
Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí 
témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc 
poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských 
akcí, a to Novorolská Walcha 2008, která se konala 
koncem měsíce května a výstavy Příroda a člověk konaná 
začátkem měsíce června. Chtěl bych poděkovat kulturní 
komisi při Radě města, kterou vede pan Jaroslav Šimek, 
která připravila a zorganizovala bohatý program letošní 
Novorolské Walchy. Byly k vidění a poslechu velice kvalitní 
a známé hudební skupiny, které zaujaly naše občany 
i ostatní diváky z okolí. Pořadatelé jsou přesvědčení, 
že diváků z okolí bylo letos více, jak místních občanů. Je to 
velice zajímavý postřeh a do budoucna je potřeba uvažovat 
o směřování již tradiční Novorolské Walchy.

Druhou společenskou akcí byla výstava Příroda a člověk 
s doprovodnými programy po celou dobu konání výstavy, 
což znamenalo celý týden. I zde bych chtěl poděkovat 
organizátorům z řad členů Řádu svatého Huberta 
jmenovitě panu Ladislavu Cinegrovi a za Městský úřad  
matrikářce paní Elfriedě Lachmanové. Zahájení výstavy 
bylo velkolepé a je škoda, že opět naši občané neprojevili 
zájem svoji účastí. Jak jsem již psal v průběhu celé výstavy 
byly pořádány doprovodné akce zaměřené k tématu výstavy 
Příroda a člověk. Účastnil jsem se některých z nich a opět 
musím konstatovat, že účast novorolských občanů byla 
slušně řečeno nevalná. Nevím, co si o tom mám myslet, 
když stále dokola slyším, že město pro své občany nic 
nedělá, že občané nemají kam jít atd. Ale na druhou stranu 
město organizuje ne zrovna levné kulturně-společenské 

akce, počasí bylo slunečné a občané sedí doma. Co k tomu 
dodat? Nechat to bez povšimnutí nebo očekávat, že možná 
příště to bude lepší? Opravdu nevím!!!

Dalším lehčím tématem je moje stále silnější touha 
vidět na vlastní oči dění a život na Olympijských hrách 
v nejlidnatější zemi světa v Číně. Chtěl bych na vlastní 
oči, ne zprostředkovaně přes média, vidět střet několika 
odlišných kultur v zemi, kde je stále vidět nejstarší 
civilizaci na naší planetě v měnící se podobě. Chci sledovat, 
co se bude odehrávat při největší sportovní události 
v nejlidnatější a nejkontroverznější zemi světa. Je mnoho 
verzí co se stane, od největší teroristické akce po změnu 
režimu v Číně, ale já si osobně myslím, že se nestane nic 
zvláštního, ale jsem přesvědčen o tom, že se bude chtít 
Čína pochlubit celému světu co dokázala za několik málo 
desetiletí. Bude chtít ukázat ve výkonech svých sportovců, 
že již nepatří jejich země do kategorie zemí třetího světa, 
ale že patří mezi země vyspělé. Čína má určitě problémy 
jako každá jiná země, ale snaží se je řešit také svým 
způsobem. Chce to čas a dobrou radu. V současné době 
co já vím panuje velký strach z teroristického útoku při 
průběhu Olympijských her, a proto jsou na pořadu dne 
bezpečnostní opatření, kdy musí být všichni účastníci 
velice pečlivě zaregistrováni, proto není jednoduché 
koupit vstupenky bez platného cestovního pasu. Určitě Vás 
budu informovat o svých dojmech v příštím čísle našeho 
Novorolského zpravodaje.

S přáním krásného léta
Václav Heřman

starosta města Nová Role

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 1230 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 1730.



Vítáme děti do života Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme 
k narození Vašich dětí:

Ondřej Fojtík
Natálie Gáliková

Milé děti, přejeme vám  hodně zdraví 
a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

BlahopřejemeBlahopřejeme

všem občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
srpnu.

Významné životní výročí oslaví tito 
občané:

 
Otakar Rinda
Ladislav Zejmon
Václav Šašek
Miluše Macháčková
Ilsa Hynková   
Alžběta Skokanová
Zina Visingerová
Marie Poláková       
Božena Magesová
Marie Heringová
Jaroslav Červený

Přejeme hodně zdraví a štěstí!

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

UpozorněníUpozornění
Podání na Registr 
živnostenského podnikání

Dne 1. července 2008 nabyl
účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., 
kterým se mění živnostenský zákon. 
Na základě této novely lze veškerá 
podání obecním živnostenským 
úřadům podat prostřednictvím
Czech POINT. Na našem MěÚ
můžete učinit podání v kanceláři č. 10 
a č. 15.

PoděkováníPoděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Karlem 
Schlossbauerem za projevy soustrasti a květinové dary.

Jménem pozůstalých: manželka a dcery

Festival bez hvězd VI.Festival bez hvězd VI.

Druhého srpna 2008 se v areálu 
novorolského koupaliště uskuteční 
další ročník Festivalu bez hvězd. 
V pořadí šestý ročník festivalu bude 
věnován ochraně krušnohorské přírody, 
krušnohorské historii a osudům 
obyvatel této oblasti. 

Festival bude opět složen 
z přednáškové a hudební části. Autor 
knihy Znovuobjevené Krušnohoří 
Petr Mikšíček shrne ve své přednášce 
historii krušnohorské oblasti 
a život zdejších obyvatel. Přírodu 
Krušných hor představí zástupce 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR, pan Vladimír Melichar. Tradicí 
již je projekce filmů s ekologickou 
tematikou, kterou nabídne pan Tomáš 
Kábrt ze sokolovského Ekokina.

Hlavním hudebním hostem bude 
českobudějovická metalrocková 

formace Satisfucktion, dále 
chomutovští X-left to die (vítěz soutěže 
Múza 2007), sušická dvoučlenná 
kapela Orchestra (vítěz soutěže Múza 
2006), grunge hrající Plewel ze Žlutic 
a objev letošního roku české ska scény 
- CCTV All stars, šikovné nadnárodní 
seskupení muzikantů, kteří mísí různé 
styly.

Již potřetí se na festivalu objeví 
také karlovarská taneční formace 
Rappresent, aktuální Mistr ČR 2008 
ve street-dance a Mistr ČR 2008 
v kategorii Street II Hip Hop. V nočních 
hodinách se mohou návštěvníci těšit 
na fireshow.

Festival bez hvězd začíná v 15 hod. 
přednáškovou částí. Vstup na tuto 
část festivalového programu je pro 
návštěvníky zdarma, přednášky 
a projekce se konají v novorolském 
infocentru, které se nachází vedle 
areálu koupaliště.

