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NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,

do tohoto vydání Novorolského zpravodaje 
mám několik postřehů týkajících se převážně 
společenských událostí, které jsem zažil v mi-
nulých týdnech a dnech. Převážně se jedná 
o společenské události. Začátkem září jsem byl 
v partnerském městě Nowogrodziec v Polsku, 
kde jsme měli každoroční setkání starostů měst 
sdružení Kaolin. Je dobré slyšet úspěchy jed-
notlivých zastupitelstev. Každé město má své 
konkrétní projekty, které následně realizuje. 
Jedná se především o komunikace, kanalizace, 
školy, atd. Mají stejně tak jako my své starosti 
a problémy, které se jim více či méně daří řešit. 
Co mě ale například překvapilo, je skutečnost,  
že když chtějí občané v určité části města vy-
budovat kanalizaci, tak město s tímto záměrem souhlasí, protože 
je budoucí kanalizace na pozemcích města, ale financování si musí 
občané zajistit sami. Dalším překvapením pro mne bylo, že občané 
na veřejném jednání zastupitelstva nemají právo dle zákona o ob-
cích vznášet připomínky a návrhy, jako je to u nás, zřejmě mají jiný 
druh demokracie. Dále jsme hodnotili naše společné akce. Myslím 
si, že letošní rok partnerských aktivit byl kvalitní a vzájemná spo-
lupráce se více a více prohlubuje. Všichni kladně hodnotili úspěšný 
„Festival dechových hudeb“, kde se představilo mnoho dechovek z 
partnerských obcí. Hudebníci i diváci byli velice spokojeni a většina 
z nich se zúčastnila i městské akce „Novorolská walcha“. Kolegové 
byli velice zarmouceni, když se dozvěděli na naší společné schůzce, 
že v příštím roce nepočítáme s podobnou společenskou akcí. Pocho-
pili, že v době finanční krize se musíme uskromnit v rozdělování 
financí. Dále se moc líbily „Myslivecké slavnosti“. Z této akce byla 
vznesena pochvala především od zástupců bavorské strany Němec-
ka, jelikož se jí zúčastnily plné dva autobusy diváků z partnerských 
obcí Hirschau a Thirschenreuth. Třetí a neméně úspěšnou akcí byl 
„Letní tábor“ dětí ze všech měst Partnerství Kaolin. Tento letní 
tábor se uskutečnil na území saské strany Německa v malé obci 
Olganitz. 

Jak sami vidíte, tak jsme v letošním roce byli velice aktivní v pořá-
dání kulturně - společenských akcí s partnerskými obcemi.

Další partnerskou obcí je obec Rittersgrün, která v současné 
době spadá pod větší město Breitenbrunn. Již letos na jaře v měsíci 
březnu jsme začali organizovat (s Dr. Henschelem - předsedou jez-
deckého klubu a slečnou Helenou Lahodnou - Pegas Děpoltovice)  

realizaci otevření první příhraniční Hipostezky vedoucí z Ritters-
grünu přes Potůčky, Boží Dar, Pernink, Děpoltovice, Mezirolí, Sta-
rou Roli do Karlových Varů a zpět. Slavnostní zahájení se konalo 
v neděli 11. října 2009 za účasti představitelů politického, obchodní-
ho i společenského spektra obou stran Krušných hor. Na závěr byla 
odhalena informační deska s vyznačenou trasou a s pravidly, který-
mi by se měli řídit jezdci na koních. Je to další historický mezník 
milovníků tohoto krásného jezdeckého sportu a jsem rád, že město 
Nová Role v tomto hrálo nemalou úlohu. Je to výsledek dlouholeté 
partnerské činnosti obcí. Trasu hipostezky naleznete na straně 9.

Mimořádnou událostí bylo (v době konání každoroční Michalské 
pouti) předání nového cisternového hasičského vozu našemu Sboru 
dobrovolných hasičů. Jsem rád, že se podařilo získat finanční dota-
ci jak z Ministerstva vnitra, tak i z rozpočtu Karlovarského kraje. 
Pokud se někdo z Vás domnívá, že je jednoduché získat finance 
z dotací, tak se velice mýlí. V seznamu o přidělení dotací je mnoho 
obcí, a proto jsem velice rád, že se mezi dotované zařadilo i město 
Nová Role. A to především díky kvalitní žádosti zpracované tajem-
níkem města Nová Role panem Mgr. Dicá a následně technickou 
specifikací vozidla, která byla provedena ve spolupráci se zástup-
ci HZSKK. Cisternové hasičské vozidlo jsme následně vysoutěžili  
za necelých 5 miliónů Kč. Páter Mgr. František Kišš požehnal prapo-
ru i cisternovému hasičskému vozu. A na mne zbylo vyslovit přání,  
aby vozidlo nemuselo vozit naše dobrovolné hasiče k požáru v hoj-
ném počtu. Následně jsem předal symbolicky klíče od vozidla veli-
teli SDH Nová Role panu Hubáčkovi do užívání. 

