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NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,

Zajisté víte, čím se budu zabývat v dnešním 
úvodníku Novorolského zpravodaje. Tématem je 
volební kampaň a výsledky voleb.

Nejdříve mi dovolte poděkovat všem obča-
nům, kteří přišli k volebním urnám a vložili 
do nich svůj hlas a tím určili rozdělení mandátů 
politickým stranám i sdružením v komunálních 
volbách 2010. Zároveň také volili do horní ko-
mory parlamentu České republiky.

Nejprve k volební kampani, která předcházela 
vlastním volbám. Z mého pohledu byla vedena 
korektně pouze sedmi volebními seskupeními. 
Jediné sdružení, které nepochopilo tuto korekt-
nost ve vedení volební kampaně, bylo sdružení 
SOS. Například jejich letáčky s nepřesnými úda-
ji těsně před termínem voleb. Nakonec se ale 
zjistilo, že to byla iniciativa jen jediného kandi-
dáta tohoto sdružení a to jedničky na kandidát-
ce SOS. Více jak polovina kandidátů ze sdružení 
SOS následně přišla osobně a omluvila se, že ne-
mají nic společného s takovouto volební kampa-
ní, a že byla zpracována bez jejich vědomí a tím 
pádem s ní nesouhlasí. K nepochopitelnému 
jednání leadera sdružení SOS nemám co dodat. 
Snad jen to, že nyní je na jeho rozhodnutí, jestli 
má hodnotný mandát. 

Výsledek voleb do městského zastupitelstva 
zajisté již většina z Vás zná. Nejvíce mandátů 
obdrželo volební sdružení ALTERNATIVA a ne-
závislí kandidáti, celkem čtyři mandáty. Po dvou 
mandátech obdržely dle pořadí: Občanská de-
mokratická strana, Hnutí za Harmonický roz-
voj obcí a měst, TOP 09, Sdružení nezávislých 
kandidátů N. Role - Mezirolí. Po jednom man-
dátu obdržely Česká strana sociálně demokra-
tická, SNK SOS - sdružení občanská společnost  
N. Role a Komunistická strana Čech a Moravy. 
Takto projevili svoji vůli občané Nové Role, Me-
zirolí a Jimlíkova. Nyní záleží na jednotlivých 
politických stranách a volebních sdruženích, jak 
sestaví budoucí vedení města. Variant je mnoho 
a přál bych si, aby zvítězil rozum.

Vzhledem k tomu, že další zpravodaj vychá-
zí, až na začátku ledna 2011, dovoluji si takto 
dopředu popřát Vám všem Vánoční svátky plné 
klidu a pohody v kruhu rodiny a přátel.

Václav Heřman
starosta města Nová Role 

Ještě dne 24. 9. 2010 rostly v Nové Roli v lese, kdesi za hřbitovem takové hřiby. 
Váha 0,82 kg, průměr klobouku 26,6 cm, výška 23 cm... a bez červů...

Foto:  Fany
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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
Taneční zábavu 

„Dolovnou“
Datum konání: pátek 19. listopadu 2010 od 20 hodin
Místo konání: Kulturní dům Nová Role
 Cena vstupenky: 100,- Kč

K tanci a poslechu hraje: 

„Malá kapela“
Připravena je i šupinatá tombola, 
ve které můžete ulovit mimo 
kaprů i jiná překvapení.

Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození 
Vašeho dítěte:

Pavla Pšeničková
Klára Jiřina Gässlová
Justina Leopold 
Kamil Kašpar
Nikol Merglová

Všem dětem přejeme hodně zdraví  
a radostné dětství.

Komise pro občanské záležitosti  
města Nová Role

Blahopřejeme

obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jim-
líkova, kteří se narodili v měsíci listopa-
du a prosinci. Zvláště pak jubilantům,  
kteří oslaví 75, 80, 85 narozeniny a více, 
které navštívíme a předáme blahopřání  
a dárkový balíček.

