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Slovo
starostky
         
     
    Zdravím všechny spoluobčany.
Prázdniny končí a já věřím, že jste 
si všichni odpočinuli. V našem městě 
se celé prázdniny pilně pracovalo. K mé velké radosti jsme byli úspěšní 
s žádostmi o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP).
První finanční prostředky jsme obdrželi na rekonstrukci DDM a 
knihovny. Máme za sebou přísnou kontrolu pracovníků ROP a během 
měsíce září bychom měli obdržet zpět investované prostředky v celko-
vé výši téměř 7 milionů korun. Prostory dovybavíme nábytkem tak, 
aby mohly sloužit svému účelu.V poslední výzvě z Regionálního ope-
račního programu jsme žádali o peníze na druhou etapu rekonstrukce 
budovy MěÚ a tou je zřízení ZUŠ v prostorách bývalého kina. Celková 
výše získané podpory je téměř 12 milionů korun. V prostorách vznik-
nou učebny pro výuku hudební výchovy a zázemí pro výtvarný obor. 
Součástí rekonstrukce je také bývalé kino, které bude sloužit pro hu-
dební a pěvecká vystoupení. V těchto prostorách bychom rádi promíta-
li filmy a tím tak obnovili tradici, na kterou všichni rádi vzpomínáme. 
V současné době se na stavbě pilně pracuje. Kolaudovat musíme do 
konce září, abychom splnili přísné podmínky dotačního titulu.
Další investiční akce probíhá v naší obci Mezirolí. Již několikrát jsem 
psala důvody, ze kterých bylo třeba celou páteřní komunikaci zrekon-
struovat. Hlavním cílem je, aby se v Mezirolí stavělo. V současné době 
hrozilo, že některé dokončené stavby nedostanou od Dopravního in-
spektorátu souhlasné stanovisko s kolaudací nemovitosti s odvoláním 
na stav páteřní komunikace. Město požádalo o finanční podporu z 
Regionálního operačního programu a v poslední výzvě obdrželo do-
taci ve výši téměř 22 milionů korun. Již v minulém volebním období 
jsme si uvědomovali havarijní stav silnice, proto zastupitelstvo města 
souhlasilo s vytvořením fondu na rekonstrukci této komunikace. Uply-
nulé tři roky se do fondu ukládalo pět milionů korun ročně, čímž se 
podařilo našetřit 15 milionů korun, které budou použity na dofinan-
cování celkových nákladů na rekonstrukci komunikace.
V měsíci říjnu nás čeká rekonstrukce přechodů pro chodce, na kterou 
poptáváme zhotovitele. Často se mě ptáte, co bude s budovou bývalé-
ho VÚ, kterou jsme odkoupili od ministerstva školství. To, že budovu 
vlastníme, je velice dobré vzhledem k aktivitám některých soukrom-
níků, kteří vydělávají na nepřizpůsobivých občanech. Potkávám se se 
starosty jiných měst, kteří tuto problematiku obtížně řeší. Neradi by-
chom, aby se v našem klidném městě podobný problém vyskytl. První 

záměr byl vytvořit Domov důchodců ve spolupráci s městem Karlovy 
Vary. Společně jsme vytvářeli smlouvu o vzájemném spolufinanco-
vání a spolupráci tak, abychom dodrželi zákony ČR. Po podzimních 
volbách se změnilo sestavení vedení rady statutárního města Karlovy 
Vary, jehož vedení zvolilo jiné priority a ze společného záměru ustou-
pilo. Je mi to velice líto, ale závěr města Karlovy Vary je nezvratný. 
Nyní vyvstal problém, co dál. Projekt je hotový a celkové náklady na 
rekonstrukci jsou 34 miliony korun, což jsme nečekali ani my, ani bu-
doucí zájemci o pronájem. Přesto jsme vyhlásili záměr na pronájem, 
do kterého se přihlásila společnost, která představila úžasný projekt. 
Nyní jednáme o podmínkách uzavření smlouvy a případné spoluúčas-
ti města Nová Role. Na zasedání zastupitelstva města 2. září přijedou 
zástupci firmy s konkrétní podobou budoucího Domova pro seniory.
Doufám, že se nám společnými silami podaří záměr zrealizovat. Zá-
jem ze strany klientů je veliký a dobrá zpráva je, že vzniknou nová 
pracovní místa pro naše spoluobčany.
Všem dětem přeji úspěšný start do nového školního roku.

Jitka Pokorná

z
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     Ve středu 24. 6. 2015 v 17 hodin zasedlo poprvé po rekonstruk-
ci budovy v prostorách Domu kultury v Nové Roli zastupitelstvo 
města ke svému 6. jednání. Vzhledem k  termínům uzávěrek a 
periodám vydávání Novorolského zpravodaje je pravděpodobné, 
že většinu informací z tohoto jednání již obyvatelé města získali 
prostřednictvím zápisu na webu, či dalších kanálů, přesto však, 
když dovolíte, vážení spoluobčané, v několika řádcích toto zase-
dání shrnu. 
Ihned v úvodu vystoupili jako hosté pánové Lukáš Jára a ing. Bu-
riánek, zástupci společností Colas, a.s. resp. Eurovia, a.s., které 
společně jako konsorcium budují páteřní komunikaci v Mezirolí. 
Oba pánové přednesli zastupitelům a přítomné veřejnosti před-
stavu firem o průběhu stavby a harmonogram celé akce. Vysvětlili 
rovněž důvody zpoždění podpisu smlouvy o dílo a uvedli, že i 
přesto, že smlouva nebyla ještě podepsána, probíhaly přípravné 
práce, které nemusely být na první pohled ani vidět. Zastupitelé 
byli rovněž ujištěni (v odpovědi na dotaz místostarosty), že pří-
prava je důkladná a na díle by neměly vzniknout žádné vícepráce, 
či další náklady, které by stavbu dále prodražily. Cena díla byla 
totiž také jedním z diskutovaných bodů, neboť odstoupením ví-
těze výběrového řízení společnosti FIRESTA, a.s. zakázku získalo 
výše zmíněné konsorcium firem Colas, a.s. a Eurovia, a.s., které 
skončilo na druhém místě a jehož cena byla o několik miliónů 
vyšší než původně vítězné společnosti. O to větší důraz bude měs-
to klást na splnění termínů, aby nebylo ohroženo přiznání pří-
padné dotace (podle informací z ROP Severozápad, které nebyly 
ještě v době zasedání ZMě známy, byly městu schváleny obě po-
dané žádosti o dotace, tedy jak na Páteřní komunikaci Mezirolí, 
tak i na vybudování ZUŠ v prostorách bývalého kina Bohemia. 
– pozn. R. Svoboda). 
Páteřní komunikace byla tématem i v dalších minutách jednání, 
neboť z  řad veřejnosti dostal slovo pan Truhlář, zástupce spo-
lečnosti Realty Europe, s. r. o., která se stala majitelem souboru 
nemovitostí po zkrachovalé společnosti Epiag Lofida CZ. Část 
z těchto nemovitostí jsou i místní komunikace, které vedou přes 
obytnou lokalitu „Lofida“ v  Mezirolí, a které budou patrně po 
dobu stavby ve větší míře využívány jako přístupové komunikace 