A poslední věc je úplně z jiného ranku. Ke konci měsíce září jsem 
si vyrazil na houby do lesa. Že jsem nenašel žádné houby by mě moc 
nevadilo, ale co mně strašně hnulo žlučí, byla skutečnost, že máme 
mezi sebou občany, kteří nerespektují nepsané i psané zákony. Ráno 
v devět hodin po lese jezdí čtyřkolky a motokrosové motorky jako 
na závodišti v Lokti. Nevím co je to za zbohatlíky, kteří nerespektují 
nepsané (klid a ticho) i psané (zákaz vjezdu) zákony a chtějí uspo-
kojit jen svoje choutky, kterým se novodobě říká adrenalin. Chtěl 
bych vidět jejich reakci a chování, kdyby jim někdo vjel s motorkou 
na zahradu nebo chatu a zbavoval se tak nahromaděného adrena-
linu. 

Jelikož v prosinci nevyjde Novorolský zpravodaj, chtěl bych tím-
to popřát krásné a pohodové prožití svátků Vánočních všem lidem 
dobré vůle.          

Starosta města Nová Role  
Václav Heřman
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Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození Vašeho dítěte:

Filip Gebhard 
Valentina Marková
Nikolas Ocela  
Jana Ráčková
Dušan Bílý
Jana Přenosilová

Všem dětem přejeme  
hodně zdraví a radostné dětství.

Komise pro občanské záležitosti města Nová Role

Srdečně vás zveme na vánoční trhy 
a rozsvícení stromu v sobotu 5.  prosince 
2009. Vánoční trhy se budou konat 
před budovou městského úřadu od 
13 do 18 hodin, v 16 hodin vystoupí 
skupina Roháči a od 16,45 Sbor Cho-
rea Nova. V 17 hodin se rozsvítí vánoč-
ní strom a výzdoba ve městě.

Sobota 7.11.  16:00 - 19:00, vstupné 15 Kč
DĚTSKÉ DISCO DJ  Janda

Sobota 7.11.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
CLUB DANCE  DJ Janda

Pátek 13.11.  Od 20:00
Miroslav Donutil – Cestou necestou 
Vstupné 200 Kč / 160 Kč v předprodeji
Předprodej: Podatelna MěÚ N. Role

Sobota 14.11.  21:30 - 03:00
Greyhound + Tom & Bondy
ROCKOVÉ OLDIES Vstupné 50 Kč 

Pátek 20.11.  Od 20:00
3. NOVORLOSKÉ POSVíCENí
Jitrnice, jelita, ovar, prdelačka... po 15 Kč
Hraje: MaRacas BaNd  Vstupné 15 Kč

Pátek 27.11.  Od 20:00 
DOLOVNÁ         Tombola + kapříci    
Hraje: alfa sextet  Vstupné 100 Kč

Sobota 28.11.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
HIT MIX SPECIAL DJ T.Stabenow

Sobota 5.12.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
MIKULÁŠSKÉ DISCO DJ Janda

Sobota 12.12.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
RED BULL PARTY DJ T.Stabenow

Sobota 19.12.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
RETRO ’90 DJ T.Stabenow, DJ Janda

Sobota 26.12.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
VELKÉ VÁNOČNí DISCO  
  DJ T.Stabenow, DJ Janda

Čtvrtek 31.12.   21:00 - 05:00, vstup 50 Kč
SILVESTR PARTY DJ T.Stabenow, DJ Janda

INFO: 776 712 771
Z M ě N a  P R O g R a M u  V y H R a Z e N a

w w w.cultureclub.cz

KULTURNí DŮM 
NOVÁ ROLE

LISTOPAD – PROSINEC 2009

PÁTEK 20.1 1 . OD 20:00

KD Nová Role a MěÚ Nová Role 
vás srdečně zvou na

Veselice, 
hudba, tanec... 

Jitrnice, jelita, ovar, 
prdelačka...  po 15 Kč

Posvícenské koláče...