PoděkováníPoděkování

Vážená paní Škardová,
chtěl bych Vám a všem ostatním 

poděkovat za vydávání Novorolského 
zpravodaje. Když tak listuji ve vašich 
měsíčnících, vždy mne zaujmou stránky 

PokladnaPokladna

Upozorňujeme, že pokladna MěÚ Nová 

Role byla přemístěna do kanceláře č. 15 

– pí. Hegenbartová.

o našich ratolestech, ať ze školy nebo 
ze školky. Skoro pokaždé zde nacházím 
fotky a články o mém synovci, a to 
mě i moji rodinu velice potěší. Dnes 
již „skoroškoláci“, kteří se připravují 
na cestu velkého učení se mohou 
radovat z prázdnin, a tak bych chtěl 



Z jednání ZMě a RMěZ jednání ZMě a RMě

12. zasedání ZMě schválilo bez výhrad 
předložený závěrečný účet města, 
jak byl zveřejněn na úřední desce 
MěÚ, včetně výsledků hospodaření 
městských s.r.o. a příspěvkových 
organizací města za rok 2007 včetně  
zprávy auditora, kdy nebyly zjištěny 
v hospodaření nedostatky.

V převodech nemovitostí ZMě 
schválilo prodej několika pozemků 
pod stávajícími garážemi a dále 
žádost na České dráhy o převod 
budovy v blízkosti vlakového nádraží 
do majetku města, které má zájem 
na její rekonstrukci.

ZMě zamítlo všechny žádosti, ve 
kterých měli žadatelé zájem o koupi 
cvičiště u novorolské hasičárny 
nebo odstavní plochy pro nákladní 
auta, za účelem budování rodinných 
domků.

ZMě schválilo obecně závaznou 
vyhlášku města č. 3/2008 o stanovení 
místního koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitosti, která by měla 
být zajímavá pro všechny majitele 
nemovitostí a byla publikována 
v minulém čísle NZ.

Na tomto zasedání byla schválena 
realizace investiční akce „Sanace 
topných kanálů v Rolavské ulici“ 
s krytím topných kanálů panelem pro 
nosnost parkování osobních vozidel.

ZMě uložilo RMě vypracovat 
dohodu o ukončení nájemního 
vztahu s SD Jednota v prostorách 
Kulturního domu v Nové Roli k 31. 
12. 2008 včetně stanovení výše 
odstupného. Zastupitelstvo schválilo 
provedení rekonstrukce distribuční 
sítě televizních kabelových rozvodů 
tak, aby sloužily i dalším datových 
službách dle předloženého  návrhu 

firmy Star-nova. Jedná se o investici 
v celkové výši cca 1,5 milionu korun 
+ DPH.

36. zasedání RMě 7. 7. 2008 schválilo 
za účelem přesného účetního oddělení 
dvou částí stavby „Rekonstrukce 
základní školy v Nové Roli včetně 
stavebních úprav zaměřených 
na úsporu energie“ takto:
1. etapa – úpravy zaměřené na úsporu 

energie v celkové ceně 8,876.331,-- 
Kč bez DPH

2. etapa – ostatní stavební práce 
v celkové ceně 7,889.982 ,-- Kč bez 
DPH.

Podstata věci je v tom, že městu 
Nová Role se podařilo získat 
na uvedenou akci dvě dotace státu 
a EU, které musí být odděleně a každá 
samostatně vyúčtovány, přičemž každá 
má ve smlouvě striktně stanoveno, co 
z ní lze hradit.

Dále RMě schválila několik 
rozpočtových opatření, z nichž 
za průlomové považuji rozpočtové 
opatření č. 8/2008 na opravy 
komunikace – chodníku za domem čp. 
188, 189 a 190, kdy došlo k uzavření 
smlouvy s SVJ v uvedeném domě 
a oprava chodníku byla z 50%  
financována městem a z 50% uvedeným 
SVJ.

RMě souhlasila s čerpáním 
finančních prostředků na Letní 
slavnosti, o nichž je psáno na jiném 
místě. Dále souhlasila s výměnou lina 
ve vstupních prostorách budovy MěÚ, 
odprodejem nevyužívaných tří malých 
přenosných televizorů z majetku 
města i odpisem drobného hmotného 
majetku města ze zdravotního středisko 
v Rolavské ulici.

Vzala na vědomí zápisy z jednání 
komisí města a odvolala na vlastní 
žádost z funkce členka komise paní 

Melanii Ulčovou.

RMě schválila na návrh bytové 
komise přidělení volných nájemních 
bytů v čp. 280 a 288 za obecně platných 
podmínek pro byty města.

V návaznosti na bytovou politiku 
RMě uložila jednateli Norobyt s.r.o. 
a bytové komisi předložit do příštího 
jednání návrh na zvýšení nájemného 
od 1. 1. 2009 v souladu se zákonem 
107/2008 Sb.)

Rada města nesouhlasila 
s předloženou žádostí TJ Nová 
Role o povolení změny užívání části 
restaurace Na koupališti (dnes Karibu) 
jako herny.

Naopak schválena byla žádost 
paní MUDr. Hartmannové o obnovu 
podlahové krytiny v čekárně dětského 
lékaře. Dříve než ale k výměně PVC 
za dlažbu dojde, bude nutné provést 
revizi rozvodu vody, el. energie i kanal. 
přípojek, které jsou uloženy v podlaze 
a jsou čtyřicet let staré.

V závěru jednání hodnotila RMě 
postup prací na budově ZŠ a uložila 
investičnímu referentovi pravidelně 
zvát na kontrolní dny stavby ředitele 
ZŠ a předsedu komise výstavby 
a životního prostředí.

Cinegr Ladislav
místostarosta města

HoubyHouby

Již koncem měsíce 
května letošního 
roku našly sestry 
Gondovy z Mezirolí 
první houby v lesích 
kolem obce.

touto cestou popřát dětem hodně štěstí, 
za poznáním všech moudrostí. Zejména 
pak hlavně Denisovi Doležalovi, jeho 
kamarádům a kamarádkám. Proto velké 
díky všem, kteří se na těchto stránkách 
podílejí, vždyť její krásnějšího, než 
se po dvaceti letech podívat sám na sebe 
a přečíst si o sobě nějaký článek (každý 
nemá to štěstí, aby se v „novinách vracel 
do dětství).

Proto apeluji na všechny maminky  
i tatínky, aby svým dárečkům „noviny“ 
schovávali.

S úctou David Jiránek jr.

OznámeníOznámení

Město Nová Role oznamuje, že Rada 
města dne 7. 7. 2008 zrušila stanovené 
poplatky za internet v Základní 
knihovně v Nové Roli. Internet je pro 
čtenáře knihovny zdarma.



Goethova dubu, vykoupali jsme se v místním koupališti. Večer 
nechyběla ani diskotéka. 

Svou obratnost měly děti možnost vyzkoušet na trampolíně 
a v lanovém centru. Postřeh, odvahu a orientaci zase v laserovém 
bludišti. Pirátský poklad nakonec děti objevily nedaleko viklanu 
(přírodní zajímavost).

Školanda prvňáčků a druháčkůŠkolanda prvňáčků a druháčků

Od 20. 6. do 26. 6. se děti z 1. A, 2. A a 2. B zúčastnily školy 
v přírodě Sklárna nedaleko Žihle.