do obce Mezirolí. Pan Truhlář vyslovil obavu, že dojde k devasta-
ci komunikace a odmítl, aby tato část lokality sloužila pro příjezd 
do obce. P. Truhlář byl informován o tom, že podle zákona se 
jedná o komunikace, které, ač jsou v soukromém vlastnictví, jsou 
veřejně přístupné, není tedy možné jednostranně zamezit jejich 
využití, aniž by před tím proběhlo správní řízení, kde by bylo sta-
noveno, jak a v  jakém rozsahu bude přístup omezen. Starostka 
města následně pozvala pana Truhláře na nejbližší jednání rady 
města s jeho návrhy na řešení situace.
Dále jednání zastupitelstva pokračovalo podle schváleného pro-
gramu – zastupitelé projednali žádosti obyvatel o odkup (veskrze 
již jimi využívaných) pozemků, schválili Závěrečný účet města za 
rok 2014 (výrok auditora zněl „bez výhrad“) a byla vedena dis-
kuse na téma rozpočtová opatření (tedy přesuny finančních pro-
středků v rámci rozpočtu). Mgr. Pastor, jako zaměstnanec města, 
který má na starost investiční akce, přednesl „Zprávu o stavu in-
vestičních akcí města ke dni 15. 6. 2015“, kterou zastupitelé vzali 
na vědomí. Byla schválena veřejnoprávní smlouva na dotaci pro 
spolek TJ Nová Role, která společně s prostředky TJ bude sloužit 
na dostavbu malého sálu pro činnost oddílu ASPV v prostorách 
sportovní haly a zastupitelé rovněž schválili aktualizaci přílohy 
č. 3 k rozpočtu města, ve které jsou uvedeny plánované opravy 
komunikací a chodníků v jednotlivých částech obce. Aktualizace 
byla provedena zejména proto, že město chce od příštího roku 
využít programu Ministerstva životního prostředí a zahájit rege-
neraci některých částí města komplexně s  využitím finančních 
prostředků z tohoto ministerského programu. Vzhledem k tomu, 
že město na počátku roku vstoupilo do sdružení Místní akční 
skupina (MAS) Krušné hory, odsouhlasilo zastupitelstvo ukonče-
ní činnosti ve sdružení obcí Sdružení Krušné hory západ. Na zá-
věr v rámci bodu různé byl po diskusi nad blížící se letní sezónou 
odsouhlasen pronájem mobilních toalet k Novorolskému rybní-
ku. Občané a návštěvníci města, kteří se půjdou během horkých 
letních dní svlažit tak mají o jednu starost méně.
Milí spoluobčané, přeji vám co nejméně nejen těchto starostí a 
slunečné dny plné pohody.     

Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Informace z 6. zasedání zastupitelstva města dne 24. 6. 2015

Vítáme
    děti do života
Emily Heřmanová
Jan Mihál

Nela Urbánková
Viktorie Klečková

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří se narodili 
v měsíci září a říjnu. Zvlášť potom jubilantům, kteří oslaví své 75., 
80. narozeniny a více.

Milada Medrová

LudmilaPatová

CVIČENÍ  TJ v DK -ZÁŘÍ
PO   AEROBIK DĚTI - /od 14.9/ 17.30
         AEROBIK /JANA/                  19.00
ÚT   FITBALLY /LÍDA/                  17.50
         POSIL.CV./JITKA/                  19.00
ST    ZUMBIČKA/JITKA/                 19.00
ČT    FITBALLY/JITKA/                   17.50
         AEROBIK/JANA/               19.30
PÁ    ZUMBIČKA/JITKA/   19.00

Cvičební hodina     
členové TJ  nečlenové 
děti           25,- 30,-
dospělí      35,- 50,-
mateřská    30,- 40,-        
důchodci   25,- 40,-

Pěvecké sbory - přijímáme nové členy
Pro dospělé
Chorea Nova    (smíšený pěvecký sbor) – středa, 19:00, v ZŠ Nová Role (první pavilon)
Cichorium        (ženský komorní sbor) – pátek, 18:00, v domě pro seniory)

Pro děti
Čekanka           (žáci od 4. do 9. třídy) – pondělí, 17:00 v DDM
Mišpule            (žáci od 1. do 3. třídy)– středa, 17:00 v DDM
Konipásek        (pro děti od 3 – do 6 let) – pondělí, 16:00 v DDM