Hraje: 

MaRacas
band 

Vstupné 15 Kč

Blahopřejeme

všem obyvatelům Nové Role,  Mezirolí a 
Jimlíkova, kteří oslaví v listopadu a pro-
sinci 2009 své narozeniny, zvláště pak 
jubilantům (75, 80, 85 a více let)

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

Božena Petrlíková
Anežka Dubová
Alžběta Vrchlavská
Mária Horečná
Věra Baumanová
Ludmila Voháňková
Jan Poláček
Anna Partlová

Božena Neumanová
František Musílek
Alexander Touš
Marie Minárská
Eva Štechová
Edmund Loch
Růžena Pipková
Vladislav Koranda

Allianz pojišťovna 
Nová Role, Tovární 239  
u autobusového nádraží

přijme asistenty na obchodní činnost.
Vhodné pro důchodce nebo ženy  

na mateřské dovolené.

Dotazy na telefonu:   
608 424 205 (Ladislav Mach)
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Pozvánka na akce  
pro seniory
 

Promítání diapozitivů  
toku Ohře I. část
19. listopadu od 16.00  
v městské knihovně pořádá  
pan Korbel

Ozvěny roku
Přijďte zavzpomínat nebo aspoň shléd-
nout projekcí, pokud jste se akcí nemohli 
zúčastnit. 
24. listopadu od 16.oo 
v městské knihovně připomene  
pan Červený a pan Maršálek

Promítání diapozitivů  
toku Ohře II. část
10. prosince od 16.00 
v městské knihovně pořádá pan Korbel 

Krok za krokem prvním rokem

Krok za krokem prv-
ním rokem - tak byla 
nazvaná říjnová Rodin-
ka v knihovně. Rodin-
ka je program, který 
každou první středu 
v měsíci připravujeme 
pro maminky s ma-
lými dětmi. Během 
dopoledne vystřídáme 
básničky, říkadla nebo 
písničky. Děti si s po-
mocí maminek něco 
vyrobí. Každá Rodinka 
má téma, ke kterému 
se program vztahuje. 
Podzim, Lidské tělo, 
Zvířátka, Co rádi jíme, 
Ten umí to a ten zas  
tohle jsou témata, se kterými jsme děti seznamovali. Letos v říjnu měla Rodinka své první 
narozeniny. V rámci „narozeninové oslavy“ jsme se prošli celým rokem, zopakovali si,  
o čem jsme si společně povídali. Nakonec jsme sfoukli první svíčku na dortu. Doufám, 
že maminky s dětmi k nám budou chodit dál a svíčky na dortu budou přibývat. Těším se 
na další setkání první středu v měsíci listopadu.

Toužimská Marcela

Týden knihoven v Nové Roli

Tak jako každá knihovna v ČR jsme první týden 
v říjnu připravili pro své čtenáře mnoho zajímavých 
akcí. Vyhlásili jsme čtenářskou amnestii, kterou vyu-
žilo několik čtenářů, a těm jsme odpustili dluhy za 
upomínky, když zapomněli včas vrátit knihy. Každý 
padesátý návštěvník dostal knihu a každý nový čte-
nář má registraci do konce roku zdarma. Pro děti 
byly připraveny soutěže a kvízy na každý půjčovní 
den. Také odstartovala nová dlouhodobá soutěž A 
jako Amálka, která potrvá do konce roku. Pro zá-
kladní školu jsme připravili soutěž Jeden proti ostat-
ním a Pohádkové riskuj, družina soutěžila na Cestě 
do pohádky. Čtení u lampičky pro kluky a holčičky 
bylo určeno dětem, kteří rádi poslouchají pohádky. 
Pro starší děti bylo určeno nocování v knihovně 
Za dobrodružstvím do knihovny. Dvacet šesťáků 
přišlo večer do knihovny a pracovalo na své pre-
zentaci o planetách. Noční pozorování hvězd jsme 
museli vynechat (bylo zataženo) a tak jsme se vydali 
na hřbitov. Ráno děti na počítači prezentovaly své 
výtvory, dostaly odměny a poté se rozcházely domů.
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Krušnohorský semmering - 110. výročí trati - 26.9.2009

Průvod městem

Nová cisterna SDH Nová Role

Požehnání praporu

Mše svatá v kostele sv. Michaela

Michalská pouť - 19. 9. 2009
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Dům dětí a mládeže v Nové Roli, okres Karlovy Vary,  
příspěvková organizace

pořádá

ve středu 11. listopadu 2009

PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA 
 NA BÍLÉM KONI

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

Sraz všech účastníků v 17.00 hod. před budovou DDM

Zakončení u DDM KULTURNÍM VYSTOUPENÍM, 
MARTINSKÝM POHOŠTĚNÍM  

A OHŇOSTROJEM

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST  
– LAMPIÓNY S SEBOU !!!

