
MICHALSKÁMICHALSKÁ   POUPOUŤŤ

17. září 2005 - sobota 

9,00 hod - Nádražní ul. vedle  Domu hasičů  

STŘEDOVĚKÝ   JARMARK
- Historické tržiště: kovář, platnéř, kameník, věštírna, nožař,

keramika, dřevo, kůže, košíky, paličkování, brusič polodrahokamů-
-Kejklíři, tanečníci, loutkové divadlo-
-Rytířské souboje, pamětní mince - 

-Projížďky na koních, dětské soutěže -
 POUŤOVÉ ATRAKCE  (u kostela sv. Michaela)

+ tradiční stánkový prodej, občerstvení
10,00 hod.  M Š E   S V A T Á   kostel  sv. Michaela

14,00 - 18,00 hod.  NOVOROLSKÁ dechovka -  „U Petra“
18,00 - 23,00 hod.  kapela  ing. Rokůska  rest. „U Petra“

21,00 hod. OHŇOSTROJ  - areál SDH

18. září 2005   neděle

od 9,00 hod. pokračují  pouťové atrakce 
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Silná bouře.Silná bouře.
Jak si zajisté vzpomínáte, stalo se to poslední červencový pátek. Právě tento 

den jsem se vracel z Asie. Po cestě jsem tvrdě usnut kolem 22. hodiny. Kolem 
tři čtvrtě na jedenáct v noci mne probudila dcera Olga, ať se podívám z okna, 
že se blíží asi konec světa. Nerad to říkám, ale tentokrát měla pravdu. Silný vítr 
s deštěm ohýbal věci, které se obvykle ani ohnout nedají, lámal stromy a vše 
uváděl do pohybu. Po několika dnech, kdy teploměr v našem mírném pásmu 
naměřil tropické teploty, se od západu přihnala silná bouře. Bouře byla tak 
nebývalá, že i starší lidé z mého okolí si ve svém životě tak silnou bouři v Nové 

Roli nepamatují. Tato bouře napáchala velké materiální škody. Vítr demoloval střechy, vyvrácené stromy padaly na auta a 
nemalé škody vznikly na lesních porostech. Největší problém vznikl při totální výpadku elektrické energie. Distribuční siť 
v Karlovarském kraji byla vyřazena z provozu. V okolí Nové Role jsme zaznamenali nejdelší výpadek el. energie v novodobé 
historii. Čas výpadku el. energie si pamatují přesněji lidé, kteří šli druhý den přes náměstí a všimli si, že se hodiny zastavily 
za pět minut jedenáct v noci. Nejdříve se z obnovené dodávky el. energie těšili občané v Nové Roli a Mezirolí - druhý den ve 
dvě hodiny odpoledne. Občané z Jimlíkova museli bez el. energie vydržet do pondělních  odpoledních hodin. Celkově to bylo 
přes 63 hodin. Ještě o více jak 24 hodin déle museli vydržet občané v rodinných domcích oblasti Staré Nejdecké. 
Zmínil jsem se, že bouře napáchala velké materiální škody, což každý víme, ale na druhou stranu se při této vypjaté situaci 
projevila i kladná lidská vlastnost, a to soudržnost a pomoc do té doby cizímu člověku, který pomoc potřebuje. Tuto krásnou 
lidskou vlastnost nejvíce projevili v krizové době naši členové sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli, a proto bych jim chtěl 
touto cestou nejen za sebe, ale zajisté i za Vás poděkovat. 
Doufejme, že se takovéto situace nebudou často opakovat.                Václav Heřman

starosta města Nová Role

 Ilustrační foto



Z jednáníZ jednání
RMě a ZMěRMě a ZMě

57. zasedání RMě v kontrole 
usnesení prověřilo naplnění třicetipěti 
úkolů z předcházejících jednání a 
29 úkolů z jednání zastupitelstva. 
V rámci kontroly naplňování usnesení 
bylo doporučeno tajemníkovi MěÚ 
změnit pracovní náplň v současnosti 
neobsazeného pracovního místa 
referenta na OŽPaV tak, aby obsahovala 
zejména inženýrskou činnost v rámci 
plánu investičních akcí města.

Dále rada města doporučila ZMě 
schválil k datu 31. 12. 2005 zrušení 
Zvláštní školy Nová Role, resp. 
sloučení obou ZŠ  obce se zánikem 
dosavadní ZvŠ a jejím začlenění do 
stávající struktury Základní školy Nová 
Role, jako do nástupnické organizace. 
Začlenění žáků ZvŠ do ZS by proběhlo 
formou zřízení samostatných tříd se 
speciálním výukovým programem.

