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NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,

v minulém čísle NZ jsem nedostal prostor pro úvodník, proto-
že bylo mnoho důležitějších věcí, které bylo potřeba sdělit obča-
nům, než je úvodník starosty. Je mnoho témat, se kterými bych 
se rád s Vámi podělil.

Dle mého názoru nejdůležitějším tématem uplynulých měsíců 
byly volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Zajisté jste 
tuto událost vnímali a stejně jako já jste nervózně čekali na vý-
sledky voleb po uzavření volebních místností. Když budu analy-
zovat výsledky voleb, tak mohu s čistým svědomím říci, že voliči 
ocenili postup vlád za minulá volební období. Lidé si uvědomili, 
že již nechtějí sliby vedoucí k zadlužování a aroganci od levico-
vých vlád, ale že dále nechtějí ani aroganci a skandály pravico-
vých vlád. Volební kampaň vyburcovala mladou generaci k účasti 
na volbách. Výsledek voleb ovlivnilo několik faktorů: zmiňovaná 
účast mladých voličů, možnost výběru politických stran se stře-
do-pravicovým programem. Osobně jsem spokojen s výsledkem 
voleb a možnosti sestavení středo-pravicové vlády se silným 
mandátem vyčísleným 118 poslanci v 200 členné Poslanecké sně-
movně České republiky. Věřím, že se budou chovat a jednat tak,  
jak deklarují v euforii po volbách. 

Novorolská Walcha byla velice zdařilá hudební akce měsíce
 května pořádaná městem. Je to až neuvěřitelné, ale byl to již 
sedmý ročník Walchy. Ocenil jsem kvalitní swingovou hudbu  
všech hudebních skupin, které se účastnily letošní Walchy.  
I přesto, že v té době probíhalo MS v ledním hokeji, tak byla 
účast občanů vysoká. Touto cestou bych chtěl poděkovat členům 
kulturní komise RMě v čele s panem ing. Jaroslavem Šimkem.

Myslivecké slavnosti byly druhou velice zdařilou společen-
skou akcí pořádanou městem ve spolupráci s Českomoravskou 
mysliveckou jednotou. Občané mohli vidět myslivecké trofeje,  
které byly přihlášeny do okresní soutěže. Dále mohli občané  
vidět obrazy pana Miroslava Klause i fotografie pana Vladimíra 
Dolejšího. Na své si přišly i fanynky pana Pavla Nového, který do-
provázel celou akci svou hudbou k poslechu i k tanci. V hasičárně 
byla překrásná výstava vojenských zbraní. Dopoledne se v kostele 
sv. Michaela uskutečnila svatohubertská mše, kterou celebroval 
páter Müller. Stejně jako Walcha, tak i Myslivecké slavnosti byly 
již po sedmé. V tomto případě patří poděkování členům mysli-
veckého sdružení Farma Kubernát i členům řádu sv. Huberta  
a jmenovitě panu Ladislavu Cinegrovi. 

Na závěr chci připomenout velice závažnou věc a tou je  
regenerace zeleně v našem městě. Nebudu se opakovat, jak jsme 
zajistili finance a podrobnosti projektu. Chtěl bych se zaměřit  
na budoucí ochranu nově vzniklé zeleně. Jistě sledujete pečlivě, 
jak se finišuje a jak to budeme mít ve městě moc hezké. Nyní stále  
více přemýšlím o tom, jak se budeme mi občané chovat k nové 
výsadbě. Touto cestou bych Vás chtěl poprosit, abychom v rodi-
nách, ve škole i jiných příspěvkových organizacích vysvětlovali 
dětem i některým dospělým, aby netrhali, nelámali okrasné keře  
i stromy, aby si nezkracovali cestu přes záhony. Nebo si myslíte,  
že bychom měli zabezpečit inkriminovaná místa ostnatým drá-
tem? Již jsem zaregistroval chování pravděpodobně alkoholem 
posilněných osob, jak vytrhly okrasné keře ze záhonů a odnesly je 
několik desítek metrů. Opravdu nechápu, co si tím chtějí dokázat. 

Všichni si přeci přejeme, abychom naše město mohli i nadále 
nazývat městem porcelánu a zeleně. 

Václav Heřman
starosta města Nová Role 

Nejstarší obyvatelce Nové Role paní Marii Buchálkové popřál  
k 94. narozeninám starosta města Václav Heřman.

Vítání občánků 22. 6. 2010.

Foto: S. Hořínek

Foto: S. Hořínek

Foto: S. Hořínek

Foto: Město Nová Role
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Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození 
Vašeho dítěte:

Michal Vaněk

Valerie Baranovská

Jakub Šourek

Anežka Lancová

Josef Coufal

Jan Matura

Všem dětem přejeme hodně zdraví a ra-
dostné dětství.

Komise pro občanské záležitosti  
města Nová Role

LETNÍ DISCO PARTY 

24. a 31.7.  
22:30 - 04:00

7., 21. a 28.8.  vstupné 35 Kč

VELKÁ PĚNOVÁ PÁRTY

14.8.  Odpolední (16:00 – 19:00)  
a večerní (20:00 – 01:00) pěnová párty  

v areálu koupaliště Nová Role.
Akce se koná jen za příznivého počasí.

Více informací na webu a plakátech.

INFO: 776 712 771
Z m ě N A  p R O g R A m u  V y h R A Z e N A

w w w.cultureclub.cz

KULTURNÍ DŮM 
NOVÁ ROLE

ČERVENEC – SRPEN 2010

Blahopřejeme

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí  
a Jimlíkova, kteří oslaví v měsíci červen-
ci a srpnu narozeniny, zvláště pak jubi-
lantům (75, 80, 85 a více let), kterým 
předáme blahopřání a dárkový balíček.

Karel Vrchlavský

Václav Šašek

Helena Procházková

Božena Urbánková

Miluše Macháčková

Melanie Rokosová

Jaromír Vild

Anna Kalabusová

Anna Fošumová

Jaroslav Bradáček

Gejza Zdenek

Jiří Skokan

Margareta Zídková

Hana Váchalová

Helga Teřlová

Manfred Šteřík

Sonja Studená

Anna Pešková

Anna Muselová

Irena Moravcová

Milada Medrová

Jiřina Ištvaníková

Václav Čermák

Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje ve-
dení města Nová Role a komise pro 
občanské záležitosti.

Léto v knihovně 

Upozorňujeme čtenáře, že v letních měsících - červenec a srpen bude omezena výpůjční doba.
Otevřeno bude celé prázdniny vždy v pondělí a čtvrtek. Každé úterý bude zavřeno.

Pro děti knihovna na léto připravila:

Úterý  13. 7. 2010: Vyrábíme korále
Středa  14. 7. 2010: Rodinka - O medvědech (pro malé děti a maminky)
Úterý 20. 7. 2010:  Vyrábíme panáčky „Kofoláčky“
Úterý 27. 7. 2010: Turnaj v pexesu
Úterý   3. 8. 2010: Vyrábíme lapače snů
Středa  4. 8. 2010: Rodinka - O sportu (pro malé děti a maminky)
Úterý  10. 8. 2010: Vyrábíme větrníky
Úterý 17. 8. 2010: Turnaj Člověče nezlob se
Úterý 24. 8. 2010: Soutěžní dopoledne

Program v knihovně začíná vždy v 10.00 hodin

Sobota 28. 8. 2010: Loučení s prázdninami - celodenní kulturní program

Poděkování

Ráda bych touto cestou strašně moc 
poděkovala všem, kteří mi pomáhali se 
stěhováním. Především své rodině a hlav-
ně svým přátelům jm. Nedvídkům, Va-
lentům, Korandům, Hegenbartům a také 
tolerantním a skvělým sousedům. Díky 
za všechno.

Eva Keslová (Brabina)

Sdružení měSt 
a obcí kaolinu

pořádá v termínu 31. 7. - 7. 8. 2010  
česko-německo-polský výměnný pobyt 
pro děti a mládež ve věku 12 - 17 let.
V letošním roce se pobyt uskuteční v pol-
ském městě Nowogrodziec.