Božena Petrlíková
Anežka Dubová
Alžběta Vrchlavská
Věra Baranová
Ludmila Voháńková
Jan Poláček
Anna Pártlová
Božena Neumanová
František Musílek
Miloslav Plch
Jan Hrbek
Anna Harazimová
Evžen Švihlík
Kateřina Lieblová
Anna Karbanová
Anna Hamáčková
Jiřina Dostálová
Anna Čabradová
Květoslava Pukýšová
Jaroslava Pechová
Lilli Pánková
Eva Novotná
Rudolf Nejezchleba
Emil Janečka 

Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje vede-
ní města Nová Role a komise pro občan-
ské záležitosti.

Výměna řidičských 
průkazů - připomenutí

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si Vám připomenout vý-

měnu řidičských průkazů. Jedná se o ŘP 
vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, kdy 
je zákonem stanovena lhůta pro výměnu 
do 31. 12. 2010. Od 15. 09. 2010 byly 
na odboru dopravy prodlouženy úřed-
ní hodiny v pondělí a ve středu, a to až  
do 18,30 hod.

František Palivec, vedoucí oddělení DSA
Odbor dopravy, Magistrát města  

Karlovy Vary

Lékárna
Pracovní doba lékárny  
Čtyřlístek Nová Role:

POnDĚLÍ - PáTEk 
7:30 - 18:00

Promítání

23. 11. 2010 v 16.00 hod se v Městské 
knihovně uskuteční promítání:

V. Korbel: promítání diapozitivů 1. po-
loviny 2. části řeky Ohře v úseku Kadaň 
– Louny
J. Maršálek: Sv. Hora, Zbiroh, Ritters-
grün

30. 11. 2010 v 16.00 hod se v Městské 
knihovně uskuteční promítání:

V. Korbel: promítání diapozitivů 2. po-
loviny 2. části řeky Ohře v úseku Louny 
– Litoměřice
J. Maršálek: Zahrada Čech v Litomě-
řicích
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Volby do zastupitelstev obcí 15. 10. - 16. 10. 2010

Jmenné seznamy, výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku, zastupitelstvo města
Kraj: Karlovarský kraj, okres: Karlovy Vary, obec: Nová Role

Všechny kandidátní listiny

  Č
ís

lo Kandidátní listina   
název 

  P
oř

. č
ís

lo

Kandidát příjmení,  
jméno, tituly

  V
ěk

Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Hlasy  
   abs.             v %

1 HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST 1 Zvěřina Martin 48 HNHRM HNHRM 425 14,15 

1 HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST 2 Šimek Jaroslav Ing. 51 HNHRM HNHRM 423 14,08 

2 SNK SOS - SDRUŽ. OBČ. SPOL. N. Role 1 Musil Miroslav 53 NK BEZPP 192 10,93 

3 Sdružení nezávislých kandidátů N. Role - Mezirolí 8 Cinegr Ladislav 64 NK BEZPP 279 11,30 

3 Sdružení nezávislých kandidátů N. Role - Mezirolí 4 Schwarzová Dagmar 58 NK BEZPP 224 9,07 

4 Sdružení ALTERNATIVA, NK 1 Pokorná Jitka 47 NK BEZPP 541 11,45 

4 Sdružení ALTERNATIVA, NK 2 Nesybová Hana MUDr. 53 NK BEZPP 454 9,61 

4 Sdružení ALTERNATIVA, NK 14 Ježek Karel 62 NK BEZPP 442 9,35 

4 Sdružení ALTERNATIVA, NK 5 Bechiňský Václav Ing. 29 NK BEZPP 356 7,53 

5 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Dubová Marcela 59 KSČM KSČM 229 16,67 

6 Česká strana sociálně demokratická 1 Schmiedová Alžběta 62 ČSSD ČSSD 225 11,81 

7 Občanská demokratická strana 1 Heřman Václav 59 ODS ODS 459 12,98 

7 Občanská demokratická strana 2 Škarda Josef 46 ODS ODS 279 7,89 

8 TOP 09 1 Škarda Libor 42 TOP 09 BEZPP 330 12,29 

8 TOP 09 2 Dušková Miluše PaedDr. 48 TOP 09 BEZPP 302 11,24 

Celkem zobrazeno kandidátů: 15

Volby do zastupitelstev obcí 15. 10. - 16. 10. 2010 

Výsledky voleb, zastupitelstvo města
Kraj: Karlovarský kraj, okres: Karlovy Vary, obec: Nová Role 