V záměrech a pronájmech RMě 
schválila pronájem garáže pro pana 
Petra Myslivce, pronájem pozemku pro 
zahradu panu Vladimíru Ohnůtkovi a 
vzala na vědomí žádost TJ o bezúplatný 
převod pozemků pod sportovišti za 
účelem možnosti získávání dotačních 
titulů na plánové investice. K tomu 
uložila starostovi projednat s vedením 
TJ možnost dlouhodobého pronájmu.
K tomuto bodu jednání RMě ještě 
uložila vedoucí OŽPaV zveřejnit záměry 
na prodeje pozemků:

- st.p.č. 1323 a p.p.č. 1109/29 
v zahrádkářské kolonii „Bouchalka“

- p.p.č. 860/1, 864/2 a 864/1 v lokalitě 
„Staré hřiště“ s investičním záměrem 
výstavby rodinných domků

- st. p.č. 1053 pod stavbou garáže
Všechny záměry obce jsou zveřejňovány 
na internetových stránkách města a na 
úředních tabulích. Rada města se na 
tomto jednání zabývala i naplňováním 
investičních akcí města v tomto roce. 
Konstatovala, že realizovány byly 
inženýrské sítě pro bytové jednotky 
v ulici U Plynárny, včetně terénních 
úprav a je ukončena generální oprava 
střechy na mateřské škole v N. Roli. 
Do konce roku je naplánovaná a bude 
realizována úprava návsi v Jimlíkově 
a vybudován bude přechod u MŠ 
v Mezirolí.

Zahájena bude výstavba kanalizace 
v Mezirolí. Do příštího roku bude 
odsunuto dopravní řešení parkovacích 
míst – I. etapa.

V personálních záležitostech bylo 
konstatováno, že Město Nová  Role 
spolu s Úřadem práce Karlovy Vary 
vytvořilo tři pracovní místa na úseku 

veřejně prospěšných prací.
Potěšující je, že finanční krytí těchto 

pracovních míst zajišťuje Úřad práce 
a jedná se o zaměstnání osob dosud 
evidovaných jako nezaměstnaní.

V dalším bodu byly projednány 
stížnosti občanů ulice Bezejmenná 
na provoz dětského hříště u DDM, 
zejména na hluk spojený s provozem 
basketbalového koše.

V různém bylo uloženo vedoucí 
OŽPaV oslovit alespoň 4 firmy 
k předložení nabídek na výměnu oken 
budovy čp. 236 s tím, že by akce byla 
realizována ve dvou až třech etapách.

RMě vzala na vědomí informaci 
o polomech v městských lesích 
v důsledku přírodní bouře s vichrem. 
Uložila místostarostovi zastavit řádnou 
těžbu dle desetiletého plánu a zajistit 
likvidaci následků přírodní kalamity.

Ladislav Cinegr
místostarosta obce

58. schůze58. schůze
rady města ze dne rady města ze dne 

15. 8. 200515. 8. 2005

Jednání 58. rady města proběhlo 
za účasti členů zastupitelstva města a 
dalších osob z řad odborníků z oblasti 
plánování investičního rozvoje obcí 
s podporou dotačních titulů. Jedná se 
zejména o hledání správných cest k 
možnosti čerpání dotací z fondů EU. 
Nastolena byla vize integrovaného 
projektu města Nová Role, který by 
v období let 2007 – 2013 koncepčně řešil 
vhodný směr investičního rozvoje města 
(celkové zlepšení životního prostředí 
obce a občanské vybavenosti včetně 
areálu Novorolského rybníka). Rada 
města proto ustanovila pracovní skupinu 
za účelem koordinace dalšího postupu, 
zejména stanovení priorit potřeb města 
a jeho finančních možností, aby záměr 
integrovaného projektu města dostal 
konkrétní obrysy a mohl tak být dále 
projednáván s veřejností včetně jednání 
na zastupitelstvu města. 

Rada města dále projednala 
podmínky oznámení zadávacího řízení 
na realizaci I. etapy úprav parkovacích 
ploch ve městě včetně obnovy veřejného 
osvětlení, oprav topného kanálu a 
parkových úprav, a to v lokalitě sídliště 
ve Svobodově, Husově, Krátké a ulici 
1. Máje. V bodě „různé“ bylo též 
projednáno zveřejnění záměru prodeje 
bytu č. 4 Pod Nádražím čp. 250 a bytu č. 
32 ve Školní ulici čp. 226 v Nové Roli a 
schválení poskytnutí dotace na jezdecké 
závody, které se konaly letos v srpnu 
v Děpoltovicích.

Vladimír Dicá, tajemník MěÚ

Výroba širokého sortimentu pomníků 
z jedenácti druhů kamene a teraca.

Dále dodáváme:
-   lampy / vázy , kamenné, litinové,
    anticorro /
-   rekonstrukce pomníků
-   výměna jednotlivých dílů
-   tesání písma
-   čištění povrchu

Volejte tel: 606 133 631
Přijedeme za vámi.