Cena: 60 EUR,-

Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM 
Nová Role.

Počet míst je omezen!
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Ve zdravém těle zdravý duch!

V sobotu 5. června 2010 jsme se zúčastnily s týmem novorol-
ských dětí čtvrtého ročníku Her bez hranic aneb Knihovnice dě-
tem, které pořádá Klub dětských knihoven při Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků Karlovarského kraje za podpory Mi-
nisterstva kultury. Jak heslo napovídá, motivem letošních knihov-
nických hrátek bylo zdraví. Sešli jsme se v hojném počtu v zahra-
dě Městské knihovny ve Františkových Lázních, kde nás přivítal 
starosta města pan Ivo Mlátilík. Všechna družstva se představila 
pokřikem a zacvičila svou rozcvičku. Po rozlosování se družstva 
rozdělila na jednotlivá stanoviště a začala plnit úkoly. Děti pro-
kazovaly znalosti první pomoci, anatomie, Františkových Lázní 
a lázeňského trojúhelníku, poznávaly prameny, léčivé rostliny, lá-
zeňské procedury, sbíraly bacily, vyrobily si svého Františka. Když 
děti dosoutěžily, dostaly svačinu a netrpělivě sledovaly průběžné 
výsledky, které se plnily v bodovací tabuli. Kdo bude první? Nebu-
deme poslední? Ve dvě hodiny odpoledne bylo jasno. První místo 
obsadil tým z knihovny Královské Poříčí, druhé místo patřilo Lom-
nici. Třetí místo po závěrečném rozstřelu získaly děti z knihovny 
v Chebu. Na náš tým z Nové Role ve složení: Barbora Blašíno-
vá, Kristýna Ecklová, František Koller a Denisa Ngoová, zbyla 
bramborová medaile. Po prvním zklamání přišla na řadu radost 
ze získané ceny. S prázdnou domů neodjížděl nikdo, všechny děti 
si odvezly alespoň maličkost. Ještě na procházku městem, něco 

dobrého do bříška a hurá 
domů. Děkujeme za krás-
ný den všem knihovnicím 
z Františkových Lázní, 
které se podílely na reali-
zaci akce, a příští rok se tě-
šíme na setkání v Chebu.

Za knihovnu Nová Role 
Marcela Toužimská

Výlet Karlštejnsko

Naše novorolská knihovna pořádá již více než deset let tří-
denní výlet pro děti, rodiče či prarodiče za krásami přírody  
a historickými památkami Čech. Protože v letošním roce  
v důsledku krize byly rozpočty všech institucí ve městě sníženy  
o 20%, tak jsem výlet nezačala ani připravovat (doprava byla 
vždy placena z rozpočtu knihovny). Vše se začalo vyvíjet jinak, 
když naši knihovnu navštívil pan RNDr. Stanislav Daniš PhD, 
který prožil dětství v Nové Roli a v knihovně trávil hodně svého 
času. Na jaře jsme v knihovně uspořádali čtyři besedy o vesmíru 
pro děti ZŠ. Slovo dalo slovo a pan Stanislav přislíbil, že proplatí 
dopravu na náš výlet. Tím mu strašně moc děkuji já i 45 spoko-
jených účastníků výletu. Další poděkování patří panu Martinu 
Zvěřinovi a firmě Lincoln, která zaplatila pro všechny vstupné 
na hrad Karlštejn. Také DDM Nová Role přispěl finanční část-
kou na náš výlet.

Tím se dostávám k tomu, která místa jsme měli v plánu letos 
navštívit. Pátek - hrad Křivoklát, turistika Malá a Velká Amerika, 
hrad Karlštejn. Sobota - Koněpruské jeskyně, hvězdárna Ondře-
jov a Hrusice. Neděle - Zoo Praha.

Vyrazili jsme ráno nejprve směrem na státní hrad Křivoklát. 
Pršelo. Po prohlídce nás čekala malá pěší turistika - Malá a Velká 
Amerika. Lákala nás krásná příroda a místo, kde byl natáčen 
film Limonádový Joe. Stále pršelo. Vynechali jsme pěší tůru 
a místo toho jsme navštívili Koněpruské jeskyně. Tam alespoň 
bylo sucho a tepleji než venku. Poté jsme se vydali na nedaleký 
státní hrad Karlštejn. Po půlhodinovém výstupu v dešti z par-
koviště ke hradu nás průvodkyně seznámila s historií hradu za-
loženého Karlem IV. Opět v dešti jsme se vrátili na parkoviště  
do autobusu a vyrazili do nedaleké Zadní Třebaně do autokem-
pu Ostrov, kde jsme měli zajištěné ubytování v chatkách a teplou 
večeři.

Ráno po probuzení byla zima, ale alespoň nepršelo. Ujeli jsme 
asi 60 km do Ondřejova a navštívili zde hvězdárnu, kterou provo-
zuje Astronomický ústav akademie věd. Byla zde veliká návštěv-
nost, protože zrovna tento víkend byly dny otevřených dveří. Pro-
hlédli jsme si největší dalekohled u nás a také historické daleko-
hledy staré 150 let. Po Ondřejovské hvězdárně nás autobus dovezl 
do nedalekých Hrusic. Navštívili jsme místo, kde stál rodný dům 
Josefa Lady a také muzeum Josefa Lady. Při zpáteční cestě jsme 
měli krátkou zastávku na Zbraslavi.

Neděle byla vyhrazena zvířátkům. Do Zoo v Praze se těšili 
všichni, malí i velcí. Asi nejvíce lákalo gorilí miminko, ale i slo-
ni, žirafy, lvi, tygři, lachtani, různé pavilony… Unaveni a plni 
různých dojmů jsme v podvečer dorazili domů. Ještě bych chtě-
la poděkovat všem účastníkům - jak dětem za dobré chování,  
tak i dospělákům za pomoc při průběhu celé akce.

Ladislava Nemčičová knihovna Nová Role

Senioři

Prvního června jsme se v souladu s plánem akcí pro seniory 
na letošní rok sešli na vlakovém nádraží v Nové Roli. Vyjeli jsme 
do Karlových Varů. U Tržnice jsme nastoupili do autobusu číslo 
8 a po staré pražské silnici jsme přijeli na Hůrky. Zde jsme vešli 
do lesa, pokochali jsme se výhledem na karlovarské letiště, viděli 
jak na dlani novou odbavovací halu. Dále jsme pokračovali  
kolem nejstarší karlovarské vyhlídkové stavby Goethovy vyhlídky. 
Ta je bohužel zatím zavřená, ale i tak se nám na různých místech 
naší vycházky naskytly zajímavé pohledy na Doupovské hory  
a hory Krušné, stejně tak i na místa Karlových Varů, která jsme 
při pohledu z rozhledny Diana vidět nemohli. Přestože počasí 
strašilo deštěm, nezmokli jsme. Kolem Otova vrchu jsme přišli 
až na vrch Tři kříže a srovnávali zajímavé kontrastní pohledy  
na Karlovy Vary rekreační a lázeňské a Vary obchodní a prů-
myslové. Protože se den nedal trávit na zahrádkách, myslím,  
že každý, kdo se naší akce zúčastnil, nelitoval. 

Při této akci jsme se dohodli a mimo plán akcí jsme si 9. červ-
na vyjeli za své prostředky vlakem do Prahy. Poznali jsme zase 
jinou trasu, než kterou obvykle jezdíváme autobusem. Navštívili 
jsme Pražský hrad, sešli Nerudovou ulicí na Karlův most, odtud 
na Kampu. Došli jsme až k mostu Legií, podívali se na provoz 
zdymadla. Kolem Národního divadla jsme po Národní třídě 
došli na Můstek, odtud na Staroměstské náměstí. Procházkou  
po Václavském náměstí jsme se vrátili na Hlavní nádraží a spo-
kojeni jsme se vrátili vlakem domů. 