Počet vole-
ných členů 

zastupitelstva 
Počet voleb-
ních obvodů Okrsky celkem zpr. v %

Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební  
účast v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy

15 1 4 4 100,00 3 382 1 626 48,08 1 616 21 448

Kandidátní listina  
Hlasy  

abs. v % Po
če

t 
ka

nd
id

át
ů  

Přepočtený základ 
dle počtu kandidátů

 
Přepočtené %  
platných hlasů Po

če
t 

m
an

dá
tů

Číslo Název

1 HN. ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST 3 003 14,00 15 21 448,00 14,00 2 

2 SNK SOS - SDRUŽ. OBČ. SPOL. N. Role 1 756 8,19 15 21 448,00 8,18 1 

3 Sdružení nezávislých kandidátů N. Role - Mezirolí 2 468 11,51 15 21 448,00 11,50 2 

4 Sdružení ALTERNATIVA, NK 4 723 22,02 15 21 448,00 22,02 4 

5 Komunistická str. Čech a Moravy 1 373 6,40 15 21 448,00 6,40 1 

6 Česká strana sociálně demokratická 1 904 8,88 15 21 448,00 8,87 1 

7 Občanská demokratická strana 3 536 16,49 15 21 448,00 16,48 2 

8 TOP 09 2 685 12,52 15 21 448,00 12,51 2 
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KSČM

Vážení spoluobčané,
chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli k vo-

lebním urnám - volby 2010 a dali hlasy kandidátům za KSČM. 
Volby byly důležité pro chod celého nového zastupitelstva,  
které se pozměnilo o nové tváře i volební strany. Nové zastupitel-
stvo čekají nelehké úkoly. Děkuji zároveň svým jménem za hlasy, 
které mě velmi potěšily a slibuji, že se zasadím o plnění volební-
ho programu Základní organizace KSČM v Nové Roli.

členka MěZ Dubová Marcela

Sdružení nezávislých kandidátů

A je to za námi
Sdružení nezávislých kandidátů Nová Role – Mezirolí (kandi-

dátka č. 3) děkuje touto cestou všem spoluobčanům, kteří přišli 
k volbám a dali nám svůj hlas. Je škoda, že možnosti vyjádřit se  
k místní politice využila v Nové Roli necelá polovina voličů.  
Přesto rádi konstatujeme, že jsme získali dva mandáty v zastu-
pitelstvu města, stejně jako před čtyřmi roky. Na rozdíl od ně-
kterých politických stran a uskupení se stáváme stálicí v místní 
samosprávě. Myslíme, že obec Mezirolí, kde v současné době 
dochází k masivní zástavbě rodinnými domky a zájem o sta-
vební parcely neustále roste, si tuto pozici zasluhuje. Jak jinak  
řešit problematiku místa, než prostřednictvím svých, ve volbách  
řádně zvolených zástupců.

Mnohé se v minulém volebním období podařilo. S ohledem 
na narůstající požadavky nás všech čekají nové zastupitele nové, 
přinejmenším stejně náročné úkoly. A podíváme-li se do městské 
pokladny, klobouk dolu před těmi, kteří na úkor svého soukromí 
jsou ochotni pracovat na zlepšování podmínek pro bydlení a žití 
nás všech. Děkujeme.

SNK Nová Role - Mezirolí

TOP 09

Děkujeme všem voličům z Nové Role, kteří si udělali ve dnech 
15. – 16. října čas a přišli k volebním urnám. My, zvolení zastu-
pitelé za TOP 09 (Libor Škarda a PaedDr. Miluše Dušková) si 
velice vážíme Vaší podpory, děkujeme za Vaše hlasy a těšíme se 
na spolupráci s Vámi – občany Nové Role. 

Sdružení Alternativa

Vážení spoluobčané,
Z celého srdce Vám všem děkujeme za úžasnou podporu  

v letošních volbách do zastupitelstva města Nová Role. Díky vaší 
velké volební účasti jsme ve volbách zvítězili. Do zastupitelstva 
za kandidátku Alternativa postoupili tito vámi zvolení zástupci 
– J. Pokorná, MUDr. H. Nesybová, K. Ježek a Ing. V. Bechiňský. 
Preferenčními hlasy jste ze všech 120 kandidátů zvolili na první 
místo J. Pokornou a na třetí místo MUDr. H. Nesybovou. Děku-
jeme za podporu a doufáme, že budeme ve vedení města. Těšíme 
se na spolupráci s Vámi při plnění našeho volebního programu.