Již první den děti dostaly plánek ostrova, cílem bylo splnit 
všechny pirátské úkoly a najít poklad. Navštívili jsme zámek 
Krásný Dvůr, v zámeckém parku jsme měřili obvod kmene 

mohli strávit noc ve škole. Bylo to úplně něco jiného, než sedět 
v lavicích a učit se. Díky rodičům jsme měli skvělé občerstvení, 
při soutěžích a diskotéce v pyžamech jsme se výborně bavili 
a při nočním hledání pokladu  v prostorách školy jsme si zažili 
i opravdový strach. Bylo to bezva.

Žáci 3. A

Noc ve školeNoc ve škole

Jak už jste si přečetli v minulém zpravodaji, naše třída 3. A 
v červnu vyhrála čtenářskou soutěž v knihovně a připravila 
si i vystoupení pro děti z mateřské školky (děkujeme za pochvalu, 
která byla ve zpravodaji rovněž uveřejněna). Za to nám paní 
učitelka Dušková připravila překvapení – dne 20. 6. jsme 

Po všem tom dovádění jsme spali jako miminka.Výhra v soutěži Kamarád moudrosti – putovní talíř a velký dort 
od paní knihovnice L. Nemčičové

PoděkováníPoděkování
p. učitelce
JARMILE BOCHENKOVÉ

Milá paní učitelko, děkujeme Vám, 
za Vaši pilnou a snaživou práci s našimi 
dětmi z 1. B.

Rodiče Wirknerovi, Ohnútkovi

KNIHOVNA  NOVÁ ROLEKNIHOVNA  NOVÁ ROLE
pořádá pro seniory
září - říjen 2008

KURZ PROCVIČOVÁNÍ PAMĚTIKURZ PROCVIČOVÁNÍ PAMĚTI
Kurz bude probíhat od 10.9.2008 do 15.10.2008 (každou středu) od 16.00 do 18.00 h. 

Přihlášky si můžete vyzvednout v knihovně co nejdříve (počet účastníků je omezen) 

cena kurzu:  300,- Kč



Příměstský tábor DDM Nová RolePříměstský tábor DDM Nová Role

Prázdniny jsou tady a s nimi řada aktivit pro využití volného 
času dětí. DDM v Nové Roli již tradičně organizuje v měsíci 
červenci příměstský tábor. Ředitelka paní Milena Tichá spolu 
s paní Janou Handšuhovou při sestavování programu pravidelně, 
mimo jiné, oslovují místní organizace a spolky, které mají dětem 
co nabídnout.

Jeden den patří vždy návštěvě u  myslivců. V letošním roce to byli 
myslivci Farmy Kubernát a Agropolu Počerny. Putování po lese 
začalo návštěvou lesní velkoškolky LZ Stříbro,  kde Ing. Hedvika 
Roznerová  velmi poutavým výkladem seznámila děti s posláním 
tohoto zařízení, jeho kapacitou i druhy dřevin, které se zde pěstují 
pro výsadbu v lese. 

Přes areál bývalého muničního skladu děti dorazily 
k mysliveckému zařízení sloužícímu k zimnímu přikrmování zvěře. 
Myslivec, pan Miloslav Brodil, jim vysvětlil, čím se která zvěř 
a ve kterém období přikrmuje, k čemu slouží slaniska,  oborohy, 
krmeliště, jesle nebo krmítka. Seznámil je s výrobou letniny a její 
úlohou v potravním řetězci zvěře.

Od tohoto zařízení již byla připravena naučná stezka 
s dvacetisedmi stanovišti, kde děti měly za úkol poznávat různé 

dřeviny rostoucí v našich lesích, vycpaniny různých ptáků a savců 
či paroží a rohy zvěře. V závěru naučné stezky písemné odpovědi 
děti odevzdaly panu Petru Dolejšovi, který je spolu s dalšími 
myslivci vyhodnotil. 

V průběhu vyhodnocování naučné stezky pan Lubomír Doležal 
seznámil děti s průběhem mistrovství ČR a Evropy ve vábení jelenů. 
O tom, že se jednalo o výklad toho nejpovolanějšího svědčí i ta 
skutečnost, že jmenovaný obsadil na Mistrovství ČR ve vábení pro 
rok 2008 první místo a na Mistrovství Evropy za účasti dvacetipěti 
borců z devíti zemí byl druhý.

Po této ukázce a troubení na lesnici předvedl dětem pan Petr 
Pospíšil používání balabánů v myslivosti a dále celou řadu vábniček 
na zvěř pernatou i srstnatou, samčí i samičí.

Mezi tím si děti opekly na ohni vuřty, které pro všechny jako 
sponzor věnoval pan Radek Švejdar.

Na závěr krásně prožitého dne proběhlo předání cen dětem, 
které na naučné stezce prokázaly největší vědomosti. Jednalo 
se o suvenýry a drobnosti věnované krajským vedením LČR, členy 
ŘsH a firmou Hubertus.

Dolejš Petr
myslivec z Nové Role

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A DŮM DĚTÍ NOVÁ ROLE
pořádají již XIII. ročník kulturně-sportovní akce

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMILOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
v sobotu 30. srpna 2008
v areálu knihovny a domu dětí

Program:
9.00 SPORTOVNÍ STEZKA                                                              
 běh,hod na cíl,skok do dálky,hod na koš, apod.
10.00 CESTA DO POHÁDKY Karla Čapka
 literární soutěž pro děti
12.00 STANISLAV HOŘÍNEK –CESTA KOLEM SVĚTA 

– vernisáž ( výstava fotografií)
13.00 - 17.00 DISKOTÉKA
13.30 VYHODNOCENÍ DOPOLEDNÍCH SOUTĚŽÍ
14.30 NOVOROLSKÝ MILIONÁŘ
 vědomostní soutěž pro dospělé
16.00 MISS ČARODĚJNICE, 
 MISS ČERNOKNĚŽNÍK
 soutěž dívek i chlapců o“ nejhezčí čarodějku 

a krásného černokněžníka“
17.00 PRÁZDNINOVÁ POUŤ 
 netradiční soutěže pro děti

1 egyptské písmo

2 chyba

3 přítel Pátka

4 hudební nástroj  

5 stejnokroj  

6 dílo B.Němcové  

7 nejmenší světadíl 

8 dopravní prostředek

9 přístroj na určení světových stran

10 evropský sousední stát

11 sportovec 

12 strunný hudební nástroj

13 území na severu Ameriky 

14 elektrická pouliční dráha

15 starověký národ  

16 jednotka hmotnosti

17 seznam dní v roce 

18 hromadný dopravní prostředek  

19 pěstuje se v jihovýchodní Asii 

20 pyramidy najdeme v … 

21 evropská metropole 

22 z kakaových bobů se vyrábí…  

23 největší řeka světa 

24 Macocha je…  

25 v Paříži je známá věž  

26 nejvyšší hora Krušných hor 

Český spisovatel a jeho 2 dílaČeský spisovatel a jeho 2 díla

Vyluštěnou tajenku odevzdejte v knihovně do 28. srpna 2008 
nebo pošlete na: knihovna@novarole.cz    

Vylosování tří luštitelů bude na Loučení s prázdninami v sobotu 
30. srpna.