ŽÁDÁME VŠECHNY MAMINKY A BABIČKY  
O POMOC PŘI ORGANIZACI – PEČENÍ  

MARTINSKÉHO POHOŠTĚNÍ  
(PŘIJĎTE SE DOMLUVIT DO DDM,  

TEL. 353851172)

Agropol Počerny spol. s r.o. 
a Honitba Počerny pořádají

Myslivecký ples
16. ledna 2010
od 20,00 hodin

v Kulturním domě Nová Role   

Hraje:  ALFA  SEXTET
Bohatá tombola

vstupné: 140,-- Kč
Předprodej E.Lachmanová 

tel.: 607 575 336

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

pořádá
v sobotu 5. prosince 2009

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Od 17.30 hod. v sále KULTURNÍHO DOMU

PROGRAM: vystoupení zájmových  
kroužků DDM Nová Role

Dále je připravena  
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Pro všechny děti je připravena malá sladká  
odměna od MIKULÁŠE

SKAUT 
ČESKÝ SKAUTING

ABS

středisko Javor
Nová Role

zve všechny kluky a holky mezi sebe.
Chceš zažít nějaké dobrodružství? Chodit do přírody, hrát 
různé hry, stanovat, jezdit na výpravy a tábory? Tak toto 
je příležitost právě pro tebe.

Schůzky: chlapecký oddíl  
každý čtvrtek od 16h
Vedoucí Liška 

Schůzky: dívčí oddíl  
každý pátek od 15.30h.
Vedoucí Ája

Přijď se podívat. Najdeš nás  
ve skautské klubovně v zadní části DDM.

Mikuláš, čert, anděl
Chcete, aby k Vám přišel 5. prosince?  

Volejte 723 214 846. Vhodné pro malé děti!

13.11.
OD 20:00

PÁTEK

Předprodej: Podatelna MěÚ N. Role, Chodovská 236; Tel.:  353 176 311

Kulturní dům Nová Role
Vstup 200 Kč na místě, 160 Kč v předprodeji
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Prvňáčkové oslavili podzim

Naši noví žáčci – čerství prvňáčci si pod vedením své paní 
učitelky J. Rytířové v září a říjnu pohráli s přírodninami 
a vytvořili krásnou výzdobu své třídy i chodby. Prohlédněte si 
jejich Podzimáčka, který nás každé ráno vítá ve škole. Dětem 
se moc povedli i strašáčci z dýní a barevní dráčci. Jste šikulové!

Můj Karlovarský kraj

Paní učitelky pátých tříd M. Dušková a I. Švecová připravily v říjnu pro své svěřence dlouhodobější projekt, díky kterému se měli 
žáci co nejpodrobněji seznámit se svým krajem a jeho krajským městem. Vše začalo sbíráním materiálů z internetu a z encyklopedií 
a sledováním filmů. Žáci si sami měli připravit referáty o zajímavých místech v Karlových Varech. Po důkladné přípravě následovala 
vyjížďka do Karlových Varů, kde si žáci zahráli na opravdové průvodce a prošli lázeňskou zónou až na Jelení skok. Následující dny je 
čekalo zpracování vycházky do projektového listu, spousta her, kde museli prokázat své znalosti o celém kraji, a zpracování přehledných 
letáků o našem kraji. Vše zvládli perfektně, jak jste mohli sledovat i na školní nástěnce ve městě.

Akce „Přiletí Šrotonátor“

9. 9. se žáci 2.A a 2.B s paní učitelkami H. Tomanovou 
a S. Vavrochovou zúčastnili akce u OC Varyáda v Karlových 
Varech. Byla zaměřená na recyklaci odpadů. Zábavnou formou 
se žáci seznámili s tím, jak nakládat hlavně s elektrickými 
odpady a byli svědky příletu Šrotonátora, který je poučil co 
dělat, aby naše planeta nebyla zahlcena nebezpečným odpadem.