Zděnka Slížová
předsedkyně komise pro práci se seniory

 Foto: knihovna

 Foto: knihovna
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Z jednání RMě

RMě vzala na vědomí:

● předložený protokol o otevírání obálek na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na stavbu „Základní škola - spojovací 
koridor“, na základě předložených nabídek v souladu se 
zadáním zakázky městem a schvaluje v souladu se stano-
venými podmínkami zadání uvedené stavby společnosti  
ZISTAV s.r.o. v ceně díla dle předložené nejnižší cenové 
nabídky - 2 142 340,- Kč včetně DPH

● předložené zápisy z jednání Dozorčích rad městských spo-
lečností Norobyt s.r.o. a Technická služba Nová Role s.r.o. 
a při výkonu působnosti valné hromady schválila rozdělení 
čistého zisku těchto společností za rok 2009, včetně odměn 
pro jednatele společností a členy Dozorčích rad

● předloženou kontrolní zprávu v provedené kontrole 
ze SFŽP ČR na realizaci akce „Regenerace městské zeleně 
v Nové Roli“, kdy kontrolní orgán neshledal nedostatky 

● podanou výpověď nájemní smlouvy z nájmu pozemků 
a staveb včetně jejich příslušenství a vybavení areálu Turis-
ticko-informačního centra v Nové Roli se skončením nájmu 
ke dni 31. 8. 2010 a uložila OŽPV MěÚ zajistit zveřejnění 
záměru obce na nový pronájem pozemků a budov areálu 
TIC Nová Role

● předloženou nabídku společnosti STAR-nova Otovice s.r.o. 
(poloviční vlastník kabelových rozvodů TV spolu s městem 
Nová Role) na poskytování dalších služeb v rámci provozu 
kabelových rozvodů ve městě (internet, telefonní linky, kon-
ference atd.)

RMě schválila:

● podání výpovědi z nájmu bytu č. 21 v čp. 65 v Nové Roli, 
neboť tento byt není dle poznatků města dlouhodobě ná-
jemcem užíván a uložila jednateli Norobyt s.r.o. podání této 
výpovědi bezodkladně zajistit

● poskytnutí finančního příspěvku - dotace dle předložené žá-
dosti TJ Nová Role, oddíl vzpírání a to ve výši 6 000,- Kč 
účelově vázaných na použití pro účastníky ME masters 
ve vzpírání ve dnech 18. - 21. 5. 2010 v Rakousku

● zadání zpracování projektové dokumentace akce „Nová 
Role - revitalizace sportovního areálu“ pro územní řízení  
a stavební povolení, včetně zpracování rozpočtu stavby a vý-
kazu výměr pro výměnu povrchu tréninkového fotbalového 
hřiště - místo škváry umělá tráva, výměnu povrchu víceú-
čelového hřiště, výstavbu dětského hřiště, stavební úpravy 
v hale TJ, venkovního osvětlení sportovišť, zavlažovacího 
systému, atd.

● okruh zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky 
v rámci podlimitního řízení dle zákona o veřejných zakáz-
kách na realizaci stavby „Cyklostezka Nová Role - Mezirolí“, 
na kterou město Nová Role získalo dotaci

Všechny zápisy z jednání RMě (k dnešnímu dni jich bylo v tom-
to volebním období sedmdesát) najdete na www.novarole.cz, 
nebo u Vašich zastupitelů.

Vážený čtenáři,

tímto se k Vám dostává základní informace o přípravě zají-
mavého projektu, financovaného Evropskou unií. Projekt naší 
firmy Poradkyně s.r.o. nese název „Podpora při uplatnění lidí  
na trhu práce“. Název sám o sobě mnohé vypovídá. V dnešní ne-
lehké době vysoké nezaměstnanosti nemá každý možnost najít 
odpovídající uplatnění, pracovní místo ve své profesi. Nabízejí 
se rekvalifikační kurzy, ale opět ne pro každého je to odpovída-
jící či požadované řešení.

Naše firma se rozhodla vypracovat pro širokou veřejnost pro-
jekt, s možností účasti široké veřejnosti. Jedná se o bezplatný 
cyklus vzdělávacích seminářů, založených na dobrovolné účasti 
nejen uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP. Mohou se zúčast-
nit i zaměstnanci firem, úřadů, absolventi středních a vysokých 
škol, ženy na mateřské dovolené. Zjednodušeně všichni, kdo 
chtějí doplnit své vědomosti, rozhled a především svoje šance 
na trhu práce.

Práce na tomto projektu je jen dalším krokem, který pomůže 
tomu, kdo nabídku účasti pochopí a přijde za námi.

Těšíme se na naše setkání s Vámi.

Za Firmu Poradkyně s.r.o. zdraví Hedvika Gabrielová
kontaktní e-mail: hedvika.g@volny.cz

Poděkování

Vážený pane řediteli, chceme vyjádřit poděkování Vám  
i Vašim zaměstnancům jídelny, kde nám bylo umožněno se dne 
11. 5. 2010 stravovat. Dovolujeme si naší spokojenost vyjádřit 
takto:

Je pondělí a časně ráno,
když na cestu se pakujem,
ač počasí nám moc nepřálo,
co asi, co si užijem.
Že porcelán má již své kouzlo,
to v Roli Nové uzříme
a na památku malý dárek
si snad i domů koupíme.
Však nejen krása dál nás vede,
jídelna školní v dohledu,
Kde řada dívek čeká na nás,
přišly nás pozvat k obědu.
Bez polívky to mnohdy nejde,
co ale bude další chod?
Svíčková voní na talíři
a připadá nám jako skvost.
Kuchařky úsměv přidávají
a kdo má málo, honem sem,
ať knedlíků, co hrdlo ráčí,
vám celou mísu donesem.
Za tuto stravu každé jenom poklonu vyjádřiti chcem
a povídání toto naše vyřiďte, prosím, „dívkám“ všem!!!!!
Rádi jsme u vás pobyli,
bylo to velmi milé,
o tom všem zprávu podáme
i v naše kraje širé.
Pane ředili, ještě jednou srdečný dík!!!
S hornickým pozdravem ZDAŘ BŮH

Členové klubu důchodců z bývalého dolu Nosek v Tuchovi-
cích na Kladensku.

Vedoucí zájezdu Ing. Dědek
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20 let železničního muzea v Rittersgrünu

Dlouhodobě, v souladu s pravidly pro poskytování dotací z EU - Cíl 3, připra-
vovala naše partnerská obec Rittersgrün oslavu dvaceti let nádražního muzea  
a 175 let železnice v Německu. Celý víkend - od pátku až do neděle - byl za-
svěcen těmto oslavám. Již v pátek přijel do Rittersgrünu autobus občanů obce 
Münstertal od francouzských hranic, v čele se svým starostou a jeho ženou.  
V sobotu od ranních hodin zasedali starostové obcí Breitenbrunn, Rittersgrün, 
Münstertal a Nová Role, aby zhodnotili spolupráci za uplynulý rok. Mezitím se 
celé železniční muzeum připravovalo na odpolední oslavy. V místní hale se děti 
naší ZŠ utkaly v různých sportovních disciplínách, na fotbalovém hřišti star-

tovali staří páni FK 
Nová Role. Přestože 
věkový průměr našich 
hráčů byl podstatně 
vyšší, netrvalo dlou-
ho a naši vedli 4:0. 
V závěru utkání již ale  
veteránům docházely  
síly a dovolili toto 
utkání soupeřům srov-
nat na přátelských 4:4. 

V jedenáct hodin byla za účasti všech starostů slavnostně zahájena výstavka 
dětských výkresů a výtvarných prací na téma „Naše železnice včera a dnes“. 
A věřte, že práce našich dětí se mezi tím množstvím neztratily. Svědčí o tom 
umístění Kláry Houšťavové (10 let) a Dominika Kaši (11 let) v malování obrázků 
s železniční tématikou, nebo výtvory - vláčky z keramiky od Kláry Sakařové či 
Kristýny Tiché.