Takovou pohromu po sobě zanechala 
větrná smršť v lesích města. Celkem 
bylo vyvráceno, polámáno a z větší 
části znehodnoceno asi 450 m3 dřeva. 
Většinu polomů nelze využít jinak než 
na palivové dříví. Zájemci o palivo 
kontaktujte urychleně hajného pana 
Engliše na telefonech číslo 353 951 261 
nebo 728 940 943.

Následky vichřiceNásledky vichřice

Pozvánka na výlet, který 
pořádá Město Nová Role 

ve spolupráci s Komisí pro 
práci se seniory

Dne 21. září 2005 se uskuteční výlet 
do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech 
s možností návštěvy zámku Ploskovice.
Odjezd bude v 7,00 hodin od Kulturního 
domu v Nové Roli.

Závazné přihlášky se přijímají na 
podatelně MěÚ.  Vybírat se bude záloha 
100,-- Kč, která bude po nástupu do 
autobusu vrácena.



Vítáme děti do životaVítáme děti do života

Tereza  S v o b o d o v á
Tadeáš Adam  V a n ě k
Štěpán  B a u š e
David  P r o š e k

Vážení rodiče, 
upřímně Vám blahopřejeme 

k narození Vašich dětí.

Milé děti, 
přejeme  Vám hodně zdraví a 

radostné a láskyplné dětství.

Za Sbor pro občanské záležitosti 
MěÚ: 

Jasněna Pšeničková

„Přeshraniční „Přeshraniční 
turistika“turistika“

U příležitosti 10. výročí vzniku 
turistické stezky Antona-Günthera 
pořádá sdružení FVA Rittersgün 
jedinečnou a poprvé konající se 
přeshraniční akci.

25. 9. 2005 se koná 1. mezinárodní 
cyklistická túra Antona Güntera, tzn.  
„AGÜR-TOUR 2005“

Toto bude první přeshraniční 
cyklistická túra v Sasku.
Při této příležitosti bude možné přejet 
přes 4 hraniční přechody.
„AGÜR-TOUR“ není žádný závod a tím 
je zajímavá i pro cyklisty, kteří se věnují 
cyklistice rekreačně.

V nabídce jsou 3 různé trasy (25, 50, 
90 km).

Organizování této akce je možné 
pouze za pomoci a ve spolupráci 
s českými úřady a sportovními přáteli.
Každá trasa je vyznačena a zajištěna 
občerstvením.
Cyklisti budou doprovázeni 
doprovodnými vozidly a rovněž bude 
zajištěna i lékařská péče.

Každý účastník obdrží osvědčení o 
účasti.

Tato akce bude organizována tak, aby 
se jí mohlo zúčastnit co nejvíce českých 
cyklistů, což nás velice potěší.
Všechny tři různé trasy vedou podél 
turistické stezky Antona Güntera, 
Rittersgrün – Boží Dar - Potůčky 
– Johanngeorgenstadt – Breitenbrunn.

24. a 25. 9. 2005 se koná v „Muzeu 
úzkokolejné dráhy“ v Rittersgrünu 
doprovodný program, kde se určitě 
vyskytnou možnosti k prohloubení 
německo-českého partnerství.

Rekonstrukce KDRekonstrukce KD

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel sál 
a zejména přísálí Kulturního domu, 
kde se finančně podílelo město a nový 
nájemce.

BlahopřejemeBlahopřejeme

všem občanům Nové Role,  Mezirolí a 
Jimlíkova , kteří  oslaví své narozeniny 
v měsíci září  2005, zvláště blahopřejeme 
k významnému  životnímu výročí těmto 
občanům:

Božena  H ř í b a l o v á
Karel  D u š e k 
Václav  H r b á č e k
František  M a l ý
Václav  M u c h k a
Helena  V a v e r k o v á

Uvedeným jubilantům upřímně 
blahopřejeme, všem přejeme hodně 
zdraví, klidný a spokojený život.

Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková

CharitaCharita

Město Nová Role  ve spolupráci s farním společenstvím Nová Role
 

uskuteční 

Sbírku pro charitativní účely

30. září (pátek) od 14,00 do 17,00 hodin
v kině Bohemia, Nová Role

 
Sbírka je určena  pro nově otevřenou stanici charitativní pomoci v Karlových Varech 

- Staré Roli, která pomáhá překonávat rodinám a jednotlivcům životní  krizové  situace  

Jedná se pouze o :
PŘIKRÝVKY, DEKY, SPACÁKY, LOŽNÍ PRÁDLO  - VČETNĚ DĚTSKÉHO 
RUČNÍKY, OSUŠKY, UTĚRKY, UBRUSY, PŘÍBORY, KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ 

 

Přijímají se  pouze  věci čisté a v dobrém stavu!

MUDr. Růžena Möstlová

UPOZORNĚNÍ
OD 29. SRPNA DO 16. ZÁŘÍ 

ORDINACE PŘERUŠENA.