I letošní 4.B putuje středověkem

Paní učitelka M. Šímová zorganizovala pro žáky čtvrtých tříd 
výlet na hrad Loket. Čtvrťáci tím zahájili svůj celoroční projekt 
„Středověk“. Zde byli žáci pasováni na rytíře a prohlédli si 
opravdoví středověký hrad. Děti si po návratu povídaly o svých 
zážitcích a vyrobily si kartónové hrady, které jim zdobí třídu 4.B. 
Takže, čtvrťáci, šťastnou cestu dobou udatných rytířů a krásných 
dam a užijte si to!
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80. léta

Na počátku 80. let vedoucí knihovny paní Hana Gvardová  
neustále upozorňuje na nedostatek místa a nedostačující prosto-
ry. Knihy jsou ukládány tam, kde je nějaké místo, na oknech, 
na regálech apod.

Knihovna pracuje jako středisková knihovna a metodicky 
řídí knihovny v Mezirolí, Božičanech, Děpoltovicích a Kolové.
Knihovny Mezirolí a Kolová získávají titul MK Vzorná lidová 
knihovna. 

Také se začíná pracovat na revizním katalogu, bylo potřeba 
zpracovat více jak 20 000 revizních katalogizačních lístků. Po-
moc přislíbilo i katalogizační oddělení OK v Karlových Varech.
Na podzim roku 1981 nastupuje do knihovny další pracovnice 
– Jaroslava Bullová, která dostává za úkol dodělat tento katalog. 
V naší knihovně pracuje půl roku. Také se začíná zpracovávat 
systematický katalog naučné literatury, protože stavění naučné 
literatury je podle MDT (mezinárodní desetinné třídění) podle 
vědních oborů.

V roce 1982 bylo zavedeno nové značení dětské literatury pod-
le věku čtenářů a barevně označen a přebalen byl celý knižní 
fond v dětském oddělení.

Začíná větší spolupráce se ZŠ a zájem učitelů o besedy pro 
děti se zvyšuje. Do knihovny během roku přichází všechny třídy. 
Děti jsou seznamovány např. s dějinami písma, vznikem a vývo-
jem knih, jak se orientovat v knihovně nebo se spisovateli. Dále 
knihovna spolupracuje s Domem kultury, MŠ, PO SSM.

Velmi dobře pracuje knihovnický kroužek. Děti pomáhají 
v knihovně v dětském oddělení při balení knih, zakládají knihy 
do regálu, připravují výstavky knih a soutěže. Každoročně na-
vštěvují OK v Karlových Varech.

Stále je nedostatek místa a město se snaží tento velký problém 
řešit. V roce 1984 jsou vytypované dva objekty v Nové Roli  

a knihovnice se rozhodnou pro bývalé školní dílny – dům u kou-
paliště (Chodovská 165). Začínají se pořádat brigády v tomto 
domě – vysušení sklepa, vyklízení nepořádku, nátěry oken apod. 
Těchto brigád se zúčastňují obě pracovnice knihovny, rodinní 
příslušníci, pracovníci NV i občané města. Odborné práce zajiš-
ťují pracovníci Domovní správy, Technické služby města a Komu-
nální služby. V létě roku 1985 je opravený dům předán knihovně. 
Ve všech místnostech jsou položeny koberce a půjčovna je vyba-
vena novými regály. Vytápění bylo řešeno akumulačními kamny, 
což po zkušenostech první zimy bylo nedostačující. Knihovna  
byla uzavřena od 1. 7. 1985 a nově otevřena 21. 10. 1985.  
V těchto měsících bylo zbalíkováno a přestěhováno 25 000 knih,  
udělána revize knižního fondu a také odepsáno a vyřazeno  
4 500 knih. Přestěhováním do prostornějšího objektu byly vytvo-
řeny podmínky pro další rozšíření kulturní činnosti a zvýšila se  
i estetická úroveň knihovny.

V roce 1988 byly do střediskové knihovny začleněny ještě 
knihovny v Pile a Stanovicích. Protože bylo v tomto středisku 
již 6 knihoven, OK zvýšila pracovní úvazek o 0,5 pracovní síly  
a na brigádu nastoupila paní Eva Jodlová.

Na konci 80. let knihovna získává různá uznání v soutěžích 
knihoven. Vedení OK v Karlových Varech posílilo stav knihov-
nic. V knihovně pracuje: Hana Gvardová – vedoucí knihovny, 
Ladislava Nemčičová, Hana Tomanová a brigádnice Eva Jodlo-
vá. 