Pro nejmenší
Zpěvohrátky s batolátky (od 1, 5 – 3 let) – pondělí, 9:30, v DDM
Více infotmací naleznete na: chorea-nova.estranky.cz, novorolskezpivanky.estranky.cz, v DDM
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     Vážení spoluobčané, v dnešním pokračování našeho seriálu o 
obecně závazných vyhláškách města vás chci seznámit s vyhláš-
kou, která se svým obsahem částečně dotýká OZV o zajišťování 
a ochraně veřejného pořádku. Jedná se o Obecně závaznou vy-
hláškou č. 4/2005 o místním poplatku ze psů (ve znění změn č. 
1/2010 a 2/2011).
Proč v úvodu zmiňuji ochranu veřejného pořádku, je nasnadě – 
každý z nás si alespoň jednou přinesl na botě pozdrav od miláčka 
některého z našich spoluobčanů a každého z nás to určitě dohnalo 
k zuřivosti (obzvláště čištění bot s velkým vzorkem na podrážce je 
zábavou téměř na celé odpoledne). 
Poplatek za vlastnictví psa je jeden z několika různých typů po-
platků, jejichž výběr obcím umožňuje zákon č. 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích a jeho funkce je v  podstatě dvojí – regula-
torní (reguluje počet chovaných psů) a příjmová (poplatky jsou 
příjmem obce, která je v různé podobě vrací zpět do obce – úklid 
města, sáčky na exkrementy, které jsou k vyzvednutí na MěÚ, evi-
dence + psí známky – ty napomáhají identifikaci, např. když se pes 
zaběhne, apod.)  
 Vyhláška stanovuje, že poplatek ze psů platí držitel psa, přičemž 
držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý po-
byt nebo sídlo na území města Nová Role (a psa pochopitelně 
vlastní).
Sazby poplatků jsou následující: 
za prvního psa             200,- Kč / rok
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     400,- Kč / rok 
je-li držitel psa příjemcem invalidního, starobního vdovského/
vdoveckého důchodu (a je-li tento důchod jeho jediným příjmem), 
příp. sirotčího důchodu                         100,- Kč / rok
zvýšená (tzv. sídlištní) sazba stanovená pro všechny panelové 
domy + domy v Nádražní ulici č. p. 280, 288 a 291 a byt. domy v             

ulici U Plynárny                            800,- Kč / rok 
příjemci výše uvedených důchodů žijící v místě se „sídlištní“ saz-
bou                  200,- Kč / rok 
Poplatek je splatný vždy nejpozději do 15. 2. příslušného roku a 
vybírá se za psa staršího 6 měsíců.
Od poplatků jsou zcela zproštěny:
osoby nevidomé a bezmocné
osoby s těžkým zdravotním postižením (III. stupeň mimořádných 
výhod)
osoby provádějící výcvik psů určených k  doprovodu osob uvede-
ných v předchozích dvou bodech
Povinnost zaevidovat psa na MěÚ je na jeho majiteli (držiteli), 
přičemž nejsou-li poplatky placeny včas či ve správné výši, může 
správce poplatku (tedy MěÚ Nová Role) vyměřit jejich výši až na 
trojnásobek nezaplacené částky.
Na závěr považuji za vhodné upozornit, že zaplacení poplatku za 
psa neosvobozuje jeho držitele od povinnosti uklidit po něm zne-
čištěný veřejný prostor (což je poměrně častý omyl obyvatel měst 
a obcí).
Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
vlastnictví psa přináší všem majitelům (mezi které se řadím i já) 
radost a potěšení. Je na nás, abychom stejnou radost a potěšení 
z  oblíbených koníčků a zábavy nekazili těm ostatním, kteří psa 
nevlastní, ale chodí si pro radost třeba zaběhat. Například tím, že 
po našem „Azorovi, Fíkovi či Fifince“ uklidíme a použijeme na to 
sáček, který si vyzvedneme na městském úřadu. Bude nás všechny 
život v našem městě bavit zase o něco víc. S blížícím se podzimem 
přeji všem (rodičům i dětem) úspěšný start do nového školního 
roku a to nejen s čistými sešity, ale i s trávníky a chodníky v celém 
městě. Roman Svoboda

tajemník MěÚ Nová Role

INFORMACE O OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠKÁCH

 

Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti 
 
Není nad krásný pocit, když se dílo daří. Žádný záměr, ani ten nejlepší, se však nedá realizovat bez 
finančních prostředků. Vzhledem k rozpočtu města Nová Role jsme žádali o dotaci z  Programu 
Regionální operační program NUTS II Severozápad – 52. výzva na projekt Stavební úpravy č.p. 236 
Nová Role – Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti číslo CZ.1.09/2.2.00/70.01093.  
Naše snaha byla úspěšná a díky této podpoře se nám podařilo zrekonstruovat bývalou restauraci na 
zázemí pro DDM, knihovnu a Junáka. Vznikla zde nízkoprahová klubovna pro stařší děti, klubovnička 
pro batolátka a jejich rodiče, taneční sál, prostory pro mladé modeláře a krásná kuchyně, kde se 
budou děti učit vařit. Také knihovna své čtenáře přivítá v krásných moderních prostorech. 
Mysleli jsme na všechny. Vždyť naše děti, jejich mimoškolní vzdělávání a aktivity, si zaslouží podporu 
města. 
Děkujeme všem, kteří se na úspěšné akci podíleli. Zvláštní díky patří Regionálnímu operačnímu 
programu NUTS II Severozápad – 52. výzva za finanční podporu. 
 

Město Nová Role 

Sdělení občanům ohledně ochrany osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Vážení rodiče nově narozených občánků města. 
S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zá-
konného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a 
zaslání pozvánky na Vítání občánků. Z toho důvodu již nebu-
dou pozvánky zasílány rodičům automaticky. Máte-li zájem 
zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat: 
1) osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
2) vyplněním online formuláře na webových stránkách města
3) zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz 
4) zasláním do datové schránky IDDS y24bcev
5) doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo 
osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská 
236, Nová Role. 
Vítání občánků je určeno všem nově narozeným dětem, které 
mají v  době podání přihlášky trvalý pobyt na území města 
Nová Role. Prosíme, aby vyplněné přihlášky na slavnostní Ví-
tání občánků, které proběhne v září 2015, byly doručeny nej-
později do 10. srpna 2015.

Vážení jubilanti narození v červenci a srpnu.
I od Vás potřebujeme souhlas se zveřejněním vašeho jména 
a příjmení v rubrice Blahopřejeme. Svůj souhlas nám můžete 
poskytnout:
1) osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
2) vyplněním online formuláře na webových stránkách města
3) zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz 
4) zasláním do datové schránky IDDS y24bcev, 
5) doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo 
osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská 
236, Nová Role. 
Prosíme, aby byly formuláře souhlasu se zařazením do rubri-
ky „Blahopřejeme“ doručeny nejpozději do 10. srpna 2015.

