstavy hasičské techniky. Z tohoto setkání si přivezli mnoho zajímavých poznatků a hlavně příjemný
pocit z toho, že mohli podiskutovat
s ministrem vnitra panem Stanislavem Grossem (viz. foto).

Na příští setkání v r. 2007 se rádi
opět podíváme, ale už i s naší stařičkou Pragovkou AERO 150, která tentokrát na výstavišti nebyla k vidění.
Naše vozidlo je snad již jediné v republice. Věříme, že na příštích slavnostech se budeme moct pochlubit
našim veteránem a budeme dobře
prezentovat Sbor dobrovolných hasičů v Nové Roli.
Ohnutková Petra
kronkář SDH
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TURNAJ V ŠIPKÁCH
V sobotu 12. 6. 2004 se v Mezirolí
v místním hostinci HUBERT uskutečnil turnaj ve sportovních šipkách
„PRIMA CUP“. Na třech herních
automatech si to nejdříve rozdalo
devět dvojiček, které byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých hrály
systémem „každý s každým“. Hrálo se 301. M.O. Dva nejúspěšnější
týmy pak postoupily do semifinále
a ostatní si jednokolově zahrály o 5.
až 8. místo. V prvním semifinále se
utkali karlovarští Ivan Fico, Honza
Polar s místní dvojicí Božena Bartošová, Maria Krnáčová. Tento zápas
vyhrály domácí hráčky v poměru legů 2:1. Druhé semifinále hráli Petr Uhlík, Soňa Václavíková a Václav Klement, Markéta Holeňáková,
všichni z Horního Slavkova. Zde zvítězil Václav s Monikou. Petr a Soňa
potom vybojovali 3. místo v souboji
poražených semifinalistů. I ve finálovém zápase byli úspěšnější zástupci Horního Slavkova.
Konečné pořadí:
1. Václav Klement, Markéta Holeňáková Sauna „B“ Horní Slavkov
2. Božena Bartošová, Maria Krnáčová Hubert Mezirolí
3. Petr Uhlík, Soňa Václavíková Sauna „A“ Horní Slavkov

4. Ivan Fico, Honza Polar Karlovy
Vary
5. Pavel Pavlovič, Ondra Tóth Liďák
Nová Role
6. Milan Burda, Vojta Nouza K. Vary
7. Marie Krnáčová, Anna Süssnerová
Mezirolí
8. Radka Spůrová, Petr Spůra Nová
Role
9. Petr Krieglstein, Monika Žampachová Nová Role
Do následujícího turnaje jednotlivců
se zapojilo 16 hráčů. Tento turnaj se
hrál systémem „dvojité K.O.“. Opět
jsme hráli 301. M.O. Zde měl nejvíce
štěstí Süssner Jaroslav st. (HUBERT
Mezirolí).
Další pořadí:
2. místo Pavel Pavlovič Liďák Nová Role
3. místo Petr Spůra Nová Role
4. místo Jaroslav Sussner ml. HUBERT Mezirolí
5.-6. místo Marie Krnáčová Mezirolí Milan Burda Karlovy Vary
7.-8. místo Jan Polar Karlovy Vary
Božena Bartošová Hubert
Mezirolí
9.-12. místo Ivan Fico Karlovy Vary
Ondra Tóth Nová Role
Helena Ficová Karlovy Vary
Anna Sussnerová Mezirolí

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI V MEZIROLÍ
Dne 29.5.2004 se v Mezirolí na požární nádrži uskutečnily již tradiční rybářské závody, kterými byly v Mezirolí zahájeny oslavy Mezinárodního dne dětí. Za pěkného slunečného počasí se už na šestou hodinu ranní začaly scházet
děti ve věku od 2 do 15-ti let, až se počet přihlášených zastavil na čísle 24.
Jako tradičně ryby neměly k svátku dětí moc porozumění a tak přijímaly nabízené „pamlsky“ přesto jen sporadicky. Přesto vítěz soutěže dokázal v součtu
nachytat více jak dva metry ryb. A jak to nakonec dopadlo:
1.místo
Hanka Pejšková
212cm
Chranišov
2.místo
Rosťa Liška
184cm
Chranišov
3.místo
Nikolas Nekys
166cm
Chranišov
4.místo
Míra Pejšek
108cm
Chranišov
5.místo
Petr Pavlovič
95cm
Děpoltovice
6.místo
Petr Hudlický
76cm
Mezirolí
7.místo
Aleš Muller
57cm
K. Vary
8.místo
Richard Odehnal
28cm
K. Vary
9.místo
Barborka Kubíková 26cm
Mezirolí
10.místo
Verča Kubíková
22cm
Mezirolí
Toto je prvních 10 nejúspěšnějších účastníků. Díky štědrosti sponzorů byly
připraveny ceny pro všechny zúčastněné, i když neměly tolik štěstí a neulovily ani jednu rybičku.