OK K.Vary připravovala centrální nákup a zpracování kniž-
ního fondu pro všechny městské knihovny v okrese a přemlu-
vila zkušenou knihovnici paní Gvardovou, aby nastoupila jako  
vedoucí katalogizačního oddělení v Karlových Varech. Paní 
Hana Gvardová po dvaceti letech odchází z novorolské knihov-
ny pracovat do Okresní knihovny.

Počet žáků: 261 (z toho dívek 136)
Počet tříd 1. stupeň: 8 + 1 s upraveným vzdělávacím programem
Počet tříd 2. stupeň: 4 + 1 s upraveným vzdělávacím programem
Počet oddělení ŠD: 2
Průměr žáků na třídu: 20,3

Pedagogičtí pracovníci:

Třídní učitelé 1. stupeň:
1.A Mgr. J. Rytířová
1.C A. Tenglerová
2.A Mgr. H. Tomanová
2.B Mgr. S. Vavrochová
3.A Mgr. D. Schlapáková
4.A Mgr. J. Bochenková
4.B Mgr. M. Šímová
5.A PaedDr. M. Dušková
5.B I. Švecová

Třídní učitelé 2. stupeň:
6.A Mgr. M. Gongorová
6.C Bc. M. Nedvědová
7.A Mgr. M. Starý
8.A I. Frousová
9.A Mgr. A. Zapletalová

Družina:
M. Neumanová
N. Stulíková

Ostatní učitelé:
Mgr. M. Wohlrab
Ing. V. Bechiňský
M. Neumanová

ředitel: Bc. R. Veselý
zástupce 1. st.: S. Dorundová
zástupce 2. st.: Mgr. J. Lidinský
vých. poradce: Mgr. J. Kliková

Provozní zaměstnanci:

administr. prac.: E. Horníková
účetní: D. Vozková
školník: Z. Hájek
úklid: J. Rubášová, E. Zábranská,
 J. Pečenková, A. Dolejšová

Školní jídelna:

vedoucí: E. Vališová
vedoucí kuchařka: J. Rákošová
kuchařka: R. Švachulová
prac. provozu: Z. Handšuhová

Základní škola Nová Role – školní rok 2009/2010
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Dovolená s aerobikem  
v Itálii 2009

Na začátku července jako každoročně odjížděla 
skupina sportovců tak i nesportovců do mořského 
letoviska Lido Delle Nazioni. Cvičilo se 2x denně 
a to brzo ráno a v podvečer. Počasí nám celý týden 
přálo, takže jsme si užili sluníčka a koupání, jak 
v moři tak v bazénu, který byl v areálu. Poslední 
den před odjezdem jsme opět ukončili cvičením 
pro muže, které mělo opět ten největší úspěch. 
Domů se nám nechtělo. Chtěla bych poděkovat 
všem účastníkům zájezdu za to, že byli skvělou 
partou lidí. Dále cvičitelce Janině Komárkové.

Za TJ Nová Role
Jitka Rákošová cv.III tř.

CVIČENÍ V TIC 2009 - 2010

Zveme všechny příznivce aerobiku, fitballů a posilování na cvi-
čební hodiny do TIC pod vedením dlouholetých zkušených 
 cvičitelek Jitky a Štofiny.

Vhodné vzít s sebou pevnou obuv, pití a ručník.  
Bližší informace na tel. 723 214 846. 

TJ Nová Role, J + J

Prostě nechápu!

Proč je asi každou sobotu otevření 
technické služby města dopoledne? 
Lidé prostě po uzavření technická 
služby města vozí a nosí staré ha-
raburdí před bránu, kde pak dnešní 
mládež, která se nudí, rozlévá mo-
torový olej v okolí technické služ-
by města, na schody školní jídelny 
a popelnice. Bylo by toho více na 
psaní ... Takže děkujeme motoris-
tům a ostatním občanům, za to, že 
chrání naše životní prostředí. Bylo 
by dobré, aby se vedení města nebo 
technických služeb města zamysle-
lo, zda by nebylo vhodné investovat 
do kamerového systému.

Kolektiv zaměstnanců  
školní jídelny

Novorolská přípravka vykopala v Božičanech bronz

První ročník Memoriálu Karla Kar-
liczeka uspořádal v neděli Sportovní 
klub Božičany. Turnaje, který byl určen 
mladším žákům (ročník 97 a mladší), se 
zúčastnila i novorolská přípravka. Naši 
hráči vybojovali v Božičanech třetí místo 
a odváželi si i cenu za nejlepšího hráče 
turnaje.