VýstavaVýstava
Příroda a člověkPříroda a člověk

Měsíc červen je mimo jiné měsícem 
ochrany přírody. To bylo hlavním 
důvodem proč opět po pěti letech 
představit našim občanům práci 
organizací, jejichž členové se ve svém 
volném čase věnují rybaření, myslivosti, 
zahrádkaření, včelaření, jezdeckému 
sportu, chování drobného zvířectva, 
dále  fotografování, malování  přírody 
nebo filatelii či spisovatelské činnosti 
o přírodě. Toto téma snad není cizí 
nikomu, protože člověk sám je součástí 
přírody.

V sobotu 21. 6. dopoledne se konala 

v kostele sv. Archanděla Michaela  
Svatohubertská mše svatá, kterou 
celebroval na vysoké úrovni páter Mgr.
František Kišš.

Starosta města Nová Role pan 
Václav Heřman a zástupce starosty 
Breitenbrunn pan Christian Neubert 
otevřeli výstavu společným přestřižením 
pásky.  Zahájení výstavy doprovázely 
salvy z historických pušek střeleckého 
klubu z partnerské obce Breitenbrunn 
v Sasku. Po celé odpoledne vítala 
návštěvníky hudba a občerstvení 
před vstupem do kulturního domu. 
Při zahájení výstavy byly předány 
ceny vítězům dětské výtvarné soutěže 
a fotosoutěže s tématem příroda, kterou 
každoročně organizuje ŘsH. 

Návštěvníci výstavy, která probíhala 
od 21. do 26. června v kulturním domu 
měli možnost se seznámit s historií 

a současnými úkoly  Českomoravské 
myslivecké jednoty, Řádu svatého 
Huberta, Českého rybářského svazu, 
Českého svazu včelařů, Českého svazu 
chovatelů, Českého zahrádkářského 
svazu. Kromě fotografií a písemných 
dokumentů byla k vidění  také živá 
zvířata.  Ta samozřejmě přitahovala 
pozornost zvláště  nejmladších  
návštěvníků. Některé děti možná 
poprvé viděly takhle zblízka králíky, 
holuby, slepice, straky, kapry, jesetery. 
A tak  návštěvníky vítalo první dny 
kokrhání kohoutů, vrkání holubů 

a pokřik strak. Velmi přitažlivá byla 
skleněná vitrína, pohled do včelího úlu 
s živými včelami včetně včelí matky, 
stovkami trubců a líhnoucích se včel. 
Stejně tak preparovaná zvěř. Mnoho 
návštěvníků se zapsalo do pamětní 
knihy výstav města Nová Role. Někteří 
zde také vyjádřili své poděkování 
a uznání organizátorům. Výstavu 
shlédly i děti a hosté z jiných míst - 
ZŠ a MŠ Horní Blatná, ZŠ Jáchymov, 
ZŠ Božičany. Z Nové Role je tu pouze  
zápis o návštěvě  dětí  MŠ Mezirolí,  dva 
9. ročníky a specializovaná třída ŽŠ 
Nová Role a ZUŠ Nová Role. Myslivci 
z Agropolu Počerny, s.r.o. a rybáři 
z Místní organizace ČRS Božičany 
využili výstavu v rámci každoročních 
besed s dětmi v červnu k ochraně 

přírody. V areálu ČRS souběžně 
s výstavou probíhaly dny otevřených 
dveří.

Součástí výstavy byly podvečerní 
besedy na témata související s mottem 
výstavy. První den  to bylo fotografování  
přírody za účasti prezidenta klubu 
fotografů při ČMMJ  Rostislava Stacha. 
Nádherné fotografie  doplnil působivým 
výkladem a zodpověděl spoustu otázek. 
Přítomno bylo 40 osob, ovšem pouze 
dva byli novorolští. Beseda druhý 
den k chovu drobného zvířectva, byla 
zrušena z technických důvodů, výpadek 
elektrického proudu. Do 15 minut 

po plánovaném zahájení, ale nepřišel 
nikdo. K ožehavému tématu čistoty 
novorolského rybníka se očekával velký 
zájem místních obyvatel a chatařů. 
Hosté se však  dali spočítat na prstech 
jedné ruky. Odpovědět na otázky bylo 
připraveno vedení města  i odborníci 
z Prahy.

Výstava byla ukončena večer 26. června  
koncertem souboru  lesních rohů Corni. 
Při této příležitosti popřál starosta města 
panu Lubomíru Doležalovi ml., neboť 
ten se stal mistrem ČR ve vábení jelenů. 
(To se ještě nevědělo, že za dva dny 
bude opět na stupních vítězů, tentokrát 
jako druhý na mistrovství Evropy).  Tato 

závěrečná akce byla navštívena asi 30 
hosty, kteří si odnášeli nevšední hudební 
zážitek. Jedním z koncertujících byl 
význačný evropský virtuos profesor 
plzeňské konzervatoře Jindřich Kolář, 
člen České filharmonie a bývalý občan 
Nové Role. Skladby  Smetany, Webera 
a dalších  byly pěknou tečkou za celou 
výstavou.  

Pokud jsme v návštěvnících výstavy 
ČLOVĚK A PŘÍRODA vzbudili alespoň 



obeslali pouze se dvěma jelenáři.
Soutěžilo se ve třech disciplínách a výkony hodnotilo šest 

rozhodčích z Německa, Maďarska, Čech, Polska, Rakouska 
a Slovenska.

Po zhodnocení všech disciplín měli tři jelenáři shodný počet 
devadesát sedm bodů a došlo k rozstřelu. Rozstřelem se rozumí 
vábení další disciplínou mezi soutěžícími se shodným počtem 
bodů.

Po rozstřelu obsadil první místo na mistrovství Evropy ve vábení 
jelenů Michal Franče, vícemistrem na druhém místě se stal Luboš 
Doležal a třetí místo obsadil soutěžící Polska Andrzej Misiak.

V pořadí států obsadila ČR první místo před Polskem a týmem 
Rakouska.

XI. mistrovství Evropy proběhne v roce 2009 v německém 
Dortmundu.

Závěrem je nutno poznamenat, že nejlepší vábiči - jelenáři 
České republiky jsou stávající nebo bývalý studenti Střední 
lesnické školy ve Žluticích, kde se jim věnuje jednak prof. Ing. 
Hanušová a zejména bývalý reprezentant ČR ve vábení jelenů 
v myslivecké veřejnosti dobře známý a oblíbený MVDr. Antonín 
Rudolf. Tisíceré díky jim za tuto prospěšnou práci s mladými.

Účastníci zájezdu děkují sponzorům – firmám Technorol  s.r.o. 
Nová Role, Sedlecký kaolin a.s. Božičany, Potraviny Hubková 
Nová Role a fi. ČI-DU -  doprava,  díky kterým se zájezd 
do Hluboké mohl uskutečnit.