13-16. místo Radka Spůrová Nová
Role
Zdeněk Jano Mezirolí
Vojta Nouza Karlovy Vary
Maria Krnáčová SK Koloťučky
Mezirolí
V obou turnajích bylo díky vydatné
podpoře sponzorů možno odměnit
chutnými cenami všechny zúčastněné. Hlavním sponzorem turnaje byla
firma MASO UZENINY PRIMA.
Již tradičnímu sponzorovi za pořadatele i hráče velmi děkuji. Poděkování patří také panu Petru Dolejšovi
z Hostince HUBERT za zajištění cen
a panu Benušovi za poskytnutí herních automatů.

Jaroslav Süssner

Rád bych touto cestou chtěl poděkovat těm, kteří přispěli k zdárnému
průběhu soutěže: Božence Bartošové, Zdeňce Beranové a Aničce Süssnerové za vzornou starost o žaludky
rybářů, dále také Štefanu Nováčkovi za poskytnutí klubové místnosti.
Děkuji všem sponzorům, zejména
Městskému úřadu Nová Role.
Sponzory turnaje dále byli:
Klempířství Josef Bartoš Mezirolí, Hostinec HUBERT Mezirolí, Restaurace „U DĚDKA“
Bečov nad Teplou, Bistro „Na
ŠAMOTCE“ Chranišov, Smíšené zboží Na nádraží Bečov,
Večerka Bečov, Řeznictví Pokorný Nová Role.
Za Fishing Team Mezirolí

Martin Pavlovič
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ÚSPĚCH
NOVOROLSKÉHO
AEROBIKU
12. 6. 2004 – sobota - Nejdek
- Master class v aerobiku.
Novorolská děvčata opět uspěla.
Do finále ze zákl. kola v I. kategorii do 10 let postoupila a do 6.
místa se umístila
4. místo Sabina Rákošová
5. místo Eliška Čikotová
V kategorii II. do 13 let ze zákl.
kola se umístila do finále: Michala Chlupová, Michala Pastorová,
Lucie Zdeneková.
Kategorie III. 14 – 17 let ze zákl.
kola do finále postoupila Janina Tichá a Žaneta Mrkvanová.
Smůlu měla jen Anička Kejvalová, které se to nepodařilo.
Všem velká gratulace!!!
Přejeme všem členům ASPV –
ženám a aerobiku další chuti do
cvičení i po dovolených a prázdninách.
Jana Kotková, Jitka Rákošová, Jana Komárková, Naďa Komárková
a Denisa Rákošová

CANON CUP 2004
Ve dnech 29. - 30. 5. 2004 odehrály na sportovištích Fotbalového klubu Nová Role dvě skupiny mladších žáků a jedna skupina staršího dorostu své základní a semifinálové zápasy tohoto
prestižního mezinárodního mládežnického turnaje, jehož spolupořadatelem byl náš Fotbalový
klub. Na našich sportovištích se utkalo 13 mládežnických mužstev. Turnaje se zúčastnily mládežnické týmy z Belgie, SRN a Česka. Celkem se zúčastnilo 185 mladých fotbalistů a další
dospělí členové jejich doprovodu.
Skupina A: 1. N.Role
3 3 0 0 7: 0 9
2. Buldoci K.V. Dvory 3 1 1 1 5: 2 4
3. Sp. Mechelen
3 1 1 1 3: 2 4
4. JSG Vissel 1
3 0 0 3 0:10 0
Naše výsledky:
N. Role – Buldoci K.V.
N. Role - JSG Visel 1

TJ – ASPV aerobik

A kdo chce, cvičíme
i přes prázdniny:
Pondělí 20,00
jízda na kole (před ŠJ)
Úterý 20,00
– Fitko AE
Čtvrtek 20,00
– Fitko AE
Ostatní dle domluvy
s cvičitelkami

Semifinále:
O 3. místo:

N. Role – Sp. Mechelen
N. Role – Sokolov
N. Role – Třemošná

Skupina B: 1.Třemošná
3 2 1 0 7: 0 9
2. Sokolov
3 2 0 1 9: 2 6
3. SF Osthein 3 1 1 1 6: 2 4
4. JSG Vissel 2 3 0 0 3 0:18 0
1:0 Branka J. Vodrážka
5:0 Branky J. Vodrážka 2x,
T. Červík, Palivec, D.Vu
1:0 Branka J. Vodrážka
0:1
2:1 Branky T. Červík, J. Vodrážka

Naši starší žáci odehráli svá utkání na sportovištích TJ Čechie Dalovice, kde ze soboty na
neděli přespali ve stanech.
Naše výsledky:
N. Role – Hroznětín
1:0 Branka T.Chlup
N. Role – JSG Wielmünster 0:2
N. Role – Germania Güsen
2:0 Branky Tintěra , Melichar
N. Role – Sp. Mechelen
1:1 Branka Miko
Semifinále:
N. Role – Dalovice
1:1 Branka Kuchař
Na penalty
4:2 Branky Chára, Tintěra,
Vodrážka, Kuchař
Finále:
N. Role – Buldoci K.V.
0:1
Celkově naši sportovci dosáhli velmi pěkných výsledků. Mladší žáci skončili na 3. místě
a Starší žáci dokonce na 2. místě.
Děkujeme všem našim zúčastněným hráčům, trenérům, rodičům a dalším lidem, za velmi
dobrou reprezentaci našeho města na tomto turnaji.
Roman Mokrusch
Místopředseda FK N. Role
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TURNAJ V BASKETBALU 2004
V sobotu 12. června 2004 se konal již
VII. ročník veřejného turnaje v basketbalu, ve kterém strartovalo 52 hráčů různých věkových kategorií rozdělených do
7 družstev. V úvodu si kapitánky vylosovaly barvy, pořadí a následně hráče do
svých družstev. Odehrálo se s velkým
nasazením 21 zápasů ve zkráceném čase (2 x 8 minut) v čase od 9 d 16 hodin.
Do 17. hodiny pak probíhalo vyhlašování výsledků, předávání cen a oceňování
nejlepších hráčů z jednotlivých družstev.
Ve večerních hodinách se zvesela pokačovalo v myslivecké klubovně.
Výsledky turnaje:
Na 1. místě se umístilo družstvo „Zelených“ ve složení: Hanka Cmarková, Iveta Maxová, Martin Hora, Tomáš Bořík,
Míša Zaschke, Jirka Horych, Roman Veleba a Radek Gabriel.
Na 2. místě se umístilo družstvo „Žlutých“ ve složení: Hanka Horychová,
Zdeňka Klímová, Fanda Kovář, Míra
Kotál, Josef Štěpnička, Tomáš Brabenec, Míla Šebístek, Tomáš Trska

Na 3. místě se umístilo družstvo „Bílých“ ve složení: Katka Gvardová, Ivetka Maxová, Míra Soukup, Míra Špatenka, Lukáš Šarkán, Lukáš Kučera a Kuba
Handšuh.
Z každého družstva byl vybrán jeden
hráč, který byl oceněn za pěknou hru,
bez ohledu na počet bodů: Martin Hora, Tomáš Trska, Ivetka Maxová, Honza
Orava, Béďa Teuchert, Gábina Hejnová
a Tomáš Husák.
Hráči s nejvyšším počtem bodů: Martin
Hora (69 bodů) a Oli Lillová (33)
Zvláštní poděkování patří i hlavnímu
rozhodčímu, který řídil a odpískal většinu zápasů jako o život, patří Péťovi
Skořepovi. Díky !

A MUŽSTVO FK NOVÁ ROLE SE PO ROCE VRACÍ
ZPĚT DO KRAJSKÉHO PŘEBORU
O víkendu skončili krajské fotbalové
soutěže, ve kterých účinkovalo i „A“
mužstvo FK Nová Role. Po loňském
nešťastném sestupu od mužstva odešel trenér Zd. Veleta, kterého nahradil dosavadní asistent St. Pavlíček.
Z kádru mužstva přestoupili útočník M. Tráva do Staré Role a brankář
P. Povinský do Útviny. Naopak vedení klubu zapracovalo na náhradách
a kádr se podařilo značně oživit.
Ze SRN se vrátili odchovanci Roman Chlup, Zdeněk Zrůbek a Daniel Hájek, z Buldoků K. Vary našel
cestu domů Jirka Baloun. Ze SRN
k nám přišel bývalí hráč Chodova
Jirka Valjent a ožehavý post brankáře se vyřešil přestupem Jáchyma
Dutze ze Slavie Praha. Těmito příchody se podařilo oživit loňský neúspěšný kádr a vedení klubu vytyčilo jednoznačný cíl. Okamžitý návrat
do krajského přeboru, a to nejlépe
z prvního místa! Od začátku soutěže se FK Nová Role pohyboval na
předních příčkách tabulky a po šestém kole se dostal na první místo,
které až do konce soutěže neopustil. Projevila se kvalita hráčského