Další informace vám poskytne Lenka Žigovičová,
tel.: 353 176 317



9-10
2015

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 20156 7

zprávy z města zprávy z města

     Milí přátelé a příznivci hudby, dovolte mi představit činnost 
pěveckého sboru Chorea Nova za uplynulé pololetí. Rok 2015 
jsme zahájili již tradičním Novoročním koncertem. V kinosále 
kulturního domu vystoupily společně pěvecké sbory Cichorium 
a Chorea Nova, BigBand Červení Panteři a malá dětská překva-
pení v  podobě dětských zpěváčků a muzikantů. Ještě v  lednu 
jsme uskutečnili Tříkrálové vystoupení ve Smolných Pecích. Jaro 
jsme přivítali v našem kině na akci uspořádané společně s Do-
mem dětí a mládeže Nová Role. Koncert složený z lidových pís-
ní měl tentokrát příjemné pokračování. S diváky jsme se vydali 

na průvod městem do staré části obce, kde měl každý možnost 
uplést si pomlázku a nazdobit Moranu, kterou jsme pak společ-
nými silami upálili. Stejný koncert jsme předvedli také na zámku 
v Lužci. V květnu vystoupil sbor u příležitosti Noci kostelů v kos-
tele Navštívení Panny Marie v Rudném. A jako každý rok, ani 
letos nemohl chybět náš tradiční koncert, vztahující se k určité-
mu žánru, či období (vzpomeňte na koncert složený z písniček 
dvojice Suchý-Šlitr, nebo pohádkový koncert). Tentokrát jsme 
se přenesli do populární hudby 70. a 80. let minulého století a 
program byl opravdu pestrý. Jako vždy v dobových kostýmech 
zazněly nezapomenutelné hity Václava Neckáře, Hany Hegero-
vé, Evy Pilarové, Petra Hapky, Karla Gotta a mnoha dalších. Na 
základě vašich kladných ohlasů a přání jsme se rozhodli toto vy-
stoupení zopakovat a tak všechny, kterým se koncert líbil, nebo 
jej nestihli, vás již nyní mohu pozvat 2. října 2015 na slavnostní 
„derniéru“. Místo a doba konání bude upřesněna na plakátech.
Na závěr mi dovolte vás pozvat na další koncerty, které plánuje-
me v závěru roku. Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na 
brzkou shledanou. 

CHOREA NOVA
 … Tentokrát jsme položili několik otázek knihovnicím 
z Nové Role paní Laďce Nemčičové a paní Marcele Tou-
žimské. 

     Paní knihovnice, můžete nám hned na začátku pro naši představu 
sdělit, kolik je v novorolské knihovně knih a jak to vypadá s výpůjčka-
mi?
     Za celý rok 2014 se v Nové Roli půjčilo 33 105 knih a periodik, 
v  pobočce Mezirolí 3  750 knih. Stav knižního fondu k  31. 12. 
2014 byl 30 926 knih + 296 ostatních dokumentů.

     Víme, že ke konci každého školního roku pořádá knihovna pro žáky 
ZŠ čtenářskou soutěž Kamarádi moudrosti. Jak dlouho už tato soutěž 
existuje a jak dopadl letošní ročník?
     Soutěž už trvá téměř 30 let a k  jejímu vytvoření nás ved-
la skutečnost, aby žáci před prázdninami nepřestali číst a byli 
v tomto směru aktivní do poslední chvíle. Žáci prvního stupně 
se opravdu velice snaží o co nejlepší výsledky, ale mrzí nás nezá-
jem žáků druhého stupně. Tomu odpovídá i pořadí tříd. I letos 
se na prvních třech místech umístily mladší děti: 2. B, 2. A a 4. 
A. Druháci pojedou za odměnu v září do plzeňské ZOO a k nim 
se ještě připojí nejlepší čtenáři z každé třídy. Čtvrťáci si své třetí 
místo osladili valašskými frgály na škole v přírodě v Beskydech. 

     Občany Nové Role by v současné době asi nejvíce zajímalo, jak probí-
há příprava na stěhování knihovny. Určitě máte plné ruce práce. A kdy 
vlastně stěhování proběhne?
     Řídili jsme se heslem, že do nové knihovny musí jít „nové“ 
knihy. Proto jsme celé prázdniny knihy myli, přebalovali a balíč-
kovali. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám s tím pomoh-
li. Stěhování proběhne zajímavým způsobem  - tzv. „lidským ře-
tězem“ a to 3. září. Dopoledne od 10 hodin budou knihy ze staré 
knihovny do nové stěhovat žáci ZŠ a odpoledne od 17 hodin 
dobrovolníci z řad občanů. Doufáme, že nám bude přát počasí 
a akce se povede.

     I když jste připravovali stěhování, půjčovaly se knihy až do konce 

prázdnin. Jak dlouho budou čtenáři čekat na otevření nové knihovny?
     Po přestěhování knih do nových prostor bude provedena revi-
ze knižního fondu, každá kniha bude znovu zapsána do počítače. 
Potom se knihy umístí na správná místa v regálech. K slavnost-
nímu otevření dojde 7. října a pro veřejnost bude knihovna ote-
vřena 8. října. Půjčovní dny i doba zůstanou stejné jako v býva-
lé knihovně. I nadále budou moci občané sledovat novinky na 
stránkách knihovny www.knihovnanovarole.cz . V online kata-
logu si mohou čtenáři knihy rezervovat i prodlužovat výpůjční 
dobu.

     A na co se čtenáři mohou v nové knihovně těšit?
     Hlavně na větší prostory. Vlastní půjčovna má kolem 200 m2 

(bývalá měla cca 100 m2), výstavní místnost má 40 m2 (místo pů-
vodních 22 m2). K dispozici bude větší počet počítačů. Novinkou 
je útulný dětský koutek pro ty nejmenší. Samozřejmě nechybí 
ani  moderní sociální zařízení. Doufáme, že se vám všem bude v 
nové knihovně líbit.