ODS

Vážení spoluobčané,
Místní sdružení Občanské demokratické strany a její kandidá-

ti vám všem děkují za účast na podzimních volbách do zastupi-
telstva města Nová Role a Senátu Parlamentu ČR. Vám, kteří jste 
dali hlasy našim kandidátům, vyjadřujeme zvláštní poděkování 
za důvěru a budeme se snažit při důležitých hlasováních nezkla-
mat vaší důvěru. 

S přáním klidného života v Nové Roli, Mezirolí i Jimlíkově

MS ODS Nová Role 

Hnutí nezávislých za harmonický 
rozvoj obcí a měst

Vážené dámy a pánové,
dovolte nám, prosím, abychom Vám jménem naší kandidátky 

co nejvřeleji poděkovali za vaší podporu v letošních komunál-
ních volbách.

Naše Hnutí je v celkové síle svého mandátu na třetím místě,  
z celkového počtu osmi volebních stran, hnutí a sdružení. A to 
je velmi zavazující.

Budeme se v průběhu nastávajících čtyř let snažit vaši dů-
věru nezklamat a pracovat ze všech sil ve váš prospěch a tedy  
i ve prospěch města Nová Role, tak jak jsme slibovali v průběhu 
naší předvolební kampaně.

Zároveň jsme připraveni kdykoliv řešit vaše případné podněty 
a připomínky k naší práci. Neostýchejte se proto, prosím, kdyko-
liv nás kontaktovat.

Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit na Vaši další 
podporu.

Za kandidátku číslo 1  
Martin Zvěřina a Ing. Jaroslav Šimek

ČSSD 

MO ČSSD Nová Role děkuje všem spoluobčanům za hlasy, 
které jí umožnily mít 1 zástupce v novém zastupitelstvu města 
Nová Role.

Naše práce a rozhodování v novém zastupitelstvu bude vždy 
v zájmu všech spoluobčanů. Závěrem uvádíme: Zamysleme se 
všichni nad faktem, proč k volbám nepřišlo volit 52% občanů, 
tedy nadpoloviční většina.

Děkuji Alžběta Schmiedová

Poděkování  
voličům
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Návštěva myslivců v mateřské škole 

Pro děti z mateřské školy, jejich rodiče i pro nás samotné 
paní učitelky začíná v září nový školní rok. Pro přírodu, les 
a zvířátka v něm začíná podzim – blíží se zima. Pro zvěř je 
stále méně a méně potravy. Proto každý rok během vycházek 
sbíráme kaštany. V tom nám také pomáhají rodiče. Jako 
poděkování za „baštu“ pro zvířátka si myslivci – p. Brodil  
a p. Rak připravili pro naše děti povídání o myslivosti.

Vyprávěli dětem o práci myslivců, o životě zvířat v lese, uká-
zali jim trofeje, vábničky, lovecké pušky, dalekohled a mysli-
vecké oblečení. Děti si mohly vše zblízka prohlédnout, osahat 
i vyzkoušet. 

Myslivci si také s dětmi povídali o správném chování  
v lese, naučili je několik slov z myslivecké mluvy.

Všem se nám jejich povídání líbilo. Těšíme se na další 
společné akce, kdy si budeme vyměňovat kaštany za příjemné 
chvíle strávené s myslivci v mateřské škole či v lesích.

Děkujeme.
Děti a paní učitelky z MŠ Nová Role

Smetanovy sady 1, 360 01 Karlovy Vary
e-mail: info@spa5.cz, www.spa5.cz 

tel. 353 304 211
8 min. chůze z nádraží,  

park u Hlavní pošty.

Více na www.spa5.cz  Tel. 353 304 220, 211, 260, 210

Alžbětiny lázně - lázně pro veřejnost 
již tradičně zahajují od 8. 11. do 17. 12. 2010  
a od 8.11. do 18. 12. 2010 a od 10. 1. do 14. 3. 2011

sleva až 50%!
Otevřeno každý den od 8:00 - 20:00 hod.
Snadná cesta do lázní - opět otevřená.
Výborný vánoční dárek pro Vaše blízké či přátele.