kádru a tým svůj bodový náskok
nejen udržoval, ale postupně přidával další body náskoku.
Na konci soutěže jsme měli úctyhodných 67 bodů při skóre 87 : 15.
Náskok nad druhým Hrozňatovem
činil celých 22 bodů. Naše mužstvo
mělo vyrovnanou útočnou i obranou
fázi, o čemž svědčí nejvíce nastřílených a nejméně obdržených branek
v soutěži. Nejlepším střelcem mužstva se stal Jirka Baloun se 14 přesnými zásahy následován Romanem
Chlupem se 13 a Lukášem Hnízdilem s 9 brankami.
Vedení Fotbalového klubu by tímto chtělo poděkovat všem hráčům,
realizačnímu týmu a v neposlední
řadě sponzorům, kteří se zasloužili
o návrat „A“ mužstva FK Nová Role do krajského přeboru Karlovarského kraje.
Dále děkujeme všem věrným příznivcům fotbalu v Nové Roli, fanouškům a fanynkám, kteří naše
mužstvo doprovázeli a povzbuzovali naše hráče při jejich vítězném tažení A třídou.
VV FK Nová Role

červenec - srpen 2004
Poděkování však patří všem, kteří se
zasloužili o zajištění a chod celého turnaje, za pomoc při jeho organizování
a zajišťování sponzorů a cen. Jsou to tito
ochotní nadšenci: Milan Maxa, Kubajs,
muži – basket N.Role, Míra Handšuh,
Míra Kotál, Pavel Galis, Miloš Sedláčk, Josef Štepnička, manželé Kovářovi ( zajišťovali po celou dobu turnaje
občerstvení)
Ze všeho nejvíce bychom rády poděkovali sponzorům, bez kterých by turnaj
nebyl v takovém rozsahu, v jakém letos uskutečnil. Sponzoři letošního turnaje jsou:
Městský úřad Nová Role, muži – basekt
N.Role, Sokolovská uhelná a.s., Thun
Karlovarský porcelán a.s., Sedlecký
kaolin Božíčany, GB-Comp, GB-SOFT,
Konzum Maxim, Drogerie Dohnal BR,
s.r.o., Dinokomerce, Coca-Cola, UK Pekařství Nejdek, Pekosa Chodov, Uzeniny
Fedor, Klobásy Aš, Golem (p. Vlastimil
Partyngl), Keramika Janoušek K.Vary,
Lasting Sport, Leander Loučky, Systemprint Drescher, Douwe Egberts, Polar,
Zelenina Hortim, Profi sport Jiří Matějka K.Vary
Děkujeme všem hráčům za jejich nasazení a výkony, děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, děkujeme sponzorům
a těšíme se za rok opět v hale na dalším
ročníku!
Basket - ženy
Nová Role

Oznámení
Norobyt, s.r.o.,
Svobodova 201, Nová Role,
oznamuje
všem svým odběratelům

plánovanou
odstávku tepla
v roce 2004

v období:
od 23. 07. do 08. 08. 2004
Zároveň oznamuje
všem svým odběratelům,
že ve výše uvedeném termínu
bude dodávat
teplou užitkovou vodu, kterou
vyrobí v plynové kotelně.
Luděk Zdeněk
jednatel Norobytu, s.r.o.
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INZERCE

Ve středu 16. června
byla v knihovně v Nové Roli
zahájena

výstava fotografií

Jindřicha Čermáka
Jindřich Čermák se narodil 28. ledna 1976 v Praze.
Je ženatý a má dvě dcery.
Fotografii se s přestávkami věnuje
přibližně od svých jedenácti let.
Motivy pro své snímky nachází nejčastěji v krajině,
a to v jejích všedních detailech.
Jedná se o obrazy převážně statické.
Naproti tomu v živém dokumentu
či portrétu jde o čitlenou dynamiku a přirozenost.

Výstava potrvá do 20. srpna 2004.

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, 692 327
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