Kdo má zájem se do té doby nechat 
ošetřit, může přijít kdykoliv v měsíci 
srpnu.

V době nepřítomnosti poskytne 1. 
pomoc MUDr. Pitelová.

Řádná ordinace začíná 
19. září 2005.

Informace pro rodiče dětíInformace pro rodiče dětí

Od 1. 7. 2005 byly zrušeny preventivní 
kontroly chrupu dětí organizované základní 
školou a zubním lékařem.

Tato povinnost přechází ze zákona na rodiče. 
Rodiče dětí do věku 18 let jsou povinni dvakrát
ročně navštívit s dítětem zubního lékaře 
k preventivní prohlídce chrupu.

Zajistěte svým dětem všechny předpoklady 
pro zdravé zuby a ušetřete je zbytečné bolesti a 
stresů při  akutním ošetření.

MUDr. Pitelová



I n f o r m a c e   správního odboru MěÚI n f o r m a c e   správního odboru MěÚ

K výměně občanských průkazů
Protože se lidé stále ptají jak je to s výměnou občanských průkazů, tak znovu informujeme občany, že v letošním roce  nejpozději do 

30. listopadu 2005 je třeba vyměnit všechny občanské průkazy, vydané do 31. prosince 1994
(jsou to občanské průkazy - knížky a občanské průkazy - karty 

s datem vydání do 31.12.1994, i když je v nich uvedena platnost „bez omezení“)

Výměnu občanských průkazů je nutné provést podle zákona č. 328/1999 Sb. v platném znění - § 24, odst. 2.  Státní občané České 
republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

- výměna občanského průkazu je bez poplatku
- stačí předložit dosavadní občanský průkaz a 1 současnou fotografii 
- výměnu občanského průkazu vyřídíte v kanceláři č. 11 (matrika) na MěÚ  

v Nové Roli v pondělí nebo ve středu od 8 – 17 hodin
                                                                                     

Termíny svatebních obřadů
Konání svatebních obřadů je v Nové Roli stanoveno na soboty v sudých týdnech v kalendářním roce  - bez správního poplatku.
Do konce roku 2005 jsou to : 10. září a 24. září 
                                                8. říjen a 22. říjen  
                                                5. listopad a 19. listopad
                                                3. prosinec, 17. prosinec a 31. prosinec

Svatební obřad lze uskutečnit i mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – za správní poplatek ve výši 1 000,- Kč 
(dle zákona o správních poplatcích).

V každém případě je třeba, aby se snoubenci (nebo alespoň jeden ze snoubenců) dostavili  na matriku MěÚ v Nové Roli, kancelář
č. 11, kde zjistí bližší informace. Důležité je dostavit se včas, tj. alespoň l měsíc před plánovaným datem svatby, aby bylo možné svatební 
obřad řádně připravit.  

Doklady potřebné k uzavření manželství
Snoubenci vyplní před uzavřeních manželství předepsaný tiskopis – dotazník, jsou povinni matričnímu úřadu prokázat svou 

totožnost a dále k dotazníku připojit rodný list, doklad o státním občanství, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, 
nebo úmrtní list zemřelého manžela. 

Totožnost a státní občanství České republiky se prokáže platným občanským průkazem.

Výpis z rejstříku trestů
Pro ty občany, kteří nevědí  kam se obrátit, tak informujeme, že žádost o výpis z rejstříku trestů lze podat na matrice MěÚ a 

k vyřízení je třeba předložit:
- občanský průkaz
- kolek ve výši 50,- Kč (zakoupíte v kanceláři č. 7)
- rodný list – předloží pouze občané, kteří nemají v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově trvalý pobyt

                       
Jasněna Pšeničková

matrikářka

Turistická známka Nové Role č. 1221Turistická známka Nové Role č. 1221

Jak už to tak na světě bývá, každý něco sbíráme. Jednou ze sběratelských věcí je Turistická známka. Tuto Turistickou známku nejvíce 

kostela sv. Michaela.

Cena jedné Turistické známky činí 25,-- Kč.

!!! POZOR !!!

Provozní doba

Otvírací doba:
každý den od 9:00 do 23:00



Svatý Michael.Svatý Michael.