     Tomu věříme i my a budeme netrpělivě očekávat 8. říjen. Máte pro 
naše občany ještě připravené nějaké akce do konce roku 2015?
     Kromě pravidelných besed pro žáky ZŠ bychom chtěli obnovit 
Rodinku pro maminky s dětmi. Scházet se budeme každou první 
středu v měsíci a budeme si spolu číst, hrát a vyrábět. V říjnu už 
Rodinka oslaví své 6. narozeniny. 
    28. listopadu v  rámci Dne pro dětskou knihu se budou 
v knihovně prodávat knihy pro děti. Po úspěchu v loňském roce 
začne 2. prosince ve výstavní místnosti 2. vánoční jarmark. Opět 
mohou vystavovat a prodávat své výrobky všichni ti, kteří mají 
šikovné ruce a chtějí se ostatním pochlubit. Výstavní síň je obča-
nům, kteří mají zájem uspořádat jakoukoliv výstavu, k dispozici 
po celý rok. Žádný pronájem nevybíráme. Stačí přijít za námi a 
určitě se domluvíme.

Tak to se máme na co těšit. Děkujeme za odpovědi, za vaši obětavou prá-
ci a přejeme hodně síly a dobrovolníků při stěhování. 

Zeptali jsme se za vás...

Šárka Vlasáková,
foto Miroslava Chalánková

     Vlastníci psů vědí, že pokud si pořídili pejska, mají za povinnost 
jej krmit a ošetřovat, ale k té méně populární povinnosti se už jaksi 
mnozí nehlásí. Člověk, který má povědomost o svých povinnostech, 
pokud chová psa, si poradí tím způsobem, že bere s  sebou sáček 
na zlikvidování exkrementů již z  domova. Vždyť igeliťáků máme 
doma jistě plno. Pár metrů k nějakému koši se to dá vydržet, když 
už máme toho svého mazlíčka rádi. Velkým nešvarem je také to, že 
někteří lidé už ani nechodí svého psa vyvenčit, prostě otevřou dveře 
domu a psa vypustí ven a ten se pochlubí svým výtvorem rovnou 

uprostřed chodníku, na pískovišti i tam, kde si hrají děti, ale nikdo 
to nesebere. Často se také stává, že volně pobíhající psi agresivně 
útočí na své menší „kolegy“, ale i na lidi. Stává se to v případech, kdy 
psovod (většinou dítě) svého psa nezvládá, neudrží ho nebo nikde 
v dohledu není majitel. Zbytečně pak dochází k řešení nepříjemných 
situací, sporům a hádkám mezi majiteli psů a ostatními občany.
Buďme tedy ohleduplní nejen k sobě, ale ke všemu, co nás obklopu-
je. Pomůže to vztahům mezi lidmi a naše město bude pěkné, čisté a 
upravené ke spokojenosti nás všech.

Naši mazlíčci

                                     O. L.



      Tak je tu opět září a začal nový školní rok. Nejslavnostnější za-
čátek určitě prožili naši prvňáčkové. Věříme, že se jim v naší škole 
bude líbit. O tom by jim ostatně mohli vyprávět jejich starší kama-
rádi. Ano, škola sice znamená ranní vstávání, plno povinností, ale 
také spoustu zážitků s kamarády ve třídě. Žáky i v tomto školním 
roce bude čekat spousta akcí – divadelní i filmová představení, hry, 
soutěže, turnaje, exkurze, plno výletů a dokonce školy v přírodě. 
Měsíční plány i fotografie z  akcí můžete sledovat na webových 
stránkách školy www.zsnovarole.cz (některé třídy tam mají i své 
stránky). Nadále budeme informovat o dění ve škole i na stránkách 
Novorolského zpravodaje. 
    Teď si s  námi ještě pojďte zavzpomínat na některé červnové 
školy v přírodě. Předposlední školní týden strávili žáci 3. A a 3. B 
v penzionu Mája v Josefově Dole. Hned po nich jeli do penzionu 

Kamenice v Josefově Dole žáci 2. A a 2. B. I když hlavně druháč-
kům zpočátku počasí nepřálo, chodily všechny čtyři třídy na výle-
ty, poznávaly krásnou přírodu Jizerských hor (rozhledna Slovanka, 
Čertova vyhlídka, Ještěd, vodopády Jedlová atd.). Děti navštívily  i 
továrnu na výrobu dřevěných hraček Detoa- nejznámější hračku 
Krtečka vyvážejí do celého světa. Druháci hráli pirátské soutěže, 
hledali poklad Jacka Sparrowa. Poslední školní den ukončili v libe-
reckém Lunaparku a v ZOO - kde jim paní učitelky v pavilonu ži-
raf slavnostně rozdaly vysvědčení. Poděkování patří panu Váchovi 
(autodoprava Mezirolí) za odvoz a přívoz zavazadel.
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školaškola

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!      Nejdále vyjeli žáci 4. A – až na druhý konec republiky do Rožnova 

pod Radhoštěm. Stejně jako ostatní žáci cestovali vlakem a dokonce 

i s kufry. Ubytováni byli na farmě, takže si mohli vyzkoušet život se 

zvířátky včetně jízdy na koních. A samozřejmě prozkoumali Besky-

dy – svezli se lanovkou, z Pusteven kráčeli kolem sochy Radegasta 

až na Radhošť, dřívější život na Valašsku poznali ve skanzenu v Rož-

nově pod Radhoštěm, štramberské uši ochutnali ve Štramberku. Za 

týden uťapali 78 km krásnou beskydskou přírodou!

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 

Začátek školního roku: úterý 1. září 2015 
Vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2016 
Vysvědčení za 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2016 
Prázdniny: 
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2015 – neděle 3. ledna 2016 
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2016 
Jarní prázdniny: sobota 5. března – neděle 13. března 2016 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016 
Hlavní prázdniny: pátek 1. července do středy 31. srpna 2016 
 



     Inspirací pro ohlédnutí za festivalem Rock iN Roll 2015 mi byl 
popularizátor historie Miloš Bělohlávek. Přesněji článek na jeho 
blogu Chodauer o křesťanském původu poutí, o jejich zakotvení ve 
společenském kalendáři měst a o vzniku tradice. Dnešní poutě s ko-
lotoči jsou a priori pro ty nejmladší, dospělí se scvrkávají do role 
chodící peněženky. Zábava pro masy napříč věkovým spektrem se 
už nekoná. Když za mnou v roce 2009 přišel Jirka Švec, že chce v 
našem KD uspořádat hudební festival, bral jsem to jako povyražení 
a s chutí načrtl první logo a plakát. Z malého kulturního pokusu za 
sedm let vyrostl projekt, který nás zaměstnává prakticky po celý rok. 
Po ročníku 2013 jsme si uvědomili, že jsme možná založili tradici. 