Foto: p. Matuščáková

Foto: p. MatuščákováFoto: p. MatuščákováFoto: p. Matuščáková
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Návštěva biofarmy

15. září žáci 3. tříd navštívili 
biofarmu ve Valči. Seznámili se  
s chovem ovcí, zkusili svou do-
vednost u kolovrátku, poznali, 
jak se plstí vlna. Vyrobili si také 
jablečný mošt, který jim moc 
chutnal. 

paní učitelky  
H. Tomanová a S. Vavrochová 

Pipi Dlouhá punčocha

V pátek 1. října žáci 3. tříd prožili celý den s Pipi Dlouhou 
punčochou. Celý týden četli na pokračování příběhy Pipi, v pá-
tek zhlédli úryvek filmu o Pipi, zpívali písničku, ve třídě plnili 
úkoly, které Pipi na své dlouhé plavbě kolem světa měla.

Sběr šípků

Ráda bych pochválila žáky obou našich speciálních tříd, 
kteří se jako každý rok podíleli na sběru šípků. Natrhali jich 
opravdu úctyhodné množství a kdo někdy šípky sbíral, dovede 
si jistě představit, jak měli naši sběrači popíchané a poškrabané 
ruce. A to se našli i takoví, kteří sbírali i ve svém volném čase 
a to zaslouží pochvalu dvojitou - byl to Míra Bauše. Až bude-
te někdy pít šípkový čaj, vzpomeňte si na nás, třeba je zrovna  
z těch našich šípků – od 1.C a 6.C.

paní učitelka M. Nedvědová

Podzim čaruje

Začátek školního roku je spojen s příchodem podzimu a tak se žáci často vydávají  
na toulky podzimní přírodou, plní různé úkoly a výtvory z přírodnin zdobí nástěnky  
ve svých třídách. Přejeme i Vám všem v Nové Roli krásný, barevný a pokud možno ještě  
i slunečními paprsky prosvícený podzim. 

Foto: archiv škola Foto: archiv škola

Foto: archiv škola Foto: archiv škola Foto: archiv škola

Foto: archiv škola
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MS v basketbalu - byli jsme u toho

Dne 1. 10. 2010 celý druhý stupeň a páté třídy zavítaly  
do KV Arény na MS v basketbalu žen. Nejen, že si žáci pro-
hlédli prostory této budovy, ale také měli možnost zhlédnout 
dvojzápas o 9. – 12. místo, kdy se proti sobě utkaly týmy  
z Japonska, Řecka, Brazílie a Kanady. Publikum tvořili i žáci 
z jiných škol a všichni společně vytvořili pro hráčky úžasnou 
sportovní atmosféru. 

Projekty u prvňáčků

Noví malí prvňáčkové už se v naší škole zabydleli a po měsíci 
už se plně zapojili do života školy. Svými výtvory zdobí škol-
ní nástěnku ve městě, zúčastňují se soutěží v knihovně a do-
konce už mají za sebou dva velké projekty – Večerníčkování  
a Zámeckou slavnost. Děti byly úžasné stejně jako jejich rodiče,  

kteří jim pomohli s vytvořením kostýmů a výrobou dobrůtek  
na hostinu. Moc děkujeme a prvňáčkům přejeme úspěšný  
a nezapomenutelný první rok ve škole!

Paní učitelky I. Švecová a M. Dušková

Projekt „Poznej svůj kraj“

Na základě vlastivědného učiva „Poznej svůj kraj“ vyrazila  
V. B do Karlových Varů. Žáci si ve dvojicích připravili informace 
na dané téma (např. Becherovka, Thermal, kolonády, Vřídlo… 
atd.) a následně je prezentovali svým spolužákům. Zahráli si tak 
na Karlovarského průvodce. Sluníčko nám přálo, tak jsme moh-
li vyběhnout i na Jelení skok, odkud jsme uviděli Karlovy Vary  

pěkně z výšky. Hezky prožitý den pokračoval i ve škole,  
kde si žáci formou projektu zopakovali veškeré údaje a informace 
o Karlovarském kraji a následně zpracovali i projektový plakát.

Potřebujete něco o KV kraji vědět? Zeptejte se nás! 