Archanděl Michael, spolu s Gabrielem a Rafaelem jsou symbolem nebeských šiků všech čistých duchů (čili 
andělů). 
Samotné hebrejské jméno Michael (Mí-ka-él) do českého jazyka překládáme „Kdo je jako Bůh?“. 
Úcta k sv. Michaelovi je doložena u Židů a v křesťanství od samého počátku. 
S Michaelem se setkáváme na stránkách jak Starého zákona, tak Nového zákona. 
Asi nejznámější je pasáž z poslední knihy bible Zjevení sv. Jana (Apokalypsa): A strhla se bitva na nebi: 
Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v 
nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho 
andělé. (Zj 12, 7-9) 
Na Západě uctíván jako „vůdce nebeského rytířstva“ a ochránce křesťanů obecně a vojáků zvlášť. Na Východě 
na něho pohlíželi jako na patrona nemocných. Jeho uctívání ještě zesílilo po jeho zjeveních na Monte Cargano 
v jižní Itálii v letech 492 - 496. Velký dojem také vzbudila pověst, že papež sv. Řehoř Veliký viděl za epidemie 
cholery v Římě archanděla Michaela s taseným mečem nad Hadriánovým mauzoleem (dnešní Andělský hrad). 

Zobrazován bývá jako rytíř ve zbroji potírající draka ďábla, nebo ve scénách Posledního soudu, jak váží duše.
Odedávna je Michael andělem, který bojuje za nás a vítězí nad drakem. Tj. nad tím, jehož bible označuje Otcem lži a Nepřítelem člověka. 
Nutno dodat, že každý takový zápas, byť andělský a vítězný není vnucováním dobra člověku. Člověku není odňata jeho svoboda rozhodování. Proto 
přesněji řečeno, ti z lidí, kteří ve svém životním postoji straní dobru, spravedlnosti a usilují se poznat a být věrni pravdě, smějí věřit, že jejich zápas 
není marný. Že konečné vítězství je na jejich straně. 
V tomto směru Michael není nějakým rozkošným a líbezným andělíčkem, nýbrž bytostí plné síly. 
Doufat a věřit v pomoc archanděla Michaela je cestou, jak získávat posilu pro své vlastní zápasy a to i sama se sebou. Doufat a věřit v Michaela 
archanděla je, jak pravil Anselm Grün, spatřit síly, které dřímají v naší duši a skrze důvěru se v nás probouzejí. Síly, jež nepodléhají zlu a nevzdávají 
se mu bez boje. Síly, jež stojí na straně dobra. 

Vladimír Müller, farář

Celoroční soutěž Obecní knihovny v MezirolíCeloroční soutěž Obecní knihovny v Mezirolí

V průběhu školního roku se v mezirolské knihovně mohou děti účastnit mnoha soutěží. Jejich předmětem bývají, jak jinak, knihy – jejich autoři, 
ilustrátoři, hlavní postavy či zápletky. Takové soutěže trvají dva nebo tři týdny. Vedle toho však probíhá soutěž celoroční. Každý týden je pro chytré 
hlavičky všeho věku připravena jedna otázka z různých oblastí lidských činností a zájmů – odpovědi je možné vyhledávat v knihách, které jsou 
v knihovně k dispozici. Body za správné odpovědi se sčítají a před prázdninami bývá vyhlášen vítěz. Do soutěže je možné zapojit se kdykoliv během 
roku – vítězem tedy nakonec nemusí být vždy ten, kdo absolvovat nejvíc soutěžních kol, ačkoliv má teoreticky největší šance.

Letos měla soutěž 42 kol, zapojilo se do ní dvacet dětí a mezi mladšími vyhrála s velkým náskokem Dominika Pišnová, mezi staršími pak Tomáš 
Hančer těsně porazil Romana Krajsu.

Další celoroční soutěž začne zase na podzim, první úterý, které půjdou děti po prázdninách do školy.

Obecní knihovna v Mezirolí je otevřena každé úterý v době letního času od 16.30 do 19.30, za zimního času pak od 15.30 do 18.30.
V knihovně jsou kromě knih a časopisů  k dispozici hračky pro předškoláky, počítač s připojením na internet a s tiskárnou a další vymoženosti 

všeho druhu, o čemž se můžete osobně přesvědčit i Vy.

Dvě výročíDvě výročí

 Již celých 505 roků je stará kamenná křtitelnice němým svědkem událostí a života obyvatel Nové Role. 
Její zajímavý příběh byl částečně popsán v roce 1987 v 3. svazku přílohy Novorolského zpravodaje nazvaném 
Devět příběhů z Novorolska. V té době  křtitelnice stála v Rolavské ulici před bývalou kotelnou podniku 
Keramické suroviny Sedlec. Sloužila zde jako masivní zahradní nádoba na květiny. Byla tu s částečně uraženým 
soklem odolávajíc dešťům a mrazům po několik let. Naštěstí se naplnění svého poslání dočkala. Došlo k tomu 
začátkem 90. let minulého století, kdy bylo přistoupeno k nákladným opravám kostela sv. Michaela, který 
byl při velké povodni v roce 1961 silně poničen.  Mnoho práce bylo vykonáno samotnými členy Farního 
společenství kostela sv. Michaela. Opravy byly financovány dílem z  
rozpočtu města, dílem z dobrovolných sbírek a darů.  K slavnostnímu 
znovuvysvěcení kostela a obnově bohoslužeb došlo v sobotu 25. 

září 1993. Stará kamenná křtitelnice se dočkala svého důstojného umístění. Když jí pánové Jan a Pavel 
Heringovi důkladně vyčistili a opravili, začala být využívána při náboženských obřadech katolíků ke křtu 
novorolských dítek.