Že festival naše město obohacuje o něco, co v dávných dobách před-
stavovaly poutě. Tisíce návštěvníků, společenský ruch, zážitek pro 
děti, adolescenty, dospělé i seniory. Kdo letos Rock iN Roll navštívil, 
dá mi za pravdu. Naše pláž odkryla svůj jedinečný potenciál. Jako by 
byla pro hudební festival stvořená. Milovníci hudby se i přes divoký 
vichr museli cítit jako ryby ve vodě.Nyní nás čeká Rock iN Roll 2016. 
Máme co zlepšovat. Máme se kam posouvat. A znovu vás chceme 
příjemně překvapit.
Děkujeme všem, kteří se na letošním festivalu podíleli. Děkujeme 
partnerům. A zejména děkujeme městu, že s námi sdílí vizi a vydat-
ně festival podporuje.
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zprávy z městazprávy z města

IN LOVE WITH MUSIC aneb Rock iN Roll 2015

     Letošní 11. ročník cvičení a lenošení u moře jsme prožívali  ten-

tokrát v Chorvatsku Svati Filip-Jakov. Účastníci, jak sportovci i ne-

sportovci, si užívali krásného počasí, moře a výlet lodí na písčitý os-

trov Varga. Každý den  byly připraveny pro děti motivační programy 

a pro nás dospělé cvičení, joga a pak aqua aerobik. Týden utekl  a 

my se vrátitli odpočatí, opálení a plní krásných zážitků. Poděkování 

patří Ck Sokolov za skvělý výběr letoviska a také bezva partě.

Dovolená s aerobikem u moře

 

         

 

 

 

 

nejen z řad studentů, ale všech, kteří mají zájem se podílet na činnosti 
našich oddílů střediska JAVOR v Nové Roli. Předchozí skautská minulost či 
zkušenost s vedením dětí není podmínkou, očekáváme však nadšení a ochotu 
věnovat svůj čas pro práci s dětmi. 

                                                                                     

 

  protože tě zajímá, kdo to jsou skauti 
 protože rád (a) pracuješ s dětmi 
 protože chceš zkusit něco nového a poznat nové lidi 

 
  

                                   

 dobrou partu kamarádů 
 možnost vzdělání v oblasti práce s dětmi 
 praxi s mládeží 
 smysluplnou činnost 

  

 

 

Vedoucí střediska : Andrea Nováčková mobil: 730 990 279 
                                         email: aja.skaut@seznam.cz 

   

                 

 

 

Středisko Javor Nová Role   
Zve všechny děti  

ve věku od 6 – 15 let mezi sebe.  

 
Prázdniny utekly jako voda a my se opět vracíme  

ke své pravidelné oddílové činnosti.   
Rádi bychom mezi sebe přivítali nové děti.  

Chodíme do přírody, hrajeme různé hry,  
jezdíme na výlety a v létě na tábor.   

Chceš-li zažít trochu dobrodružství a legrace  
tak neváhej a přijď mezi nás.  

Chlapecký oddíl se schází vždy ve čtvrtek v 16h.  
Dívčí oddíl každý pátek v 16h.  

Bližší informace se dozvíš na schůzkách, nebo na  
tel.čísle : 730 990 279 

email : aja.skaut@seznam.cz 

 
 

 

 
 

Za celý tým Rock iN Roll - Roman Pištěk

     Ve sportovní hale TJ Nová Role se uskutečnilo 13. 6. 2015 důležité 
2. kolo III. ligy družstev mužů  ve vzpírání. Soutěž má doposud velmi 
dobrou sportovní úroveň. Svědčí o tom dosažené výsledky družstev a 
skvělé výkony závodníků. TJ  Nová Role  byla po 1. kole na 2. místě, 
v obležení oddílů z Prahy  a severu Čech. Po velikém  boji  v přehřá-
té  sportovní hale naši borci suverénně zvítězili  a bodově se srovnali 
s dosud  vedoucím oddílem z Prahy. Vše se rozhodne na podzim závě-
rečným 3. kolem v Plzni.
V sestavě TJ Nová Role startovali závodníci :
M. Podšer, Z. Vacura, J. Nagy, J. Gajdoš, V. Mastný a A. Chvojka.

TABULKA  III.LIGY  ČR „A“  po 2.kole.
1. Arena  Praha  19 bodů  2521,2301Si
2. TJ Nová Role  19  2 338,6709
3. Baník Meziboří  16  2 240,5896
4. Bohemians  Praha „B“ 14  2 184,0400
5. Start Plzeň  „B“  12  2 089,9271
6. Start Plzeň  „C“  10  1 711,6650

VZPÍRÁNÍ Nová Role

     Dne  20. 6. 2015 se v Holešově uskutečnilo Mistrovství ČR juniorek 
ve vzpírání. Naši TJ a město N. Roli zde úspěšně reprezentovala 2 člen-
ná výprava. Ze soutěže  jsme  přivezli  2 zlaté medaile.

MCŘ - 17 :   + 69kg Pavlína KOCUROVÁ 1.místo
MČR - 20 :   + 75kg Pavlína KOCUROVÁ 1.místo

Vzpírání – TJ N.Role A. Kocur

MISTROVSTVÍ  ČR  JUNIOREK DO 17 A 20 LET 



           

V sobotu 20. června 2015 se uskutečnil v Nové Roli již druhý roč-
ník závodu horských kol O pohár města Nová Role pořádaný Cyklo-
teamem Nová Role za spolupráce DDM Nová Role. Počasí bohužel 
nebylo ideální, přesto se však nakonec na start postavilo 32 závodní-
ků ve všech kategoriích (děti do 7 let, děti 8-9 let, děti 10-12 let, ju-
nioři 13-15 let, kadeti 16-17 let, ženy elite 18-39 let, ženy nad 40 let, 
muži elite 18-39 let a muži nad 40 let). Letos jsme zařadili také kate-
gorii hobby, určenou pro rekreační cyklisty, kteří si mohli vyzkoušet 
kratší a jednodušší trať. Nejmladší děti (do 7 let a 8-9 let) jely po-
dél levého břehu řeky Rolavy a to úseky o délce 400, respektive 800 
m. Závodníci starší 10 let pak absolvovali příslušný počet terénních 
okruhů – trasu jsme letos rozšířili o atraktivní lesní úsek se dvěma 
brody, což ocenili i náročnější bikeři. Jeden takový okruh měřil při-
bližně 3,59 km a účastníci dle kategorie zdolali od 1 až do 4 okruhů. 