Vyvrcholením sobotní oslavy byl průvod všech spolků a institucí obcí. A tak 
jsme měli možnost v průvodu vidět hasiče z Rittersgrünu i Nové Role, jezdecký 
spolek, členy horské služby, oddíly fotbalové, lyžařské, myslivce, ostrostřelce, 
horníky z Německa i Měděnce většinou v krojích a uniformách. Dále základní  
a mateřské školy a především občany všech družebních obcí.

Shromáždění stovek občanů využil starosta obce Breitenbrunn pan Hans  
Fischer a starosta obce Rittersgrün pan Thomas Welter, aby veřejně poděkovali 
panu Hans-Jürgen Knabemu za jeho dlouholetou záslužnou práci při rozvoji 
mezinárodních styků.

Následně byl zahájen kulturní program v plátěném stanu, ve kterém vystoupili 
mladí umělci ze všech partnerských obcí včetně mateřinky z Ostrova. Večerní 
zábava se protáhla dlouho do noci.

V neděli oslavy pokračovaly slavností bohoslužbou, kterou celebroval domácí 
katolický farář ve spolupráci s evangelickým farářem a do českého jazyka překlá-
dal Mons. Dr. Falkenauer, generální vikář plzeňské diecéze.

V jedenáct hodin byla na skokanském můstku s umělou trávou zahájena 
soutěž ve skoku na lyžích a ve slavnostním stanu pokračovala hudební zábava,  
ve které vystoupila i kapela Pavla Nového.

Je pravda, že v sobotu dopoledne organizace slavností trochu pokulhávala,  
ale celkově si myslím, že akci je možné hodnotit jakou zdařilou.

Ladislav Cinegr  
místostarosta města

Foto: V. Dolejší

Foto: V. Dolejší

Foto: V. Dolejší

Foto: V. DolejšíFoto: V. Dolejší

Foto: V. Dolejší

Foto: V. Dolejší
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Výlet do ZOO v Plzni

V sobotu 5. června uspořádal DDM Nová Role ve spolupráci 
s MO KSČM celodenní výlet do Plzně, kde jsme navštívili ZOO 
a Dinopark. V devět hodin vyjel autobus s dětmi a některými 
rodiči na výlet k MDD. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo. Děti 
se těšily na všechna zvířátka, ale hlavně do DINOPARKU  
a na atrakce, které mohou v Plzni navštívit.

Celý den probíhaly v ZOO oslavy MDD. Děti při vstupu 
dostaly kartičky a plnily jednoduché úkoly na staništích,  
která byla po celém areálu ZOO. Na závěr, když splnily 
všechny úkoly, mohly si vybrat malou odměnu. Výlet se nám 
velice podařil hlavně díky krásnému počasí.

Chtěla bych poděkovat pí. Dubové a pí. Pastorové, které se  
o nás staraly a hlavně získaly pro naši akci finanční dotaci.

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace

Cesta pohádkovým lesem

Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal v sobotu 29. května 
2010 již tradiční akci k Mezinárodnímu dni dětí - CESTU POHÁD-
KOVÝM LESEM.

Této akce se zúčastnilo 250 soutěžících dětí a dalších 80 dětí  
a dospělých, kteří se ten den ráno převlékli za pohádkové postavy. 
Už v půl sedmé ráno jste v Nové Roli mohli potkat čerty, indiány 
anebo vodníky. V tuto dobu se účinkující začínali scházet v DDM.

Potom se všichni společně vydali do lesa, kde měla každá pohád-
ka své stanoviště.

První startující vyšli v osm hodin. Do té doby se z lesa „novorol-
ského“ stal les „pohádkový“. Pak jsme ani nestačili pověsit plakát 
se všemi sponzory a už se začaly scházet první dětičky.

Na startu na děti čekala kouzelnice, která jim dala kouzelné ku-
ličky, které jim měly ukázat cestu kouzelným lesem. Po cestě jste 
mohli potkat Červenou karkulku s vlkem, Šmoulí vesničku, Perní-
kovou chaloupku, Rumcajse s Mankou a Cipískem, Čertovské pek-
lo, Indiánskou vesnici a další pohádky. Na každém stanovišti muse-
ly dětem splnit úkol a za ten dostaly nějakou dobrůtku nebo malou 
hračku. Ale dostaly samozřejmě i ty děti, kterým se zrovna daný 
úkol nelíbil nebo se trošku bály pohádkových postaviček. Poslední 
stanoviště obýval hloupý Honza s babkou. Každý soutěžící dostal 
voňavou buchtu, které upekla p. Lőrincová a p. Tichá V. Perníčky  
k perníkové chaloupce nám upekla p. L. Svobodová.

Na konci cesty čekal na děti vuřtík na opékání od kouzelné ba-
bičky Rybárové, dědy Rybára a dědy Jindry, který se staral o oheň.

Počasí nám letos přálo, a proto se mnoho rodičů se svými rato-
lestmi u ohně zdrželo.

Když docházely poslední děti, začaly se scházet u ohně i po-
hádkové postavy. Pro všechny účinkující tu byl připraven vynikající 
„gulášek“ z Lázeňského hotelu Thermal. Chtěla bych touto ces-
tou poděkovat jmenovitě JUDr. J. Pavlovi - řediteli LH Thermal, 
který nechal pro všechny připravit balíčky s jídlem a pitím na celý 
den. Guláš voněl po celé louce a děti si ho nemohly vynachválit. 
A věřte mi, že všichni účinkující si to opravdu zasloužili, protože 
vydržet celý den a mít dobrou náladu je někdy opravdu těžké.

Dále bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli 
finančním příspěvkem nebo nefinančním darem. Bez těchto lidí by 
naše akce neměla takovou úroveň, jakou má. Největším partnerem 
je Sokolovská uhelná a.s., Lázeňský hotel THERMAL, Sedlecký 
kaolin a.s., Výškové práce Sova a Karlovarské minerální vody a.s.

Celá tato akce se připravuje již mnoho dní předem, musí se opra-
vit kostýmy, kulisy. Ušít nové kostýmy, aby byl každý ročník trochu 
jiný. Za to patří největší poděkování p. J. Handšuhové - pracovnici 
DDM. A dále všem dospělým, kteří věnovali celý den našim dětem. 
Je to p. M. Toužimská, I. Sakařová, S. Nikolovová, M. Zaňková,  
J. Pečenková, M. Nedvědová, M. Neumanová, M. Starý, J. Handšu-
hová ml. Sojka a Jirka Nikolovovi, náš vodník Zolán a jeho Irenka, 
princezna Anička a princ Vašek, Káťa a Martin Frankovi.

Poděkování patří také p. Ranšovi, který odvezl našim účinkují-
cím všechny kulisy.

V letošním roce byla na startu kouzelná kniha, kam se zapsali 
všichni, kdo lesem prošli - maminky, tatínkové, babičky i dědečko-
vé. A kdo neuměl psát, dal do knihy razítko.

A věřte nebo ne, naše soutěžící doprovodilo cca 560 lidí.
Celkem se naší CESTY POHÁDKOVÝM LESEM zúčastnilo 

890 lidí a toto číslo hovoří za vše.
Už teď se těšíme na další ročník.

M. Tichá - ředitelka DDM
Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary,  

příspěvková organizace

VýzVa pro obyVatele  
NoVé role a okolí

CHTĚLI BYCHOM S DĚTMI V MĚSÍCI ŘÍJNU  
ZREALIZOVAT VYSTAVĚNÍ MAXI OBRÁZKU Z VÍČEK  

OD PET LAHVÍ. MAXI OBRÁZEK VYTVOŘÍME  
NA NÁMĚSTÍ V NOVÉ ROLI. (CCA 100 000 VÍČEK)

PROSÍME VÁS, NOSTE VÍČKA DO DOMU DĚTÍ  
A MLÁDEŽE, V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN  

DO KNIHOVNY V NOVÉ ROLI.