Pravidelné konání mší a jiných obřadů doprovázené církevními skladbami a písněmi, které v současné 
době hrávají na klávesy paní Marie Novotná a studentka slečna Heringová, dává mnoha spoluobčanům 
příležitost  k hlubokému duchovnímu prožitku. Tak dík obětavosti a zájmu některých našich spoluobčanů 
je někdejší kaple sv. Michaela dostavěná před 750 lety (1240-1255) i nadále pravidelně žijícím stánkem 
křesťanské víry a kultury.

 -jč-



Veteran RallyeVeteran Rallye

Karlovarská Veteran Rallye 2005, 
tradiční závod historických vozidel, jel 
přes naše město 6. srpna a páté kontrolní 
stanoviště bylo v Mezirolí. Díky pomoci 
dětí ze Soukromého dětského domova 
v Mezirolí a spolupráci s majitelem 
DD panem Dvořákem, byly úkoly 
na kontrolním stanovišti plněny bez 

problémů. 

rok, připili jsme si dětským sektem a 
potom už šup do postele. Čekala nás už 
jen cesta domů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
vedoucím – paní Handšuhové, paní 
Sakařové a paní Tvaroužkové, které 
se od dětí nehnuly po celou dobu 
tábora a věřte mi, že je to práce velice 
náročná. Dále bych chtěla poděkovat 
praktikantům, jsou to děti, které s námi 
jezdily již od školních let, a kteří 
odvedou na táborech veliký kus práce 
a ne vždy příjemné. Je to Radek Beneš, 
Jakub Rubáš, Patrika Handšuhová, Ola 
a Káťa Špundová.

Věříme, že s námi děti prožily pěkný 
kousek prázdnin a že se s některými 
setkáme i v dalších letech.

Příměstský letní táborPříměstský letní tábor

Dům dětí a mládeže uspořádal ve 
dnech 4. 7. – 15. 7. 2005 již tradiční 
příměstský tábor. Tohoto tábora se 
zúčastnilo 24 dětí. Pro děti je připraven 
program denně od 8.00 do 15.30 hod.
Snažíme se, aby se děti seznamovaly 
s okolím Nové Role, Karlových Varů. 
Děti poznávají památky, ale seznamují 
se i s přírodou v okolí.

V letošním roce jsme uspořádali 
výlet do Lokte, kde děti navštívily 
hrad. Dále jsme uspořádali návštěvu 
kláštera v Teplé. Uspořádali jsme 
výlet autobusem do ZOO v Plzni. Na 
tento výlet si děti mohly vzít s sebou 
sourozence, maminku nebo babičku. 
Tento den se nám bohužel nevydařil, od 
rána pršelo, a tak nás mokré oblečení 
donutilo k tomu, že jsme odjeli z Plzně 
dříve než jsme plánovali.

Navštívili jsme MINIZOO ve Staré 
Roli, odtud jsme šli pěšky do Nové 
Role, kde jsme si opekli vuřty. Po cestě 
domů jsem hráli hry v lese. Tento den 
byl krásně slunečný, a proto jsme domů 
dorazili až kolem páté hodiny.

Byli jsme se také koupat v Potůčkách. 
Celý bazén jsme měli jen pro sebe, tak 
jsem se „vyřádili“ .

Jelikož nám nevyšel výlet do Plzně 

tak, jak jsme si představovali, slíbily 
nám p. vedoucí, že budeme jeden 
den spát v DDM. Uspořádali jsme 
soutěž o nejlepší pyžamo, zatančili si 
na diskotéce. Ve 23.00 hod. jsme se 
oblékli a vyrazili po Nové Roli. Na 
cestu nám svítily louče a někteří měli 
o strach postaráno. Potom nás čekala 
stezka odvahy. Na konci jsme se museli 
podepsat a musíme říci, že to zvládli 
všichni.

Velice pěkný den jsme strávili u 
rybářů. Pan ing.Šimek a p.Brabenec si 
pro nás připravili velice pěkný program, 
zkoušeli jsme rybolovnou techniku, 
soutěžili jsme a zkoušeli jsme i chytat 
ryby – to se nám nikomu moc nevedlo. 
U rybářů jsme si také opekli vuřty a ani 
se nám nechtělo domů.

Poslední den jsme si prohlédli 
Karlovy Vary, kde jsme plnili různé 
úkoly, zjišťovali údaje o městě. A to už 
se blížil úplný konec. Čekala na nás jen 
návštěva Mc Donalds, kde jsme dostali 
krásné menu i s hračkou.