Cinegr Ladislav

BlahopřejemeBlahopřejeme

V měsíci květnu proběhla na výstavišti v Lysé nad Labem  
v rámci výstavy Natura Viva republiková soutěž ve vábení jelenů. 
Z dvaceti tří účastníků si velmi dobře vedli i myslivci z Karlovarska, 
občané Nové Role. Jmenovitě Tomáš Třeský obsadil krásné páté 
místo a mistrem ČR pro rok 2008 se stal Luboš Doležal. Nejlepší 
tři jelenáři  ČR postoupili na mistrovství Evropy, které proběhlo 
na loveckém zámečku Ohrada, nedaleko obce Hluboká nad 
Vltavou v Jižních Čechách v sobotu 28. června 2008. 

Celé mistrovství Evropy ve vábení jelenů bylo součástí 
národních mysliveckých slavností, které dle prodaných vstupenek 
navštívilo přes patnáct tisíc diváků. Dále zde byla i 13. mezinárodní 
soutěž mysliveckých trubačů, která probíhala po celou sobotu 
v atraktivním prostředí zámeckého parku v Hluboké nad 
Vltavou.

V pestrém doprovodném programu proběhlo mnoho dalších 
divácky atraktivních akcí k nimž patřila především kvalifikační 
soutěž chladnokrevných koní, bohatý myslivecký jarmark, 
představení loveckých psů různých plemen, ukázky práce dravců, 
atd..

Vysokou úroveň mysliveckých slavností podtrhla účast ministra 
zemědělství ČR Petra Gandaloviče, hejtmana Jihočeského 
kraje, poslanců Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR a pochopitelně celého vedení ČMMJ v čele s předsedou 
Ing. Jaroslavem Palasem.

Na start mistrovství Evropy ve vábení jelenů nastoupilo dvacet 
pět soutěžících  z devíti států. Chorvatsko a Ukrajina soutěž 

Vítězný ryk jelena po souboji v podání nejlepších. Zleva Luboš 
Doležal, Michal Franče a Andrzej Misiak. Mikrofon v ruce drží 
Ing. Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost.

Ceny za druhé místo převzal Luboš Doležal z rukou předsedy 
ČMMJ Ing. Jaroslava Palase, akademického malíře Václava 
Nasvětila a zástupce zbrojovky.

malý zájem o budoucnost a ochranu  
naši krásné přírody, tak  cíl výstavy  byl 
naplněn.

Děkujeme všem vystavovatelům, 
kterými byly: Český rybářský svaz 
- místní organizace Božičany, Řád
sv. Huberta - prefektura Karlovy Vary, 

Myslivecká společnost při Agropol 
Počerny, s.r.o, Myslivecká společnost 
při farmě Kubernát Děpoltovice, 
Myslivecké sdružení Jestřáb, Dům 
dětí a mládeže Nová Role, Městská 
knihovna Nová Role, Český svaz 
chovatelů Chodov, Český svaz včelařů  
Nová Role, Lesy České republiky, Český 
zahrádkářský svaz – místní organizace 
Nová Role, Bouchalka, U Plynárny, 
Za porcelánkou, Pod Lesem, Jezdecký 
klub Děpoltovice, Jezdecký klub 
a ostrostřelci z Rittersgrüna. Obec 
Breitenbrunn  a Rittersgrün, K+H 
Karlovy Vary s. r. o., Rostislav Stach,  
Stanislav Hořínek, Miroslav Komínek, 
František Hofman, Helen Schargo,  
za bezvadnou spolupráci komisi seniorů 

RMě za pomoc při hlídání výstavy  
a  našim občanům za přízeň, kterou 
kulturním akcím v Nové Roli věnují.

Město Nová Role



Ozvěny na dříve publikovanou rubriku Ozvěny na dříve publikovanou rubriku 
„Střípky z práva ve veřejné správě „Střípky z práva ve veřejné správě 
– občan a obec“– občan a obec“

Vážení občané, 
v nedávné době jsem zcela nečekaně obdržel zajímavou reakci 

na rubriku, ve které jsem Vás dříve informoval o základních 
právech a povinnostech občana ve vztahu k obci. Tato rubrika 
měla celkem 24 vydání – jednotlivých dílů zaměřených vždy 
k určité problematice a vycházela do měsíce února tohoto roku. 

A neboť je na místě, abych při působení ve své funkci byl 
schopen nejen jako tajemník městského úřadu za svou osobu, 
ale též za celý úřad jako jeho vedoucí, přijímat a zodpovídat 
se veřejné kritice negativní, je na místě též veřejnosti prezentovat 
kritiku pozitivní a tedy kladné zhodnocení činnosti úřadu 
a potažmo samosprávy města jako celku.      

A právě s jedním takovým hodnocením, ozvěnou na dříve 
publikovanou rubriku tajemníka MěÚ v Novorolském zpravodaji 
pod názvem „Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec“, 
Vás nyní zde seznámím tak, jak jsem jej obdržel. Pro ucelený 
náhled přináším i mou spontánní reakci, která bude snad 
pochopitelná.   

Došlo dne 2.4.2008
Dobrý den pane tajemníku,

srdečně Vás zdravím z Brna. Jsem lektorkou semináře 
o obecních zpravodajích, které pořádá vzdělávací Falko 
Universum. Pořádali jsme tento seminář minulý měsíc 
v Karlových Varech a měla jsem možnost setkat se také s Vašimi 
kolegy z městského úřadu Nové Role. Při té příležitosti jsem 
si podrobně prostudovala Novorolský zpravodaj a narazila 
jsem tam na seriál Střípky z práva ve veřejné správě. Zrovna díl 
„Svoboda projevu občanů...“ mne zaujal.

Vaše stanovisko se naprosto shoduje s tím, jak se k této 
problematice stavím na svých seminářích, protože otázku 
cenzury pokaždé rozebíráme.

Napadlo mne, že možná i některé další díly budou neméně 
inspirativní a zajímavé. Chtěla bych Vás proto poprosit, zajisté 
máte jednotlivé díly někde uložené ve svém počítači, zda byste 
mně je mohl poskytnout k prostudování, případně k dalšímu 
použití. Jsem zároveň redaktorkou zpravodaje MČ Brno-
Kohoutovice. Pokud bych Vás citovala na svých seminářích 
či jinde, uvedu vždy samozřejmě zdroj.

Pokud to není možné, Vaše rozhodnutí respektuji.
Předem Vám děkuju, přeju příjemnou pohodu v práci i doma 

a těším se na zprávu od Vás.

Odpověď
Vážená paní, 

děkuji za Váš dopis, který mě samozřejmě potěšil. 
V přiložených souborech zasílám všech 24 dílů seriálu, 

který jsme publikovali v našem zpravodaji se záměrem, pokud 
možno stručně, ale snad smysluplně, občany seznamovat 

s jejich podstatnými právy a povinnostmi zejména ve vztahu 
k obci. Jednotlivé díly jsem zároveň směřoval do oblastí, kde 
jsme se zrovna nějakým tím problémem aktuálně zabývali 
a výklad jsem tedy přizpůsoboval, pokud bylo možno, na realitu 
a podmínky v našem městě.  