Jelikož obsahoval náročná stoupání i technické sjezdy na různoro-
dém povrchu, závod důkladně otestoval různé cyklistické schopnos-
ti. Trasa loňského ročníku potom byla zachována v kategorii hobby. 
Kromě závodníku se v  okolí tratě sešlo také přes padesát diváků, 
kteří mohli podpořit jak domácí zástupce, tak závodníky z  celého 
kraje. Po zpracování výsledků následovalo vyhlášení vítězů v  jed-
notlivých kategoriích. V dětských kategoriích byli oceněni všichni. 
Nejlepší tři závodníci si odnesli diplom a medaili, absolutní vítěz 
(nejlepší mezi muži elite) pak obdržel také Pohár města Nová Role. 
Na samotný závěr programu byla připravena tombola, kde každý zá-
vodník vyhrál nejrůznější cyklistické vybavení. Pohár města Nová 
Role si letos odnesl Jiří Svoboda (Česká Spořitelna Specialized), kte-
rý s časem 34‘23‘‘ jasně ovládl hlavní kategorii v konkurenci deseti 
závodníků. Ani domácí Cykloteam Nová Role však nepřišel zkrátka 
– kategorii do 12 let vyhrál Dominik Svoboda před týmovým parťá-
kem Markem Švejdarem, bronz mezi juniory (13-15 let) vybojoval 
Roman Zaňka, který předčil též domácího Josefa Janků, Dominika 
Hegenbarta a Filipa Waltu. Naopak neslavně skončil na osmé příčce 
v kategorii muži elite domácí Tomáš Tvaroužek. Vítězi se pak stali 
všichni ti, kteří se nebáli a závodu se zúčastnili, především občané 
města Nová Role a blízkého okolí, kterým byl také závod primárně 
určen. Cílem nebylo za každou cenu vyhrát, ale zkusit překonat své 
limity a aktivně strávit sobotní den. Příští rok chceme přilákat více 
obyvatel Nové Role, kterým je určena hobby kategorie. Každý takto 
startující závodník bude odměněn. Nakonec věříme, že příští ročník 
se uskuteční za lepšího počasí a s větším počtem účastníků. Po třech 
letech už by se tento závod mohl stát pěknou novorolskou tradicí.
Samotný závod by se nemohl uskutečnit bez mnoha dobrovolníků, 
kteří pomohli především na trati. Velké poděkování patří DDM Nová 
Role v čele s paní ředitelkou Milenou Tichou, dále potom paní Slí-
vové, Toužimské, Kovardinské a Martinu Štěpánovi . Dík patří také 
rodičům novorolských cyklistů – paní Hegenbartové, Švejdarové a 
Svobodové, panu Valdmanovi, panu Mudrovi za možnost připojení 
elektřiny, TS Nová Role za posekání trávy na trati závodu a Policii 
ČR v Nové Roli za asistenci při závodě. V neposlední řadě děkujeme 
všem dalším dobrovolníkům a také městu Nová Role, které poskytlo 
finanční částku na nákup cen a medailí a starostce města paní Jit-
ce Pokorné. Na závěr děkujeme Jaroslavu Pokornému za zdravotní 
dohled nad závodem a panu Slížovi za propagaci závodu a tvorbu 
diplomů.

Za Cykloteam Nová Role
Václav Bechiňský a Tomáš Tvaroužek ml.

9-10
2015

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015 13
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O POHÁR MĚSTA NOVÁ ROLE 
2. ročník závodu horských kol

Rozpis mistrovských zápasů - podzim 2015

    Rok 2015 začal pro fotbalový klub již v led-
nu, kdy začaly probíhat postupně přípravy 
našich fotbalových mužstev od A mužstva až 
po mužstva našich nejmenších žáčků. Tré-
ninky probíhaly u A mužstva jak na venkov-
ním škvárovém hřišti, tak v  omezené míře 
ve sportovní hale (cena), mládežnická muž-
stva trénovala jak ve sportovní hale, tak ve 
školní tělocvičně. Zároveň začalo A mužstvo 
hrát zimní turnaj na umělé trávě v Ostrově, 
který vyplnil prakticky celou zimní přestáv-
ku a končil až těsně před zahájením jarních 
mistrovských soutěží. Další akcí, kterou 
náš Fotbalový klub pořádal, byl již tradičně 
Sportovní maškarní ples, který i přesto, že 
se konal v nezvyklém termínu, byl vydařený 
a občané města měli možnost zažít dobrou 
zábavu. Po startu jarních mistrovských sou-
těží náš Fotbalový klub pořádal pro naše čle-
ny, rodiče mládeže a další občany města již 
tradiční „Pálení čarodějnic a stavbu májky“ 
a všichni tak mohli při písničkách country 
kapely přivítat přicházející jaro. Další nava-
zující tradiční akcí našeho Fotbalového klu-
bu je Sportovní den mládeže, který probíhá 
formou sportovních stanovišť a fotbalového 
mini turnaje na našich travnatých hřištích. 
A protože se letos vydařilo i počasí děti 
z mateřských školek v Božíčanech, Mezirolí 
a Nové Role a také žáci základnách tříd z Bo-