Příměstský tábor se vydařil, musím 
poděkovat pí. Patrovské a pí. Dáňové, 
které ochotně vypomohly poslední 
dny a věnovaly se dětem, neboť stále 
pracovnice odjely na letní tábor.
Věřím, že i dětem se líbilo a byl to pro 
ně pestrý začátek prázdnin.  

Letní tábor DDMLetní tábor DDM
Nová Role - Plasy 2005Nová Role - Plasy 2005

Dům dětí a mládeže uspořádal 
v letošním roce letní tábor v RS Zátiší 
– PLASY.
Tábor se konal od 13. 7. do 24. 7. 2005.
Zúčastnilo se ho 40 dětí a 4 dospělí.

Našim letošním táborem nás 
provázela celotáborová hra „Královské 
putování“. Cestovali jsme od jedné 
pohádkové říše do druhé. Byli jsme v říši 
Malé čarodějnice, kde jsme se zúčastnili 
čarodějnického plesu – oblékli jsme 
se za čarodějnice, vyráběli košťata, 
na kterých jsme tančili. Dále jsme 
navštívili kouzelné skřítky – léčitele, zde 
jsme museli vyrobit herbář a seznámit 
se s léčivými účinky bylinek, navštívili 
jsme soutěživé království, zde jsme celý 
den museli hrát hry a plnit sportovní 
disciplíny. Posledním úkolem bylo najít 
poklad. 

Během tábora jsme navštívili klášter 
Plasy, klášter Mariánská Týnice. 
Prohlédli jsme si Aeroklub Plasy, 
kde jsme měli možnost vidět mnoho 
sportovních letadel. Navštívili jsme 
Rabštějn nad Střelou – nejmenší město 
v Čechách i v Evropě.

Dále jsme navštívili pštrosí farmu a 
projeli se na koních v jezdeckém klubu.
Jeden den jsme se vydali vlakem na výlet 
do Zruče, kde je soukromé muzeum 
letadel a bojové techniky. Tady se líbilo 
zvlášť chlapcům, ale i děvčata si hrála 
chvíli na letušky a na piloty.

Počasí nám první týden přálo, tak 
jsme se koupali v bazénu nebo v řece.
Hráli jsme hry v lese, nejoblíbenější 
hrou našich „táboráků“ je hra Boj o 
kótu a Lovecké safari.
Uspořádali jsme několik diskoték. Děti 
i vyzdobily společenskou místnost a 
dostat je do postele nebylo snadné. 
Pořádali jsme táboráky, ke kterým si 
děti připravily velice pěkný program.

Poslední den jsme dětem připravili 
netradičně, nazvali jsme ho „DEN 
NARUBY“. Tak například před obědem 
jsme děti poslali se vysprchovat, 
vyhlásili jsme večerku. Na oběd jsme 
šli v pyžamu, potom byla večerka. Po 
odpočinku byl budíček, následovala 
rozcvička a tak to šlo až do večera. 
Večer byla diskotéka. Ve 22.00 hod. 
jsme vyhlásili Vánoce, u nazdobeného a 
osvětleného stromu jsme zpívali vánoční 
koledy a všechny děti dostaly vánoční 
nadílku. Ve 24.00 jsem vyhlásili Nový 
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Novorolské myslivecké slavnosti 2005Novorolské myslivecké slavnosti 2005

Karlovarská prefektura Řádu svatého Huberta pořádala v červnu 2. ročník mysliveckých slavností. V tomto roce oslovila i všechny OMS 
Karlovarského kraje s nabídkou spolupráce. Slavnosti se konaly v sobotu 18. 6. 2005. V dopoledních hodinách proběhl velmi kvalitně 
připravený seminář. Ing. Bezděk přednesl přednášku „Lovecký roh a počátky lovecké hudby v Čechách. Ing. Vaca přiblížil problematiku 
střečkovitosti v přednášce nazvané „Střečkovitost spárkaté zvěře a některé poznatky z biologie střečků“. Chov a lov černé zvěře v praxi 
přiblížil pracovník firmy Agrowald s.r.o z Rožmberku n. Vltavou. O činnosti Františka Antonína hraběte Sporcka a jeho řádu svatého 
Huberta poutavě vyprávěl MVDr. Fejfar. Jako i v loňském roce probíhal souběžně „dámský program“, během kterého si manželky 
účastníků a hosté prohlédli zámek v Lokti.