DĚKUJEME PŘEDEM

Dům dětí a mládeže Nová Role,  
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Foto: DDM

Foto: DDM
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Mezirolští (před) školáci

Tři roky byla dlouhá doba nebo krátká? Po tu dobu totiž většina 
dětí dochází do mateřské školy, Za tři roky se z malých dětí stanou 
nejprve prostředňáci a pak velcí školáci, se kterými se po prázd-
ninách již neuvidíme. Zůstanou jen vzpomínky na zvídavá, veselá  
a upřímná kukadla.

Co to dalo za práci naučit je hrát si s ostatními dětmi, podělit se  
o hračky, zastat vedoucí úlohu ve hře, či podřídit se vedení kama-
ráda. Bylo úžasné pozorovat, jak si děti při hře na školu opakují,  
co je kulaté, hranaté, co k sobě patří, co tam chybí, který medvídek 
je velký, který malý…

Péťa byl obratný při manuálních činnostech, Matýsek zase uměl 
poradit při řešení logiky. Barunka nezapřela herecký talent. V jejích 
rukou loutky ožívaly a děti s otevřenou pusou stále znovu a znovu 
sledovaly osud Červené Karkulky. Marian neustále vyhledával spo-
ry. Když dětem kazil hru, nesměl si chvilku hrát. Peťko, ten snad 
všechno věděl. A Adrianka chvíli neposeděla. Jako by s ní šili čertíci. 
Však také svůj temperament uplatnila při každé sportovní činnosti.

Děti nás bavily svými výroky. Třeba Kristýnka: „Paní učitelko, 
mně se hejbe třináctka“ (zub). Nebo Maruška: „Já mám brýle  
na dálku i dopředu“. A Daneček: „Dneska máme k obědu němec-
kého ptáčka“.

Čas letí, kráčí, běží a v červnu přichází loučení. Nejstarší děti 
pyšně nosí na hrudi šerpu s nápisem ŠKOLÁK. V ruce knížku, 
ze které si již brzy budou samy číst a my jim přejeme úspěch  
na cestě za vzděláním. A možná že za rok nás překvapí vlastno-
ručně napsaným pozdravem ze školy v přírodě, stejně jako nás 
potěšila Barunka Medová, která ještě vloni byla mezirolskou 
předškolačkou. 

Šárka Vlasáková  
ředitelka MŠ Mezirolí

Ohlédnutí  
za VII. ročníkem  
Novorolské walchy

Část organizačního týmu. Eliška Ptáčková  
Acoustic sound.

Pavlína Jíšová a přátelé.

Walchaři. Hradní duo.

Návštěvníci festivalu.

Zvláštní poděkování za pomoc  
a organazaci patří Danovi Půžovi.

Foto: J. Viceník Foto: J. Viceník

Foto: J. ViceníkFoto: J. Viceník

Foto: J. Viceník

Foto: J. Viceník Foto: J. Viceník
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22. dubna měla svůj svátek naše planeta Země. Je to vlastně 
svátek životního prostředí. Poprvé jej oslavili v roce 1970 ame-
ričtí studenti. V roce 1990 se k americké tradici připojil zby-
tek světa - i Česká republika. Ani naše škola nezůstala pozadu  
a tento den si žáci spolu s paní učitelkami báječně užili. Děti měly  
za úkol vyrobit maskota a obléci svou paní učitelku do šatů  
z odpadového materiálu. V tělocvičně pak proběhla Plastic-
show včetně módní přehlídky. Dále děti soutěžily ve znalostech 

o Zemi, přírodě a v třídění odpadů na přírodovědné stezce,  
kterou připravili žáci 9. třídy. Každá třída si vyrobila plakát  
a napsala přání naší Zemi. Nakonec se všichni vydali s ige-
litovými pytli na úklidovou vycházku za Rolavu, kde se sna-
žili posbírat odpadky, které tu po sobě zanechávají lidé, 
kterým je asi jedno, v jakém prostředí žijí. Akce se opravdu 
zdařila a přáním nás všech je, aby si lidé naší Země vážili a to 
nejen v den, kdy má svátek. 

Exkurze na farmě

V úterý 18. května 2010 se třídy 2. A a 2. B zúčastnily 
exkurze na nedalekou kozí farmu KOZODOJ. Děti se zde 
dozvěděly mnoho zajímavých informací ze života domá-
cích zvířat a měly možnost některá pohladit a dát jim něco  
dobrého k snědku.

Stránku připravily paní učitelky 1. stupně ZŠ

Den Země

Setkání s dravci

Dne 13. května 2010 se mohli žáci 1. stupně v tělocvičně 
ZŠ seznámit s životem našich nejznámějších dravců. Pou-
tavé vyprávění vystřídaly i praktické ukázky jejich krmení 
a přelety dravců nad hlavami žáků. Byl to skvělý zážitek.

Děti s maskotem.

Úklid lesa za Rolavou.

Přírodovědná stezka.

Módní přehlídka - modely vytvořily děti.

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola
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Vítězové 1. kategorie - žáci 2. A.

Vítězové 2. kategorie - žáci 5. A.

Projektová výuka na 2. stupni

Ve fyzice jsme s žáky 6. A v rámci výuky (fyzikální veličiny 
a jejich měření) vytvořili měřidla času a hmotnosti. Pracovali 
jsme na projektu „Čím a jak se měřilo dříve“. V některých 
jednotkách jsme se také pokusili měřit.

Ve výchově k občanství si žáci 7. A připravili projekt „Vol-
by do třídní samosprávy“. Nejprve si žáci připravili průkazy 
totožnosti, volební lístky a volební urnu. Vše probíhalo, jako 
při skutečných volbách.

Mgr. Jana Kliková

Dopravní soutěž

Dne 29. 4. se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili dopravní 
soutěže ve Staré Roli. Soutěž se skládala ze čtyř částí - test z pra-
videl silničního provozu, poskytnutí první pomoci, jízda zruč-
nosti a jízda podle pravidel silničního provozu na dopravním 
hřišti. Naše škola se této dopravní soutěže zúčastnila letos po-
prvé. Děti byly rozděleny do dvou kategorií. Za první kategorii 
soutěžili žáci T. Tichá, M. Kopečná, R. Mokrusch a K. Šindelář. 
Ze 14 škol skončili na hezkém 9. místě. Za starší žáky soutěžili 
K. Korandová, V. Černá, J. Šilhánek a P. Skalický. Teď už víme, 
co soutěž obnáší, takže příště dopadneme určitě lépe.

Ing. Václav Bechiňský

Sportovní den

Jako každý rok i letos mohli žáci 1. stupně oslavit Den 
dětí fotbalovým turnajem, který uspořádali fotbalisté FK 
Nová Role. Vše vypuklo 4. června. Turnaj se hrál ve dvou 
kategoriích - žáci 1. - 2. tříd a žáci 3. - 5. tříd. Vítěze obou 
kategorií vidíte na obrázku. Kdo nehrál fotbal, mohl si 
zasoutěžit v areálu koupaliště v různých sportovních  
disciplínách. Den se vydařil - přálo nám počasí a každý 
si odnesl nějakou sladkou odměnu. Děkujeme organizáto-
rům turnaje.

 

Fotoarchiv škola Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola
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V souladu s § 39 zákona o obcích, zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení rady 
města (dále jen RMě) ze dne 18. 12. 2006 a 14. 6. 2010 tímto oznamujeme 

Z Á M Ě R  O B C E
pronájmu těchto nemovitostí v obci Nová Role - k.ú. Nová Role: 
1)  Budova čp. 306 - Chodovská ulice. Jedná se o správní budovu turistických služeb včetně provozu turisticko-informačního centra Nová 

Role a přidruženého areálu autokempinku specifikovaného níže uvedenými nemovitostmi. Budova čp. 306 je dvoupodlažní. V 1. NP 
se nachází hala s recepcí, společenská místnost, informační centrum, sociální zařízení pro zaměstnance i návštěvníky celého areálu 
včetně sociálního zařízení pro tělesně postižené, masérna, ošetřovna, místnost se solárním boxem, kuchyňka a šatna pro personál, 
provozní kancelář, sklad písemností a sklad čistého prádla, prádelna a plynová kotelna. Ve 2. NP je víceúčelový prostor pro sportovní 
a společenské vyžití. 