První míto získal tým z Vřesové. Dru-
há skončila Kyselka. Čtvrté místo ob-
sadily Božičany A a pátá příčka patřila 
družstvu Božičany B. Nejlepším gólma-
nem turnaje byl vyhlášen domácí Tomáš 
Bartůšek. Nejlepším střelcem by Matyáš 
Miroslav z Vřesové a cenu za nejlepšího 
hráče turnaje si odvážel náš Prokop Svo-

boda. Jedničkou na dobře organizovaném turnaji byli rodiče novorolských hráčů, kteří po 
celou dobu tým mohutně povzbuzovali. Po turnaji se ještě všichni sešli v novorolské klubov-
ně, kde trenéři rozdělili ceny a hráči si na oslavu připili dětským šampaňským.

Dospělí 
Pondělí od 19.00 aerobik
Úterý od10.00 posilování  
 (vhodné pro maminky  
 na mateř. dovolené)
 17.50 fitbally
 19.00 posilování 
Čtvrtek  od 17.50 fitbally
 19.00 aerobik

Děti 
Pondělí 17.30 aerobik  
 hrou 5  -6 let
Středa 18.00 aerobik 10 - 15 let
Čtvrtek 16.30 aerobik 7 - 9 let
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Z jednání Rady města Nová Role

Od posledního vydání Novorolského zpravodaje se rada města 
sešla celkem na třech jednáních. Zápisy ze všech jednání mají  
zastupitelé města a jsou zveřejněny i na internetových stránkách 
města www.novarole.cz.

Pro informaci všem, kteří k internetu nemají přístup, alespoň 
některé stěžejní body z jednání.

Záměr stanovení dobývacího prostoru Nová Role I. a následné 
těžby výhradního ložiska „Jimlíkov - sever“

Přítomný zástupce firmy Sedlecký kaolin, a.s. Ing. Ivo Lukeš 
obsáhle a podrobně seznámil členy rady se stávajícím postupem 
při stanovení výše uvedeného dobývacího prostoru. Na žádost 
členů RMě Ing. Ivo Lukeš vystoupil v kabelové televizi města.

Faktem zůstává, že ani v současné době, ani v nejbližší budouc-
nosti (minimálně 20 let) nedojde k těžbě kaolinu v k-ú. Nová 
Role.

Dobývací prostor, ke kterému se v současné době vyjadřuje 
báňský úřad, Ministerstvo životního prostředí a řada dalších 
kompetentních orgánů, zahrnuje cca jednu třetinu chráněného 
ložiskového území a to výhradně od obce Jimlíkov.

Ministerstvo životního prostředí České republiky požaduje jako 
podmínku pro přípravu, provoz a následně ukončení těžby splnit 
všechny dříve vznesené požadavky města k ochraně životního 
prostředí a práv obyvatel Nové Role, zejména pak části Jimlíkov. 
Jde o trvalý monitoring a konkrétní opatření proti prašnosti, hlu-
ku, ochraně zvěře, vod, lesů, biokoridorů, vzácných druhů rost-
lin, náhradu místních cest v případě jejich zasažení těžbou, vyu-
žití stržené ornice, vybudování valů kolem dolů atd. Celou tuto 
záležitost následně projednala RMě na společné schůzi s občany 
Jimlíkova, kterou svolal zdejší Osadní výbor. 

Zápisy z jednání komise Rady města
Po přijetí usnesení v zajištění všech námětů a připomínek 

z jednání komisí RMě Nová Role vzala na vědomí žádost paní 
Ivety Zumrové o ukončení svého členství v komisi sociální 
a zdravotní z důvodu změny bydliště. RMě vyjádřila poděkování 
paní Zumrové za práci pro město a popřála jí mnoho spokoje-
nosti v novém bydlišti. 

Regenerace městské zeleně
Jak bylo již dříve konstatováno, získalo město téměř 7 milio-

novou dotaci na obnovu zeleně. Z toho důvodu bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na provedení této akce, do kterého se přihlásilo 
osm firem, z nichž dvě nesplnily podmínky zadání. Ze zbývají-
cích šesti uchazečů vybrala RMě firmu Gordenline s.r.o. z Li-
toměřic, která nabídla realizaci regenerace zeleně v Nové Roli 
za 5 097 765 Kč včetně DPH. Projekt regenerace městské zeleně 
je k nahlédnutí na odboru výstavby a životního prostředí měst-
ského úřadu a jeho realizace potrvá 2 roky. 