Odpolední část probíhala v prostoru myslivecké chalupy v Nové Roli. Zahájena byla průvodem účastníků. K vidění byly ukázky 
mysliveckých mažoretek za doprovodu myslivecké kapely z Chebu, kynologů a sokolníků. Velmi působivě se představili trubači 
krojovaného souboru Alte Ulanen z Ansbachu, kteří předvedli ukázky lovecké hudby německých zemí, jakož i velmi kultivovaný projev 
kombinovaného kvarteta lesnic a borlic z Mělníka a Jirkova. Kynologové za poutavého moderování dr. Fejfara představili početnou kolekci 
loveckých psů. Kynžvartští sokolníci se omezili na prezentaci dravců a popis jejich vzhledu jakož i práce. Opět se líbila hlavně dětem bílá 
sovice sněžná. Další atrakcí především pro děti bylo vystoupení skupiny historického šermu z Nového Hradu. Vyvrcholením této části 
byla excelentní ukázka vábení a napodobování hlasů zvěře v podání skutečného mistra p. Svobody a dvou sice mladých, ale již zkušených 
vábičů jelenů přítele Doležala a Třesky. V přísálí kulturního domu byly dvě výstavy, a to výstava obrazů s mysliveckou tématikou od 
Františka Maxmiliána Hoffmanna a výstava soutěžních prací dětí okolních škol. K této soutěži je nutno dodat, že soutěže se účastnily  dětí 
11 základních škol. K posouzení se sešlo přes 400 obrázků ve dvou věkových kategoriích. Téma soutěže bylo „Zvířátka v naši přírodě“ a 
„Příroda a vše živé v ní“. Deset obrázků v každé kategorii bylo během slavností oceněno. Během slavnosti byl presentován st. Hubert´s 
liquer, včetně ochutnávky vzorků.

Po skončení ukázek se všichni přítomni shromáždili v místním kostelíku, kde proběhla troubená svatohubertská mše v podání 
kombinovaného kvarteta lesních rohů z Mělníka a Jirkova a zpívaná souborem Roca Coali ze Žlutic. Po mši se konala v kulturním domě 
myslivecká zábava.
 

Celá akce se i vzhledem k počasí vydařila. Dík patří i orgánům města v čele s panem starostou jednak za podporu celé akce, jakož i za 
aktivní účast. Škoda jen, že zájem myslivecké veřejnosti byl velmi malý. O to nás více těší nebývalý zájem laické veřejnosti a především 
dětí. 

MUDr. Tadeáš Maślanka, OSH

U příležitosti dne dětí TJ odd. ASPV uspořádal soutěžní dopoledne v prostoru vedle TIC. Soutěžilo se v dovednosti, obratnosti 
a rychlosti. Každý soutěžící bez rozdílu zda vyhrál nebo ne, si odnesl plno sladkostí. Na konec ti, kteří vydrželi do konce, dali si 
přetahování lanem s pořadateli.

Cvičilo se i o prázdninách

Ani v červenci a srpnu ženy a dívky neotálely. V době dovolených chodily do TIC protáhnouti svá těla. I za velkého horka se cvičilo 
před TIC. Bylo to zpestření nejen pro cvičenky, ale i pro okolní zvědavce, kteří přihlíželi a někteří ubytovaní hosté v rekreačních 
chatkách se zapojili i do cvičení s námi.

   CVIČENÍ V ZÁŘÍ

 PONDĚLÍ tělocvična ZŠ od  2. 9. v 20 hod.
 ÚTERÝ  TIC AE DĚTI od  4.10. v 18 hod.
   AE dospělí od  6. 9. v 19 hod.
 STŘEDA TIC AE dět. začát od  14. 9.  v 17 hod.
   TIC FITBAL od  7. 9.  v 18 hod.
 ČTVRTEK TIC AE dětí od 6.10. v 18 hod.
   TIC AE dospělí od října v 19 hod.

Možné změny během měsíce září. Bližší informace ve vývěs. skříni TJ naproti ZŠ, nebo na nástěnce v potravinách pí. Hubkové.
Nebo na tel. 353 951 722, mob. 723 214 846 – Jitka Rákošová



Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12. 
Odpovědný zástupce vydavatele: Ladislav Cinegr • Foto archiv 

Grafika, sazba a výroba: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 17. 8. 2005
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje MěÚ, který však nezodpovídá za jejich obsah.

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

Provádí výcvik sk. B,B + E,
Školení řidičů

Délka výcviku po dohodě.
* UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY 

ZAPŮJČÍME.
* NAŠE CENY VÁS PŘÍJEMNĚ 

PŘEKVAPÍ.
* PLATBA MOŽNÁ I NA

SPLÁTKY 

 Informace: DDM Chodov, 
     Husova 263

Tel.: 602 475 702, 602 475 703
   352 692 327

NÁTERY
- okna, dveře a zárubně
- fasády, interiéry, střechy a kovové konstrukce
- nové štukové omítky
- malování schodišť a nátěry soklů olejovými barvami
(slevy na období podzim - zima)
- prodej a míchání barev
BROUSENÍ A LAKOVÁNÍ PARKET (tmelení zdarma)
OKRASNÉ A DEKORACNÍ NÁTERY
VESKERÉ SKLENÁRSKÉ PRÁCE

Objednávky na tel.

603 731 287
353 951 562
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