2) Pozemek - stavební parcela č. 1303 o výměře 426 m2 pod výše uvedenou budovou čp. 306. 

3)  Pět kusů stejných turistických dvojchatek bez čp. (areál autokempinku) pro celoroční ubytování umístěných samostatně na pozemcích 
- st.p.č. 1304, 1305, 1306, 1307 a 1308. Celková kapacita ubytování ve dvojchatkách je 30 lůžek + 10 přistýlek s vlastním sociálním 
zařízením, kuchyňkou a prostorem pro plynový kotel v chatkách. 

4)  Pozemky - stavební parcely pod výše uvedenými dvojchatkami č. 1304 o výměře 76 m2, 1305 o výměře 76 m2, 1306 o výměře 76 m2, 
1307 o výměře 75 m2, 1308 o výměře 76 m2. 

5)  Pozemek - pozemková parcela č. 1049/21 o výměře 3992 m2 (areál autokempinku). Pozemek se zařízením dalších staveb v areálu 
autokempinku - vodovodní přípojka, kanalizace s přečerpávací stanicí, plynovodní přípojka, elektrorozvody včetně veřejného 
osvětlení (11 ks sadových stožárů), komunikace, stanoviště s přípojkama ke stání pro karavany, zatravněné plochy se sadovými 
úpravami a oplocení areálu. 

Další stanovené podmínky pronájmu dle tohoto záměru obce:
-  Nebytové prostory se pronajímají za účelem, za kterým byly uvedené 

nemovitosti a stavby zbudovány a zkolaudovány, tj. k „Provozování 
turistických služeb včetně turisticko-informačního centra Nová Role“.

- Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

-  Nájemné: roční nájemné splatné ve dvou splátkách k 31. 5. 
a 30. 11. každého roku. 

 Výše nájemného bude stanovena na základě předložených nabídek  
 - hlavní kritérium hodnocení.

-  Dále bude předmětem hodnocení při rozhodování o pronájmu areálu 
- reference o zájemcích a předložený podnikatelský záměr zájemců  
k provozu celého areálu.

-  Platby za spotřebu energií: Nájemce si bude samostatně hradit náklady na energie pro celý areál (elektřina, plyn, voda). To obdobně 
platí pro likvidace odpadů a odpadních vod. 

Tento záměr obce se zveřejňuje po dobu minimálně 15 dnů, přičemž zájemci o pronájem se mohou k uvedenému 
záměru obce vyjadřovat a předkládat své nabídky dle stanovených podmínek, a to podáním poštou nebo přímo  
na podatelnu městského úřadu v Nové Roli, a to 

nejpozději do 15. července 2010 (na podatelnu MěÚ do 14:00 hod.)
Při podání poštou je rozhodující datum podání na poště označený na poštovním razítku !

Komise pro serniory 

Komise pro práci se seniory upozorňuje na změnu termínu 
podzimního zájezdu do Litoměřic.

Pojedeme v úterý dne 21. září v 7.00 od KD v Nové Roli.
Přihlášky budou přijímány v podatelně MÚ od 1. září 2010. 

Poplatek je 200,- Kč.
Z rozpočtu bude hrazena doprava a vstupné na Výstavu 

Zahrada Čech.

Zároveň upozorňujeme, že v zájmu zajištění dostatečné kapa-
city v sále KD na podzimní setkání, které se uskuteční koncem 
října nebo začátkem listopadu, se budou též přijímat přihlášky  
a příspěvek 20,- Kč na osobu. 
 

Zdeňka Slížová
předsedkyně komise pro práci se seniory
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Již tradičně jsou Myslivecké slavnosti zahajovány v dopoled-
ních hodinách Svatohubertskou mší svatou v místním kostelíku 
sv. Michaela. Za její velmi dobrou úroveň je v letošním roce za-
potřebí poděkovat především našemu faráři Vladimíru Müllerovi, 
který mši celebroval, ale také paní Marii Heringové, která s námi 
ochotně spolupracuje při výzdobě kostelíka. Duchovní zážitek 
umocnilo vystoupení tria loveckých rohů z Prahy pod vedením 
pana Matěje Vacka i pěvecký sbor Rossa Coali ze Žlutic v čele  
s Mgr. Vojtovou.

OMS ČMMJ v Karlových Varech spojil v letošním roce síly 
s karlovarskou prefekturou Řádu svatého Huberta a za vydatné 
finanční pomoci a pochopení Města Nová Role v rámci Mysli-
veckých slavností připravili z pověření Magistrátu Města Karlovy 
Vary výstavu trofejí zvěře ulovené v roce 2009 - 2010.

Po slavnostním přestřižení pásky zástupci uvedených organizací 
byla výstava trofejí v sále Kulturního domu v Nové Roli prohlášena 
za otevřenou a začala prohlídka vystavených exponátů.

Součástí Mysliveckých slavností bylo vyhodnocení soutěže dětí 
Základních škol v malování a fotografování přírody a všeho živého 
v ní. Celkem se soutěže zúčastnilo patnáct ZŠ Karlovarského kra-
je a tři školy sousední oblasti Německa – Saska. Mezi soutěžícími 
se neztratila ani naše Základní škola a v kategorii starších obsadili 
žáci osmé a deváté třídy tři místa z deseti vítězných.

Zpestřením celého dne byla výstava historických vojenských 
zbraní, kterou v rámci slavností připravili příslušníci vojenského 
zařízení z Jaroměře. Zde se patří poděkovat za spolupráci členům 
SDH Nová Role v čele s jejich velitelem panem Stanislavem Hu-
báčkem za poskytnutí sálu hasičské zbrojnice a noční střežení his-
torických zbraní.

Slavnostního prostředí Mysliveckých slavností využili členo-
vé Řádu svatého Huberta k pasování nového lovce srnčí zvěře  
v duchu tradic z dob Františka Antonína hraběte Šporka.  
Ulovit prvního srnce v honitbě farmy Kubernát se podařilo jednomu  
ze sponzorů slavností, majiteli firmy Agrar, k.s. Odeř panu Ton 
Van Den Heuvelovi.

Poděkování za vystoupení na Mysliveckých slavnostech patří 
stávajícím i bývalým žákům SLŠ Žlutice, kteří přítomným před-
vedli ukázky vábení zvěře a aplaus od přítomných sklidili členové 
sboru Žluťásek, pod vedením prof. ing. Hanušové za troubení mys-
liveckých signálů na lesnice a borlice.

Vhodným doplňkem VII. ročníku Mysliveckých slavností byla 
výstava obrazů našeho novorolského malíře pana Miloslava Klau-
se, dále výstava fotografií myslivce, přítele Vladimíra Dolejšího, 
ale i účast myslivců, ostrostřelců a občanů naší partnerské obce 
Rittersgrün.

Závěr Mysliveckých slavností a vernisáže výstavy trofejí patřil 
našim seniorům, kteří si za hudby sboru Pavla Nového společně 
zazpívali a zatančili.

Podle zápisů v pamětní knize lze konstatovat, že se jednalo  
o celkem zdařilou akci. Dovolte mně, abych na tomto místě podě-
koval především sponzorům, kteří akci finančně podpořili. Vedle 
Města Nová Role se jednalo o Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, ČMMJ OMS Karlovy 
Vary, generálního ředitele LH Thermál JUDr. Josefa Pavla, firmu 
Technorol, farmu Kubernát i již zmiňovaný Agrar, k.s. Odeř.

Zároveň bych chtěl poděkovat myslivcům, členům MS Jestřáb 
Nivy, Agropolu Počerny, farmy Kubernát a dále příteli Miro-
slavu Komínkovi a Petru Vaňáskovi za přípravu slavností  
i likvidaci okresní přehlídky trofejí zvěře ulovené v lovecké se-
zoně 2009 - 2010, která byla součástí VII. ročníku Mysliveckých 
slavností v Nové Roli.