Pokud se Vám pro Vaši práci něco z mých témat v našem 
zpravodaji bude hodit, můžete to v jakémkoliv rozsahu použít. 
Nemám s tím žádné problémy a budu jedině rád, když to, co 
jsme psal, bude i někde jinde k užitku. 

Jen musím upozornit, že text v souborech, které Vám posílám, 
je podklad zasílaný redakci před korekturami a opravami 
případných chyb a v češtině jsem niky nebyl žádný velký machr. 
Opravy byly vždy zcela minimální, ale nějaká ta chybička tam být 
může a také již dnes nemusí být vše aktuální.

Pokud by jste měla zájem o přesné originály, na které je možno 
se oficiálně odkázat, naleznete všechny naše zpravodaje asi 
od roku 2003 na webových stránkách města www.novarole.cz, 
a to v odkazu „Zpravodaj města Novoroláček“ na hlavní stránce 
v levém sloupci dole. Moje rubrika „Střípky z práva ve veřejné 
zprávě“ tam vycházela od březnového vydání 2006 do února 
2008. 

Ne každý samozřejmě moji snahu ocenil - někteří občané 
si hold rádi stěžují, že nemají informace a když jim je dáte, tak 
si zase postěžují, proč je s tou byrokracií otravujete, že to stejně 
nikoho nezajímá. Jiní Vám zase poděkují a Váží si poskytnutých 
informací. Tak to prostě chodí. 

Pozdravuji Vás a přeji Vám úspěch ve Vaší práci. S Vaším 
seminářem v Karlových Varech byli naši vyslaní zástupci města 
velmi spokojeni a určitě to pro ně a celou naší redakční radu bylo 
prospěšné. 

Vladimír Dicá, tajemník MěÚ Nová Role           

Další reakce došla dne 21.5.2008
Hezký jarní den z Brna pane tajemníku,

chci Vám ještě jednou poděkovat za materiály „Střípky“, které 
jste mně poslal. Cituji z nich na semináři v kapitole CENZURA 
a již několikrát jsem byla požádána o odkaz, kde je možné tyto 
střípky nalézt. Tak jsem je navedla na vaše www.stránky. Při 
včerejším semináři v Hradci Králové jsem kolegyni ze Žamberka 
poskytla svůj výtisk Vašeho „střípku“ k cenzuře a měla z toho 
evidentně velikou radost. Tak Vám to píšu, abyste měl taky 
radost.

Ať se Vám práce daří a aspoň občas ať se dočkáte ocenění 
Vám ze srdce přeje lektorka semináře.

Není mojí věcí, abych sám hodnotil rubriku, kterou jsem dříve 
psal, ale myslím si, že výše uvedené reakce minimálně potvrzují, 
že regionální tisk může mít i širší pozitivní dopad, což je určitě 
dobrou vizitkou.  

Pisatelka obou doručených textů dala ke zveřejnění tohoto 
článku souhlas. 

Vladimír Dicá, tajemník MěÚ Nová Role

Sportovní den dětí Sportovní den dětí 
v Nové Roliv Nové Roli

V pátek 30. 5. 2008 zorganizoval 
Fotbalový klub Nová Role 
k Mezinárodnímu dni dětí 
ve sportovním areálu v Nové Roli již
5. ročník Sportovního dne dětí 

a mládeže. Tohoto sportovního 
dne se zúčastnily děti mateřských 
škol v Nové Roli, Božičanech 
a Mezirolí v počtu 120 dětí, dále 1. 
stupeň základních škol v Nové Roli 
a Božičanech v počtu 116 dětí. 2. stupeň 
základní školy v Nové Roli v počtu 127 
žáků si odehrál svůj dívčí turnaj již 
ve středu 28. 5. 2008. Celkem se tohoto 



Oslavy výročí - 60 let fotbaluOslavy výročí - 60 let fotbalu
v Nové Roliv Nové Roli

V sobotu dne 31. 5. 2008 uspořádal Fotbalový klub Nová Role 
ve sportovním areálu oslavy 60 let fotbalu v Nové Roli.

Fotbal se totiž začal organizovaně hrát v Nové Roli dle všech 
dostupných historických pramenů v roce 1948 a až do roku 1968, 
kdy byla založena Tělovýchovná jednota Nová Role, působil jako 
samostatný oddíl. (Není tedy pravdou, jak bylo uvedeno v Ročence 
Novorolského zpravodaje, že TJ Nová Role byla založena v roce 
1948).  

Tomuto slavnostnímu dni předcházelo 6 měsíců příprav, a to 
převážně zajišťování finančních prostředků a upomínkových 
dárků pro účastníky a pozvané hosty.

Naší snahou bylo pozvat co nejvíce bývalých hráčů 
a funkcionářů, kteří v uplynulých šedesáti letech hráli a pracovali 
ve fotbalovém klubu k setkání a účasti na vzpomínkovém zápase 
bývalých hráčů Nové Role. Dalšími pozvanými byli čestní hosté 
z řad vedení sponzorských firem, které se na těchto oslavách 
finančně podíleli, a také vedení  Karlovarského kraje a Města 
Nová Role.

Těchto oslav se opravdu zúčastnila celá řada bývalých hráčů 
a funkcionářů fotbalového klubu a někteří z nich si zahráli 
i ve vzpomínkovém utkání mezi sebou, kdy mužstvo vedené
V. Heřmanem prohrálo nešťastně 2 : 1.

 Celý program začal již dopoledne od 10.00 hod., kdy nastoupilo 
k mistrovskému utkání mužstvo dorostenců FK Nová Role. 
Ve 13.00 hod. pak sehrálo utkání žákovské mužstvo FK Nová 
Role.

Od 15.00 hod. potom začal fotbalový zápas, na který se celá 
řada účastníků a hostů těšila a to utkání dvou mužstev bývalých 
Novorolských hráčů. Výsledek, i když jsme ho již prozradili, nebyl 
důležitý. Hlavní bylo, že se celá řada hráčů na fotbalovém hřišti 
sešla opět po dlouhých letech a hráči dokázali sobě i divákům, 
že ze svého fotbalového umění toho mnoho nezapomněli.

Hlavním bodem oslav byl od 17.00 hod. zápas fotbalových 

internacionálů ČR proti kombinovanému A mužstvu FK Nová 
Role. Čestný výkop provedl i za nepříznivého počasí hejtman 
karlovarského kraje pan J. Pavel za asistence novorolského starosty 
a bývalého fotbalisty V. Heřmana a místostarosty L. Cinegra. 
I když tomuto utkání předcházela silná bouřka a přívalový déšť 
a hřiště tak obzvláště v prvním poločase připomínalo spíše 
nedaleký Novorolský rybník, obě mužstva zápas odehrála s plným 
nasazením a na těžkém terénu předvedla (zvláště internacionálové) 
promoklým divákům kombinační fotbal, který nakonec skončil 
smírným výsledkem 2 : 2. V mužstvu internacionálů jsme mohli 
viděl takové legendy československé respektive české kopané jako 
například F. Veselého, J. Bergra, I. Knoflíčka, F. Štabmachra,
J. Ondru a celou řadu dalších.