Žáci 5. B a paní učitelka M. Šímová

Foto: archiv škola

Foto: archiv škola

Foto: archiv škola

Foto: archiv škola

Foto: archiv škola
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Městská knihovna nová role
Vás zve

na výstavu obrazů

aLEna BEDnáŘOVá
Vernisáž: 10. 11. 2010 v 17. hodin

Výstava bude otevřena ve výpůjčních dnech  
- PO, ÚT a ČT do 18.30 hod., ST a Pá dopoledne  

do 2. 12. 2010

Dům dětí a mládeže v Nové Roli, okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace

Vás zve

ve čtvrtek 11. listopadu 2010 na 

PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA  
NA BÍLÉM KONI

A 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!!!

Děti si mohou přijít vyrobit lampiony do DDM ve dnech 
8. – 10. 11. 2010 vždy od 14.30 hod.

Prosíme všechny maminky i babičky, pomožte nám  
s organizací této akce tím, že nám upečete něco k pohoštění.

Informace získáte na tel č. 353 851 172 nebo 607 552 337

Děkujeme a věříme, že i v letošním roce se akce vydaří

Dům dětí a mládeže nová role,  
okres karlovy Vary, příspěvková organizace

pořádá
v sobotu 4. prosince 2010

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Od 17.30 hod. v sále kULTUrnÍHO DOMU

PROGRAM: vystoupení dětí z Nové Role
Dále je připravena MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

TĚŠÍME SE na VaŠI ÚČaST
Pro všechny děti je připravena malá sladká odměna  

od MIkULáŠE

Týden knihoven skončil 
a za námi je spousta akcí. 
Naše knihovna pro celou 
školu připravila soutěže  
– pro menší děti Král ve-
černíčků a pro starší sou-
těž o pravěku. Ve všech 
třídách I. stupně ZŠ byly 
uděleny tituly Král večer-
níčků. Větší děti soutěžily 
ve znalostech o spisovate-

li Eduardovi Štorchovi a jeho knihách, také o archeologii, pravěkých 
zvířatech nebo o vývoji člověka. 

V pondělí 4. října, které bylo věnováno seniorům, jsme při-
pravili soutěž Novorolský milionář. Nepřišlo mnoho seniorů,  
ale odpolední soutěž a posezení u kávičky a štrúdlu se líbilo. 

V úterý 5. října (tento den byl věnován dětem a rodičům na ro-
dičovské dovolené) jsme uspořádali náš pravidelný pořad Rodinka. 
V letošním roce dětičky s maminkami oslavily druhé narozeniny  
s velkým dortem a dvěma svíčkami. Každý malý návštěvník si také 
odnesl malý narozeninový dárek.

Středa (6. října) byla věnována dětem. Děti z knihovnického 
kroužku si připravily loutkové představení O Červené Karkulce  
a předvedly ho dětem Mateřské školy a dětem z družiny.

V odpoledních hodinách u nás v knihovně byla slavnostně za-
hájena výstava obrazů paní Magdy Preising za přítomnosti pana 
starosty Václava Heřmana. Na vernisáži zahrál na kytaru hudebník 
Daniel Půža a na flétnu malý Vilík Schlapák. Výstava obrazů potrvá  
do 5. listopadu. 

V pátek 8. října nás ještě čekala noc plná dobrodružství. Pro 6. 
třídy ZŠ jsme připravili Hvězdy a souhvězdí. Děti si od večerních 
hodin v knihovně na počítačích zpracovávaly toto téma na své pre-
zentace, soutěžily, pozorovaly noční oblohu a ráno po snídani před-
vedly své snažení - první prezentaci na počítači.

Každý dětský čtenář, který tento týden do knihovny zašel, dostal 
nějakou sladkost, dospěláci záložku do knihy. Také jsme vyhlásili 
amnestii pro hříšníky. Zapomnětlivým čtenářům jsme odpustili 

dluhy za pozdní vrácení knih. Také jsme rozdali čtyři knihy  
pro každého padesátého návštěvníka.