Ladislav Cinegr  
místostarosta města

VII. ročník Mysliveckých slavností v Nové Roli

Foto: V. Dolejší

Foto: V. Dolejší

Foto: V. Dolejší

Foto: V. Dolejší
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Volejbalový turnaj  
O novorolskou Venuši

Ženy oddílu volejbalu TJ Nová Role uspořádaly v tělocvičně 
ZŠ v sobotu 24.4. již 23. ročník turnaje O novorolskou Venuši. 
Pozvání přijaly týmy z Nejdku a karlovarské Lemigas a Špičky. 
S největším nasazením a v nejhezčích dresech bojovaly 
novorolské amatérské Baskeťačky (neregistrované hráčky).  
Pod název „Dorostenky“ se ukryly pořádající volejbalistky,  
které se v roli hostitelek postaraly skvěle nejen o hladký chod 
turnaje, ale také o výborné občerstvení.

Hrálo se na dva sety do 25 bodů systémem každý s každým, 
celkem tedy bylo k vidění 10 zajímavých zápasů. Nejvíce setů 
dokázaly vyhrát domácí „Dorostenky“, a tak putovní soška 
Venuše zůstává v Nové Roli. 

Konečné pořadí družstev:

1. Dorostenky - Nová Role - 7 bodů
2. Špičky - 6 b.
3. Lemigas - 4 b.
4. Nejdek - 3 b.
5. Baskeťačky - Nová Role - 0 b.

Fotky z tohoto klání a další informace o činnosti  
oddílu volejbalu TJ Nová Role je možné najít na
www.volejbalnovarole.estranky.cz.

Za oddíl volejbalu TJ Nová Role 
Ludmila Veselá

Okresní přebor ve volejbale žen  
2009 / 2010

Ženy oddílu volejbalu TJ Nová Role dohrály 10. června okresní 
přebor 2009/2010. Konečné pořadí družstev nebylo do uzávěr-
ky Novorolského zpravodaje známo. Neoficiální tabulka z 25. 5. 
přiřadila Nové Roli průběžné 4. místo. V jarní části soutěže se 
podařilo našim volejbalistkám vyhrát 7 zápasů z deseti. 

Výsledky zápasů:
10. kolo úterý 4. 5. - Nová Role : Dvory B 3:0 
12. kolo úterý 11. 5. - Liapor : Nová Role 0:3 
9. kolo čtvrtek 13. 5. - Borek : Nová Role 0:3 
13. kolo úterý 18. 5. - Nová Role : Dvory A 3:0 
14. kolo čtvrtek 20. 5. - Dalovice : Nová Role 3:0 
15. kolo úterý 25. 5. - Nová Role : Ostrov B 1:3 
16. kolo úterý 1. 6. - VK B : Nová Role 2:3 
17. kolo čtvrtek 3. 6. - WITTE A : Nová Role 3:0 
18. kolo úterý 8. 6. - Nová Role : Borek 3:1 
11. kolo čtvrtek 10. 6. - WITTE B : Nová Role 1:3 

V příštím čísle zpravodaje nebo na
www.volejbalnovarole.estranky.cz 
bude možné najít oficiální tabulku.

Za oddíl volejbalu TJ Nová Role
Ludmila Veselá

Vzpírání - 3. 4. 2010 - Otevřený přebor Plzně

hmotnost: jméno: Dvojboj (trh + nadhoz) body Sinclaire: umístění:
kategorie juniorů:
71,30 Antonín Chvojka 198 (88 +110) 259,6697 Si 1. místo
kategorie mužů:
78,50 Miloš Podšer 232 (105 +127) 287,8804 Si 4. místo

Vzpírání

8. 5. 2010 - mezinárodní mistrovství ČR mužů (Praha).

V sobotu 8. 5. změřili své síly, v Praze na 1. mezinárodním mistrovství ČR mužů také  
3 zástupci oddílu vzpírání TJ Nová Role.

Pod vedením trenéra A. Kocura se nezalekli vzpěračů z Polska, Maďarska, Slovenska  
i celé reprezentace ČR a podali bojovný výkon. Vybojovali pro Novou Roli bodovaná 
umístění. Úspěchem pro oddíl je však již samotná účast mezi nejlepšími vzpěrači ČR.

hmot: jméno: Dvojboj (trh + nadhoz) umístění v ČR:

do 77 kg: startovalo 10 závodníků.
76,20 Miloš PODŠER 235 kg ( 110 + 125) 5. místo 

do 85 kg: startovalo 11 závodníků.
82,80 Václav MASTNÝ 244 kg (107 +137) 6. místo

do 94 kg: startovalo 9 závodníků.
93,20 Josef NAGY 255 kg (115 + 140) 5. místo

Celá soutěž byla vyjímečná nejenom tím, že se jednalo o 1. mezinárodní mistrovství ČR, 
ale i slavnostním ceremoniálem, kdy byli do síně slávy Českého vzpírání uváděni nejlepší 
vzpěrači let minulých. Jsme rádi, že zástupci oddílu vzpírání TJ Nová byli u toho.

S pozdravem 
A. Kocur - předseda oddílu 

V každé věkové kategorii se soutěži-
lo společně, bez rozdílu vah. Dosažený 
Dvojboj byl přepočítán na body Sinc-
laire. Zvítězil závodník s nejlepším Si.

Sportu zdar!
A. Kocur - TJ Nová Role

M. Podšer

V. Mastný

J. Nagy
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Den dětí

Dne 5. 6. 2010 se v areálu hasičárny konal Den dětí. Nejdříve nám ha-
siči pokáceli májku a potom děti přivítal areál vyzdobený pohádkovými 
postavičkami. Děti si vyzkoušely své dovednosti na 10 stanovištích. Přijeli  
k nám rytíři z Chebu. Z Mezirolí dorazili mladí hasiči a ukázali požární útok. 
Opékaly se buřty, malovaly obrázky, jezdilo na kolotoči i nám přálo počasí  
a tak si myslím, že to bylo krásné odpoledne. A za to musím poděkovat všem 
hasičům kteří se na tom podíleli a hlavně sponzorům, kterými jsou Měs-
to Nová Role, Sokolovská uhelná, Karlovarský porcelán Nová Role, Velta 
plus eu, Largos, p. Thu Mai van, hasiči Nová Role, Supermarket Rolavan,  
pí. Stuhlíková, GB-comp, p. Aleš Hoch, pekárna Pekosa Chodov, restaura-
ce u Rejšů, p. Do Duc Manh, p. Phung Bui Thi, p. Son Van Nguyen, masna  
p. Pokorný, Technorol, Grill bar Mirka Janochová, pí. Anna Jílková, Ganya, 
Allianz Nová Role, p. Sam An van, pí. Hartmannová, p. Václav Martinák, 
pí. Kučabová zahradní technika, Drogerie Teta, pí. Chvojková večerka. 

Za hasiče Anna Kejvalová st.

Vstup do sezóny se nám dost povedl na halové soutěži v Tou-
žimi 27. března, v kategorii mladší se naše družstvo umístilo  
na 6. místě z 16-ti a ve starší kategorii skvělé 3. místo ze 17-ti druž-
stev. A to ještě se můžeme pyšnit, že jsme byli nejlepší z našeho 
okresu, jelikož před námi skončila dvě plzeňská družstva.

Celý rok nás čeká závodění v lize Karlovarského kraje. Závodů 
je deset a my jsme jeli až na druhý závod v pořadí a to do Útviny 
9. května. Mladší na sedmém místě a starší na 2. místě, když se 
jim velmi povedl požární útok. 

Dalším závodem byla okresní soutěž hry Plamen ve Žluticích  
ve dnech 14. - 16. 5. Jelikož se ani jednomu nepovedla již podzim-
ní část, nemohli jsme očekávat žádné velké výsledky. Mladší žáci 
dokončili tuto celoroční soutěž na sedmém místě a starší nakonec 
v improvizované sestavě dotáhli své snažení až na čtvrté místo, 
ale výš už to nešlo. Ovšem v požárním sportu se za královskou 
disciplínu považuje požární útok a naše družstvo s přehledem vy-
hrálo a potvrdilo, že ač nám nevyšel podzim, pořád se nás soupeři 
musí bát.