Po utkání se obě mužstva sešla v klubovně FK na společné 
večeři a samozřejmě i debatě o fotbale. Hráči všech mužstev 
dostali upomínkové balíčky připomínající výročí fotbalu v Nové 
Roli. Upomínkové balíčky byly připraveny i pro všechny čestné 
hosty, ale trochu nás mrzelo, že z 14 pozvaných zastupitelů města 
Nová Role se oslav zúčastnili pouze 4 zastupitelé.

Chtěli jsme této příležitosti využít k seznámení zastupitelů 
města s naším klubem, jeho úspěchy i problémy a podebatovat 
o jejich možném řešení. Bohužel nepovedlo se - možná příště. 
Až se bude slavit v Nové Roli 70. výročí fotbalu, bude již stát 
ve sportovním areálu i malá tribuna a na místě škvárového hřiště 
se bude vyjímat hřiště s umělou trávou.

Na závěr by jsme chtěli poděkovat všem sponzorským firmám 
a organizacím, bez jejichž pomoci bychom nemohli tyto oslavy 
realizovat. Byly to především: Město Nová Role, Thun-Karlovarský 
porcelán, Sedlecký kaolin Božičany, Sokolovská uhelná a.s. a dále 
všem jednotlivcům z řad členů FK Nová Role za přípravu této 
akce.

Těšíme se na setkání se všemi příznivci novorolské kopané při 
podzimních mistrovských zápasech našich mužstev. Přijďte nás 
povzbudit.

Z pověření VV FK Nová Role: Jiří Hájek
předseda FK Nová Role

sportovního klání zúčastnilo 363 dětí 
z Nové Role a okolí.

Sportovní den byl rozložen 
do několika akcí. Děti mateřských 
škol zdolávaly různé překážky, soutěže 
a také dovednost s fotbalovým míčem, 
1. stupeň základních škol měl dva 
fotbalové turnaje starší a mladší 
kategorie.

Celý sportovní den proběhl vcelku 
úspěšně až na jedno zranění (zlomenina 
holení kosti), které postihlo jednoho 

přejí brzké uzdravení. 
Akce by nemohla proběhnout bez 

podpory sponzorů, tímto bychom rádi 
poděkovali: Městu Nová Role, OÚ 
Božičany, Sedleckému kaolinu a.s., 
Karlovarskému porcelánu a.s., Pekose 
Chodov s.r.o. a Lincolnu cz s.r.o..

A velké poděkování patří též 
pořadatelům, především p. Romanu 
Chlupovi, Tomáši Chlupovi, Bohumilu 
Michalovi, Tomáši Hájkovi, Petru 
Duškovi a Václavu Mistrovi.

žáka 4. A třídy ze ZŠ Nová Role. Tímto 
mu také organizátoři i celé vedení FK 



Hasičské soutěžeHasičské soutěže
v Nové Roliv Nové Roli

V sobotu 7. 6. 2008 se konalo Okresní 
kolo dorostu ve dvojboji za účasti dvaceti 
dorostenek a čtrnácti dorostenců. 
V kategorii dorostenky se této soutěže 
zúčastnila Kateřina HORYCHOVÁ 
z SDH Nová Role. V disciplíně běh 
na 100 metrů s překážkami včetně 
závěrečného testu si vybojovala 3. místo, 
které jí zaručilo postup do Krajského 
kola. V té samé disciplíně kategorie 
dorostenci se zúčastnil s SDH Nová 
Role Petr KŮS, který obsadil 6. místo 
a rovněž si zajistil postup do Krajského 
kola.

V Krajském kole, které se konalo 
společně s Plzeňským krajem 21. 6. 
2008 v KRÁSNÉ u AŠE náš Sbor 
a okres Karlovy Vary reprezentovali 
Kateřina s Petrem. V kategorii 
dorostenek se Kateřina umístnila 
na 2. místě z deseti startujících a Petr 
získal rovněž 2. místo z šestnácti 
startujících. Oba si vybojovali postup 

a právo reprezentovat Karlovarský kraj 
na mistrovství České republiky.

MČR se konalo 5. - 6. 7. 2008 
v Trutnově. Snem každého závodníka 
je dostat se co nejvýše a dosáhnout co 
nejlepších výsledků. To se Kateřině 
a Petrovi podařilo. Na MČR se Kateřina 
HORYCHOVÁ v běhu na 100 metrů 
s překážkami umístnila na 64. místě 
ze 136 startujících a ve dvojboji 
na 30. místě z 38 startujících. Petr 
KŮS se umístnil v běhu na 100 metrů 
s překážkami na 89. místě ze 145 
startujících a ve dvojboji na 37. místě 
z 41 startujících.

Kateřině se konečně splnil sen dostat 
se na MČR, což jí v předchozích letech 
uniklo. Má ještě před sebou r. 2009, 
kdy se může zúčastnit jako dorostenka 
a dokázat, že na to má aby se poprala 
s děvčaty z celé České republiky o lepší 
umístnění. Petr, který se dostal na MČR 
poprvé a naposled jako dorostenec 
rozhodně nezklamal a věřím, 
že bude dosahovat dobrých výsledků 
i v kategorii dospělých. Oběma bych 
chtě touto cestou poděkovat za dobrou 

reprezentaci SDH Nová Role, okresu 
Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

Další soutěží bylo okresní kolo 
v Požárním sportu dospělých, které 
se konalo 28. 6. 2008 v Nové Roli. 
V kategorii ženy se Nová Role umístnila 
na 3. místě a muži na 6. místě. Do soutěže 
jsme zapojili ještě družstvo mužů nad 
35 let (senioři). S chutí a elánem si šli 
zasoutěžit a získali 1. místo. Dále bych 
se chtěl zmínit, že Město Nová Role má 
ještě jeden Sbor, a to SDH Mezirolí. 
Po delší stagnaci se podařilo dát 
družstvo mužů dohromady a výsledek 
se dostavil na právě konaném okresním 
kole, kde SDH Mezirolí celou soutěž 
vyhrálo a právem si vybojovalo postup 
na Krajské kolo, které se bude konat 
23. 8. 2008 na stadionu Závodu míru 
v Karlových Varech – Tuhnicích. 
Chtěl bych jim popřát, aby dosáhli co 
nejlepšího umístnění. A Vás, příznivce 
Požárního sportu, pozvat na tuto 
soutěž.