Problematika pláže Novorolského rybníka
Na základě připomínek z letošní letní sezóny byl přizván před-

seda TJ pan Škarda Libor a společně byly projednány připomín-
ky a náměty spoluobčanů k provozování pláže rybníka. Jednalo 
se o dostatečnou kapacitu WC, nevhodné odpadkové koše atd. 
Vzhledem k tomu, že sezóna je za námi, rozhodla RMě zajistit 
realizaci všech připomínek a námětů pro letní sezónu 2010. 

Ladislav Cinegr
místostarosta

Upozornění

Žádáme všechny majitele psů, aby své psí miláčky uvazovali 
na místě k tomu určeném tj. uvaziště psů naproti poště. Toto 
opatření bylo přijato, jelikož pejskové často bránili v přístupu  
k úřední desce a bankomatu. Děkujeme za pochopení.

Trasu hipostezky

SBOR CHOREA NOVA A CICHORIUM
vás zve na

Adventní koncerty
29.11. – 1. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
Účinkuje: Ženský komorní sbor Cichorium – Nová Role
Žáci ze ZUŠ - Nová Role
Smíšený pěvecký sbor ČCE – Nejdek

6.12. – 2. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
Účinkuje: Dětský pěvecký sbor Zvonek – Karlovy Vary
Marek Trnka – student konzervatoře v Teplicích – kytara
Smíšený pěvecký sbor Orbis Pictus – Ostrov

13.12. – 3. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
Účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Paleta Karlovy Vary
Jan Fix – student konzervatoře v Teplicích – klárinet
Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova Nová Role

20.12. – 4. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
Účinkuje: Ženský komorní sbor Cichorium – Nová Role
Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova Nová Role
tento koncert je věnován vánočním koledám



SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

dále nabízím:

>> žaluzie>vertikální

>> sítě>proti>hmyzu

>> shrnovací>dveře

od 1500 Kč

>> polstrování>dveří

950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, tel.:602 160 734
Školní 735 , Chodov

tyčka - provázek
890-940 Kč

třídílné okno řetízek
1200 Kč

Zimní sleva:

    na podlahy 10%

    na dveře 6%

Předprodej vstupenek: Josef Brabenec Husova 47, Nová Role  - tel. 605 347 532 
 Ing.Václav Rýdl Bezručova 582, Chodov  - tel. 607 936 339 

 „Místní organizace českého rybářského svazu v Božičanech“ 

DOPRAVA Z CHODOVA JE ZAJIŠTĚNA - ODJEZD AUTOBUSU V 19.15 OD  
OBCHODNÍHO DOMU „DRUŽSTEVNÍK“ A ZPĚT !!!

V případě zájmu bude zajištěna i doprava „z“  a „do“ Mezirolí.

POŘÁDÁ v roce, ve kterém slaví výročí 50 let od svého založení,
Taneční zábavu 

„Dolovnou“
Datum konání: pátek 27. listopadu 2009 od 20 hodin
Místo konání: Kulturní dům Nová Role 
 Cena vstupenky: 100,- Kč

K tanci a poslechu hraje skupina:    

„Alfa Sextet“
Hlavní cenou v tombole je LCD televizor „LG“- 106cm - FULL HD, věnovaný firmou 
STAV ELEKTRO s.r.o. Chodov a dále je připravena šupinatá tombola, ve které můžete 
ulovit mimo kaprů i štiku, tolstolobika nebo amura.

erotické pomůcky

afrodisiaka, gely, hračky

oblečení, VDV

a další

...

Levný
sex shop

Bezručova 492 (Ideál)
357 35 Chodov

Otevřeno:
Po-Pá 13hod-17hod

Tel.: +420 602 113 150
Tel.: +420 739 271 150

lss.levnysexshop@seznam.cz

www.levnysexshop.cz

Objednávky na Vánoce  

přijmeme již nyní !

✁

KADEŘNICTVÍ
Chodovská 236, Nová Role

Zdeňka Raková

ÚT 8 - 12
Čt 16 - 19
Pá 8 - 12

SO na objednávku

Tel.: 353 951 221 • Mobil: 776 152 555
Vánoční dárek pro všechny • Sleva 20 % na služby. 

Platnost do 31. 12. 2009
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Vyhrajte Renault Mégane!  
Soutěž končí 30. 11. 2009

Sokolovská 63, Karlovy Vary - tel. 353 222 844

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

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

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
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