Naše knihovna se také přihlásila do dalšího ročníku projektu vy-
hlašovaného Svazem knihovníků Kamarádka knihovna. V minulém 
roce se Novorolská knihovna umístila ve finálové desítce. Toto pěk-
né umístění bychom chtěli zopakovat. Úkolem dětí je ohodnoti naši 
knihovnu tím, že vyplní vysvědčení. Děti známkují jako ve škole. 
A předměty? Chování (knihovnic k dětem), Český jazyk, literatu-
ra (výběr knih, časopisů a CD v knihovně), Vlastivěda (orientace  
v knihovně), Matematika (spokojenost s otevírací dobou), Výtvarná 
výchova (jak se líbí knihovna), Pracovní výchova (jaké jsou akce  
a programy pro děti v knihovně), Tělesná výchova (vzdálenost 
knihovny od bydliště), Informatika 1 (počet a kvalita počítačů), 
Informatika 2 (jak umí knihovnice poradit s počítači). Dětem jsme 
rozdali vysvědčení, a budeme čekat jaké známky od nich dostaneme.

Týden knihoven letos končí, ale naše snažení, aby knihy byly vždy 
kamarádem pro všechny, stále trvá nejen v tomto prvním říjnovém 
týdnu, ale po celý rok.

Ladislava Nemčičová

Týden knihoven 2010 - 4. 10. - 10. 10. 2010

Foto: knihovna

Foto: knihovna
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Turnaj v K. Varech na Slávii

Dne 3. 10. 2010 se naši nejmladší fotbalisté ve složení: Z. Dolejš,  
Š. Dudáš, J. Kubánek, P. Severa, D. Heřman, J. Smolík, J. Kvapil, 
O.Hegenbart, zůčastnili turnaje mladších přípravek v K. Varech 
– Slavie. 

Kluci hráli výborně a zaslouženě se umístili na I. místě a získali 
pohár nejcennější. Náš hráč Jakub Kubánek byl zároveň vyhlášen 
nejlepším střelcem turnaje.

Kluci, velká pochvala a díky
rodiče a trenéři

Vzpírání 2. kolo II. ligy ČR
(Plzeň - 16. 10. 2010)

hmotnost: Jméno: Dvojboj (trh + nadhoz) body Sinclaire:

74,60 P. Bořík 155 (70 + 85) 197,8993 *
70,30 A. Chvojka 165 (70 + 95) 218,2725
103,70 V. Jaroš 215 (100 + 115) 235,5335
94,70 J. Nagy 238 (105 + 133) 269,9699
80,70 M. Podšer 213 (97 + 116) 260,4388
84,20 V. Mastný 223 (95 + 128) 266,8357
4. místo v kole výkonem 1251,05 bodů Sinclaire

Celková tabulka II. ligy ČR – skupiny „A“ po 2. kole.
1. GV Teplice 20 bodů 2 841,14 bodů Si
2. B. Praha 17 2 724,26
3. St. VD Plzeň 15 2 720,26
4. TJ Nová Role 15 2 608,92
5. L. Cheb 12 2 508,17
6. R. Rotava „B“ 11 2 464,74

Sportu zdar!
A. Kocur –předseda oddílu

Letní soustředko

Druhého letošního soustředění v Nových Hamrech se zúčast-
nila mladší přípravka FK Nová Role. Stejně jako v zimě byli malí 
fotbalisti ubytováni v hotelu Seifert. Trenéři „naordinovali“ hrá-
čům dvoufázové tréninky, ke kterým využívali místní fotbalové 
hřiště. K relaxaci znovu dětem posloužil bazén naproti hotelu, 
který si s nadšením užívaly. Pokud nepřálo počasí, využívali tre-
néři hotelový sál jako tělocvičnu, kde měli pro děti kromě cviče-
ní připravenu řadu her a soutěží. Letní soustředění splnilo svůj 
účel a bylo dobrou přípravou do nové sezony.

Foto: L. Hegenbartová

Foto: L. Hegenbartová

KABARETNÍ VEČER
S CRAZY LADIES

/aneb zábava pro všechny generace/

12.11.
od 20:00

KD NOVÁ ROLE

Vstupné 50 Kč

Foto: TJ N. Role



listopad - prosinec listovka Městského úřadu v Nové Roli 2010 (zdarma)

// 10 /

Vynikající reprezentace města

V měsíci září 2010 se uskutečnil v Horní Blatné III. ročník cha-
lupářského volejbalového turnaje za účasti 12 družstev, kterého se 
zúčastnilo i mužstvo z našeho města. 