Hubáček Stanislav
SDH Nová Role

se jim nepovedl nasadit sací koš a celý útok velmi pokazili. To 
hnalo vodu na mlýn družstvu z Mírové. Po jejich pokusu těsně 
nad hranicí 30s se zdálo, že je již o pořadí rozhodnuto a radost 
kluků z Mírové tomu také napovídala. Takový čas jsme v útoku 
ještě nedosáhli a věděli jsme, že dnes ani nedosáhneme. Řekli 
jsme si pouze: „Dáme do toho všechno!“. A pak to přišlo. 
Startovní výstřel, perfektní koš, voda vystřelila z mašiny jako 
formule 1, rozdělovač se podařilo s vypětím všech sil dotáhnout, 
proudaři se zastavili metr před čarou, první nastříkaný terč, 
druhý nastříkaný terč. Výsledný čas: 29,49s. V tu chvíli se nás 
zmocnila obrovská radost a euforie. Vylepšili jsme náš rekord 
o více než 2 vteřiny a vyhráli jsme okresní kolo. Ještě téměř při 
vyhodnocení celé soutěže jsme nevěřili, že jsme toho dosáhli. 
Samozřejmě následovala bouřlivá oslava, protože zvítězit 
v takovéto konkurenci je opravdu vnikající výsledek. Chtěl bych 
poděkovat všem závodníkům. Jsou to: Martin Bíkl, Petr Pavlovič, 
Milan Tintěra, Jan Giertl, Michal Stánek, Jaroslav Süssner ml. 
a Míla Pospěch. Kompletní výsledky naleznete na http://www.
oshkv.estranky.cz/clanky/odborna-rada-velitelu.   Zároveň bych 
Vás chtěl všechny pozvat na krajské kolo PS, které se bude konat 
23. srpna v Karlových Varech na stadionu AC Start. Budeme tu 
bojovat o postup do republikového kola.

Martin Bíkl
starosta SDH Mezirolí

Jak SDH Mezirolí vyhrálo okresní Jak SDH Mezirolí vyhrálo okresní 
kolo v požárním sportukolo v požárním sportu

Odpověď na tuto otázku byla ke spatření v sobotu 28. 6. 2008. 
Tento den se u požární zbrojnice v Nové Roli konalo okresní kolo 
v požárním sportu. Soutěž probíhala v disciplínách štafeta 4x100 
metrů a požárním útoku. O postup do krajského kola se utkalo 
8 týmů mužů a 4 týmy žen.  Již téměř deset let se pravidelně 
náš mužský tým zúčastňuje této akce. I tento rok jsme si říkali, 
že umístění do třetího místa bude velkým úspěchem, ale nakonec 
jsme byli velmi překvapeni. Sbory z Dalovic a Mírové byly 
jasnými favority a očekával se souboj především mezi nimi. Před 
devátou hodinou se všechny týmy sešly v Nové Roli a netrpělivě 
čekaly na zahájení celé soutěže. První disciplínou byla štafeta 
4x100 metrů. Oba favorité startovali před námi a měli jsme 
tak dokonalý přehled o jejich časech. Především čas družstva 
z Dalovic byl z našeho pohledu nedosažitelným a spadla z nás 
veškerá nervozita. V této disciplíně jsme se umístili na krásném 
třetím místě. V této chvíli se náš vedoucí Míla Pospěch ozval 
a upozornil, že tento rok se již nesčítají jednotlivé časy, ale sčítá 
se pořadí z jednotlivých disciplín. Tuto skutečnost si začaly 
uvědomovat i ostatní týmy a začalo se kalkulovat, jak asi dopadne 
požární útok. Jako první startovalo družstvo Dalovic. Bohužel 

muži - 4 pokusy v Nadhozu  na relativ: 18 závodníků
81,20 V.Mastný 132 Kg 50,80 relativ 6.místo
75,50 M. Podšer 125 Kg 49,50 relativ 8.místo
91,60 J.Nagy 135 Kg 43,40 relativ 9.místo

Soutěž se uskutečnila v rámci oslav 50. výročí založení oddílu 
v Rotavě.

Memoriál Otty Bartovského a VC Memoriál Otty Bartovského a VC 
Rotavy – Rotava 14. 6. 2008Rotavy – Rotava 14. 6. 2008

Mezinárodní soutěž, startovali i závodníci ze SRN.

Masters - 4 pokusy v Nadhozu na Sinclaire: 17 závodníků
118,70 A.Kocur 100Kg 144,6834 mSi 12.místo
113,70 Z.Kadlec 115Kg 135,3803 mSi 16.místo



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

Mobil: 608 825 544
Tel/Fax: 353 392 126

www.kamenictvi.granit@seznam.cz

• Provádíme veškeré kamenické práce, parapety, 
kuchyňské pracovní desky

• Návrhy, výroba, opravy, renovace pomníku
• Dodáváme lampy, vázy, pomníkové doplňky
• Na pomníky poskytujeme 7 letou záruku

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno

řetízek 1200 Kč

 dále nabízím: 
> žaluzie vertikální

> sítě proti hmyzu

> shrnovací dveře - od 1500 Kč

> polstrování dveří - 950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, Školní 735

Chodov

Tel.: 602 160 734

CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

A nyní větší výběr na větším prostoru !A nyní větší výběr na větším prostoru !

Rekonstrukce ZŠ Rekonstrukce ZŠ 
v Nové Roli včetně v Nové Roli včetně 
stavebních úprav stavebních úprav 
zaměřených na úsporu zaměřených na úsporu 
energieenergie

Dne 1. 7. 2008 byla zahájena realizace 
akce „Rekonstrukce ZŠ v Nové Roli 
včetně stavebních úprav zaměřených 

na úsporu energie “. Jedná se o zateplení 
obvodových plášťů a střech všech 
objektů školy včetně výměny stávajících 
dřevěných oken za okna plastová. 
Zateplení školy je realizováno s finanční 
podporou z Operačního programu 
Životní prostředí (85 % uznatelných 
nákladů) a dotace ze SFŽP  ČR 
(5% uznatelných nákladů) v celkové 
výši cca 8,2 mil. Kč. Ostatní práce 
na rekonstrukci pak s finanční dotací 

ze státního rozpočtu ve výši cca 9 mil. 
Kč. Zbylé náklady budou hrazeny 
z rozpočtu města Nová Role (povinná 
spoluúčast financování projektu 
ve výši 10 % a odpočet pětileté úspory 
za dodávku tepelné energie ve výši cca 
2,7 mil. Kč). Jednou týdně probíhá 
na stavbě kontrolní den za přítomnosti 
ředitele ZŠ.

Ing. Miroslav Kapoun,
investiční technik MěÚ

KOSMETIKA
HANA SÝKOROVÁ

Nádražní 254 (DPS) Nová Role
vedle Kadeřnictví CHARLOTA

Příjem objednávek
od 1. srpna 2008

 
Služby:

• manikúra
• kosmetika
• nehtová modeláž

Telefon: 607 271 164

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Faltýnek Miroslav
Rolavská 273, Nová Role 362 25

Praktický zubní lékař, IČ: 45010757

Ordinační doba
Po 07.00 - 15.00
Út 07.00 - 15.00
St 07.00 - 15.00
Čt 07.00 - 15.00
Pá 07.00 - 15.00

V případě nepřítomnosti volejte 
nonstop: +420 737 859 165

Přijímáme nové pacienty 
a poskytujeme akutní ošetření.

Doporučujeme před první 
návštěvou tel. dohodnout 

termín ošetření.

Sebou průkaz pojištěnce, 
telefonní číslo, kapesník.
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

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

•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRUVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

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

e-mail: info@manipul.cz

NOVINKY A TRENDY 2008

NOVINKY A TRENDY 2008
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