žíčan a Nové Role v počtu 288 se sportovně 
vydováděli a všichni si odnesli také sladké 
odměny. Poslední sportovní akcí v  prvním 
pololetí byl druhý ročník fotbalového turna-
je „Starých pánů“ hraný pod názvem Memo-
rial Péti Masleje. Tento turnaj vyhrálo pře-
kvapivě domácí mužstvo FC Veteran Nová 
Role, když porazilo jak soupeře z Bukovan, 
tak ambiciozní mužstvo Sedlece. V  naší 
sportovní činnosti můžeme být velmi spo-
kojeni a radost nám dělá činnost a výsledky 
našich mládežnických mužstev, když muž-
stvo našich žáků pod vedením M. Kříže, J. 
Kodajka. F. Oupora a D. Hegenbarta vyhrálo 
s přehledem okresní fotbalovou soutěž a po 
právu jim za jejich výkony patří naše podě-
kování. Naše další mládežnická mužstva ať 
již fotbalová školka nebo přípravka, poctivě 
3 x týdně trénují pod vedením trenérů T. 
Hájka, T. Křepinského, T. Červíka, T. Chlupa 
a M. Šourka a připravují se na svoje budoucí 
mistrovské zápasy, když přípravka již během 
jarní sezóny sehrála několik mistrovských 
turnajů. Neúspěchem pro náš Fotbalový 
klub v uplynulém ročníku 1. A třídy skonči-
lo účinkování našeho A mužstva v 1. A třídě 
kdy po 23 letech náš tým sestoupil do 1.B 
třídy. Příčin tohoto neúspěchu je více(velmi 
úzký kádr a tím daná kvalita hráčů, jejich 
pracovní vytíženost, zranění a v neposlední 

řadě administrativní chyba, které nás stá-
la několik bodů v tabulce). Naším hlavním 
úkolem je nyní konsolidace mužstva, jeho 
kvalitní doplnění a příprava na další mis-
trovskou sezonu v  krajské 1. B třídě. Dal-
ší akcí, kterou mohou návštěvníci našeho 
sportovního areálu sledovat, je v současnosti 
probíhající výstavba nových lapačů míčů na 
malém travnatém hřišti. Staré a poškozené 
lapače již byly zdraví nebezpečné, a protože 
na tomto hřišti hrají a trénují převážně muž-
stva mládeže, museli jsme přistoupit k jejich 
výměně za nové síťové, jaké jsou na hlavním 
hřišti. I když touto akcí vyčerpáme veškeré 
naše prostředky na opravy pro letošní rok, 
dojde po její realizaci k dalšímu zlepšení jak 
funkčnosti, tak vzhledu našeho sportovního 
areálu.  První akcí našeho Fotbalového klu-
bu ve druhém pololetí byl Memorial Jiřího 
Balouna o pohár města Nová Role, který se 
konal 8. 8. 2015 a shlédli ho fanoušci a příz-
nivci dobrého fotbalu.
Na závěr chceme popřát příjemné prožití 
prázdnin všem členům našeho Fotbalového 
klubu, rodičům naší mládeže, našim fanouš-
kům a dalším občanům Nové Role.
Po letní přestávce se budeme opět těšit na 
setkání se všemi na našich hřištích.

             Jiří Hájek – předseda FK Nová Role

ZPRÁVA O ČINNOSTI FOTBALOVÉHO KLUBU NOVÁ ROLE V 1. POLOLETÍ 2015

Kolo-Datum-Den                    Zápas              Začátek- Odjezd

13. 16.8. NE Nová Role A - Krajková 15.00
1.  22.8.  SO  Habartov - Nová Role A  17.00 15.30 
1.    St.Role/N.Role dor.- Kynšperk 
15.  26.8.  ST  H.Slavkov-St.Role/N.Role dor.  17.00
2.  30.8.  NE  Nová Role A - Plesná  15.00
2.  30.8.  NE  Kynžvart-St.Role/N.Role dor. 10.30
2.  29.8. SO Habartov - Nová Role ž.  10.00 8.45
14.  2.9.  ST  St.Role/N.Role dor,-Chyše  17.00
1.  2.9.  ST  Nová Role ž. - Kr.Poříčí  17.00
3.  5.9.  SO  Ostrov B - Nová Role A  10.30 9.15
3.  6.9.  NE  St.Role/N.Role dor.-Vojkovice  
3.  5.9.  SO  Nová Role ž. - N.Sedlo  10.00
3.  6.9  NE  Nová Role příp. - Toužim
4.  12.9.  SO  St.Chodovská - Nová Role A  10.30 9.20
4.  13.9.  NE  Habartov -St.Role/N.Role dor.  14.00 12.45

4.  12.9.  SO  Nová Role ž. - Kraslice/Rotava  10.00
4.  13.9.  NE  Nová Role příp. - Sedlec  10.00
5.  20.9.  NE  Nová Role A - Lipová  15.00
5.    St.Role/N.Role dor.. - Svatava
5.  19.9.  SO  Krajková - Nová Role ž.  10.00 8.30
5.    Nejdek - Nová Role příp.
6.  26.9.  SO  Kynžvart - Nová Role A  16.30 14.30
6.  26.9.  SO  Pernink - St.Role/N.Role dor.  11.00
6.  26.9.  SO  Nová Role ž. - Citice  10.00
6.  27.9.  NE  Nová Role příp. - Žlutice  10.00
7.  4.10.  NE  Nová Role A - Studánka  15.00
7.  3.10  SO  St.Role/N.Role dor.-Březová  10.00
7.  3.10.  SO  Lomnice - Nová Role ž,  10.00 9.00
7.    Hájek - Nová Role příp.
8.  11.10.  NE  Skalná - Nová Role A  10.30 8.30
8.  10.10.  SO  Sedlec -St.Role/N.Role dor.  13.00
8.  10.10.   Nová Role ž. - VOLNO

2.    St.Role - Nová Role příp.
9.  18.10.    NE  Nová Role A - Jáchymov  15.00
9.    St.Role/N.Role dor,- Rotava
9. 17.10.    SO  Chodov - Nová Role ž.  10.30 9.30
1.   18.10.   NE Nová Role příp. - 1FC K.Vary 10.00
10.   25.10.  NE  H.Slavkov - Nová Role A  14.30 13.00
10.   25.10.  NE  Citice - St.Role/N.Role dor.  13.00
10.   25.10.  NE  Kr.Poříčí - Nová Role ž.  4.00 12.45
13.   28.10.   ST  Plesná-St.Role/N.Role dor.  14.30
13.   28.10.   ST  Kraslice - Nová Role ž.  10.00 8.30
11. 1.11.     NE  Nová Role A - Kraslice  14.00
11.    Dorost - VOLNO
11.  31.10.   SO  Nová Role ž. - Habartov  10.00
12.    7.11.   SO  D.Rychnov - Nová Role A  10.30 8.45
12.    7.11.   SO  St.Role/N.Role dor.-Lomnice  10.00
12.    7.11.   SO  N.Sedlo - NováRole ž.  10.00