Hned za týden jsme jeli jen za humna do Chodova na další sou-
těž ligy. Mladším se momentálně nedaří a tak skončili na sedmém 
místě, zato starší svými výkony přesvědčili vedoucí, aby odjezdili 
všechny zbylé závody, jelikož opět po předvedení pěkného útoku 
obsadili 2. místo.

Po menší pauze, kterou jsme si vyplnili závody dorostu v Nové 
Roli, kde postoupili na krajské kolo do Plzně náš Vojta Polcar  
a Kačka Kapečková a zpestřením dětského dne 12. 6. jenž náš 
sbor pořádal v Mezirolí, jsme jeli 13. 6. na náš třetí závod ligy  
až do Libé (okr. Cheb). 

Naše nejdelší cesta na závody ligy čekala jen na družstvo star-
ších a tyto krásně pohodové závody v malebném prostředí čes-
kého pohraničí ašského výběžku naše děti vyhrály. Sportovně 
musíme uznat, že v tento den nám chyběli někteří soupeři, jež 
startovali na krajské soutěži mladých hasičů v Klatovech, ale pro 
nás jsou tyto body strašně důležité a zároveň nám upevnili pozici  

na druhém místě celkově v lize. Takže nám prosím držte palce,  
ať se nám toto podaří udržet do konce ligy, jelikož suverénní  
Horní Slavkov v našem kraji zatím nikdo nemůže překonat  
a druhé místo je také krásné.

Do konce školního roku nás čeká ještě jeden závod ligy  
v Březové u Sokolova, tyto závody jsou specifické, že se poběží 
v noci, takže nás čeká velké zpestření. No a v půli prázdnin 
nás čeká již další trénování a spousta potu, jelikož již na konci 
prázdnin pokračuje seriál ligy dalšími závody. Jestli i ty, malý 
človíčku, nebo vaše dítě se chce pokusit bojovat o krásné po-
háry a zažít nevšední zážitky, může se k nám připojit o prázd-
ninách, budeme již trénovat. Můžete se obrátit na hlavního ve-
doucího (mobil 775 344 562), nebo sledovat vývěsky v Mezirolí 
či webové stránky jak SDH Mezirolí či stránky mladých hasičů, 
které si píšou samy děti: www.hasicimeziroli.estranky.cz nebo 
www.mhmeziroli.websnadno.cz Tréninky máme zpravidla  
ve středu od 16 do 18 hod u klubovny (v Mezirolí na návsi).

Za mladé hasiče z Mezirolí vedoucí kolektivu Míla Pospěch

Jarní tažení hasičského mládí z Mezirolí

Foto: D. Schwarzová Foto: D. Schwarzová

Foto: D. Schwarzová
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FotbaloVÝ klub  
noVÁ role

Hledá zájemce o práci na pozici správce 
sportovního areálu Fotbalového klubu.  

Práce je vhodná jako přivýdělek  
pro aktivního důchodce.

Bližší informace je možno získat  
každý den odpoledne v areálu FK nebo  

na tel. čísle 725 120 764

A další školní rok je za námi

Naše mateřské školy slavnostně pasovaly školáky, deváťáci 
absolvovali Stužkovou, všichni převzali vysvědčení – doklad  
o tom jak pracovali a hurá na prázdniny. Učitelský sbor a všich-
ni ostatní, kteří se kolem provozu školáků točili nastoupí zaslou-
ženou dovolenou a přitom budou rekapitulovat ten uplynulý,  
ale zároveň již připravovat další školní rok. Stejně tak je na tom 
i zřizovatel školských zařízení – Město Nová Role.

V průběhu školních prázdnin dojde k malování tříd, údržbě 
zařízení a ostatním pracím, které nelze provádět za provozu.  
U Základní školy bude vystavěn nový spojovací koridor – pergo-
la. RMě vybrala stavební firmu, která během prázdnin zlikviduje 
stávající pergolu a postaví nový spojovací krček mezi pavilony  
A a B, který bude zcela uzavřený a bude sloužit pouze potřebám 
školy. Zamezí se tak současným praktikám, kdy v odpoledních, 
večerních a nočních hodinách se zde schází omladina, po jejíchž 
návštěvách zde zůstávají nedopalky cigaret, obaly od nealko  
i alkoholických nápojů apod. Nepodařilo se nám dosud zajistit 
dotaci na generální opravu školní jídelny. Město s ní však nadále 
počítá a průběžně odstraňuje havarijní situace.

Naproti tomu se podařilo zajistit finanční prostředky na opra-
vu elektrické instalace v MŠ podle provedené revize. Vzhledem 
k tomu, že se de facto jedná o likvidaci celé stávající sítě, včetně 
rozvodů a následného malování, nejde akci bez patřičných pří-
prav zvládnout v době prázdnin. Proto bude vše řádně připrave-
no na prázdniny příštího roku.

Dovolte vážení spoluobčané, rodičové školkou a školou po-
vinných dítek, aby na tomto místě poděkoval všem zaměstnan-
cům Základní školy, Mateřské školy Nová Role, Mateřské školy 
Mezirolí, Domu dětí a mládeže, ale i Základní umělecké školy 
za obětavou a trpělivou práci s mladou generací našeho města. 
O tom, že práci dělají dobře, svědčí úspěchy dětí na různých 
olympiádách, v soutěžích znalostí, ale i dovedností.

Dokladem umu našich dětí byla koneckonců i oslava  
20. Výročí železničního muzea v Rittersgrünu. Svoje schopnosti 
dokázaly děti ve sportovních soutěžích, na výstavě výtvarných 
prací a zejména v odpoledním kulturním programu, kde bylo 
velmi kladně hodnoceno jejich profesionální vystoupení. Vím, 
že vedle úspěchů přetrvává na úseku školství i v péči o školský 
majetek řada problémů. To jsou ale úkoly pro nás pro všechny 
do dalších let po školních prázdninách.

Ladislav Cinegr  
místostarosta města

Mistrovství - kickbox

Mistrovství České republiky v kickboxu žáků a juniorů  
se konalo v Zubří na Moravě. Poprvé se zde představily  
zástupkyně Kickboxu Nová Role a nevedly si špatně! Nej-
blíže k vítězství měla Michaela Květoňová z Mezirolí v žá-
kyních do 46 kg. V duelu proti dvojnásobné mistryni ČR 
byla jasně lepší, svou soupeřku proháněla po celý zápas  
po tatami a o jejím jasném vítězství nebylo pochyb. Jinak  
to však viděli rozhodčí, kteří se přiklonili na stranu známější  
závodnice. Míša na svém prvním turnaji předvedla bojovný  
výkon s příslibem do budoucna! Novorolská Radka Chme-
líková v juniorkách do 50 kg dokázala v 1. kole přeboxo-
vat dvojnásobnou mistryni ČR, ale ve finále jí došly síly  
a musela se spokojit „pouze“ se stříbrnou příčkou! A to bylo 
zklamání.

Třetí příčku v této kategorii obsadila Michaela Květonová, 
když s celkovou vítězkou předvedla i ona více než vyrovnaný 
zápas. Jediná si vezla domů poháry dva.

V juniorkách do 55 kg, i když trochu se štěstím, se probo-
jovala do finále Daniela Brettová, kde nestačila na zkušenou 
závodnici z Českých Budějovic. 

M. Černý  
trenér Kickboxu Nová Role

Pondělí  - 19.00 kolo (sraz u ŠJ)
Úterý  - 19.30 posilování - fitbally
Čtvrtek  - 19.30 aerobik
Cvičí se v DK bývalá kavárna.

Cvičí se i o prázdninách červenec - srpen
Jinak přejeme všem krásné prázd-
niny a dovolenou. A hlavně pěkné 
počasí.

Jitka A Štofina