Mužstvo složené z občanů Mezirolí a jejich kamarádů pod ná-
zvem „Mezirolí Bulls“ (Mezirolští býci) obsadilo v těžké konkuren-
ci výtečné 2. místo.

Další cenou, kterou získalo naše družstvo, byl nejsympatičtější 
hráč turnaje pro Ivana Tuče (s čelenkou).

Úspěch našeho mužstva je podivuhodný i přes to, že není k dis-
pozici žádné sportoviště, kde by se mohlo sehrát. Věříme, že nové 
zastupitelstvo dotáhne do konce převod pozemků v Mezirolí, kde by 
mělo být dle územního plánu sportoviště vybudováno. 

Chtěl bych poděkovat našim občanům Vlastě Cibuzarové, Vítu 
Cibuzarovi, Liboru Malenovi, Pavlu Růžičkovi, ale i ostatním hrá-
čům tj. Kristě, Vaškovi a Ivanovi, jakož i vedoucímu mužstva Aleně 
Růžičkové za reprezentaci města.

Výroční zpráva o činnosti Tenisového 
klubu TC Nová Role v roce 2010

Tenisový klub se i v letoš-
ním roce opět rozrostl o další 
členy a příznivce bílého spor-
tu. Klub má letos 25 mužů, 
12 žen a 22 dětí. V zimním 
období se hrál tenis v halách 
a někteří členové se účastnili 
Zimní ligy v Sokolově s velmi 
dobrými výsledky.

Tak jako v minulých letech provozujeme v hlavní sezoně závodní 
činnost a to u mužů ve třech kategoriích meziokresního přeboru 
tzv. Davis Cupu.

Výsledky: I. Liga - 3. místo - R. Veselý, R. Tichý, T. Veselý
II. liga - 6. místo - V. Vaněk, T. Tvaroužek, Z. Borský, R. Zaňka
IV. liga - 1. místo - M. Jindra, J. Čimera, P. Schmidt - postup  

do vyšší soutěže – gratulujeme.
Mládež: letos se naše děti účastnily soutěže tzv. „baby tenis“  

a přestože byly nejmladší a hrály prvním rokem, neztratily se a na-
sbíraly důležité zkušenosti. Děkujeme tímto všem hráčům za bojov-
nost a dobrou reprezentaci klubu a města Nová Role.

Mládež celou sezonu trénovala 2 x týdně pod vedením trenérky 
Lenky Dvořakové, kterou si děti velmi oblíbily. Vedoucím dětí byl 
jako vždy M. Zachariáš, který věnoval dětem opravdu mnoho svého 
volného času, za což mu patří veliké uznání.

Pro děti jsme uspořádali také několik srovnávacích turnajů  
za hojné účasti povzbuzujících rodičů. V srpnu opět proběhl  
na našich dvorcích týdenní kemp dětí s výukou a pilováním herních 
dovedností pod vedením odborných trenérů.

Pro příchozí již tradičně pořádáme oblíbený turnaj čtyřher 
„Švestka Cup“ a v září prestižní turnaj O pohár starosty města.

V letošním roce byla dokončena nádherná klubovna, sociální zá-
zemí, byly vyměněny lajny na obou dvorcích. Pokračujeme v dostav-
bě dámské šatny a skladovacích prostor s terasou na střeše.

Na podzim bychom chtěli přikročit k rozšíření malého kurtu  
na třetí plnohodnotný. Poděkování patří všem členům, ve stavební 
části pak zejména Z. Borskému, R. Sakařovi a M. Hruškovi. Děku-
jeme tímto i našemu svědomitému správci p. A. Linhartovi, který 
se kvalitně stará nejen o kurty, ale i o všechny návštěvníky, kteří si 
k nám chodí ve stále hojnějším počtu zahrát tenis.

Závěrem patří poděkování všem našim přispěvovatelům, spon-
zorům a partnerům a také MěÚ Nová Role za podporu našeho 
sportu. Věříme, že rozvoj klubu bude i nadále pokračovat stejným 
tempem a zveme všechny příznivce a fandy bílého sportu si zahrát 
nebo se jen podívat do našeho areálu.

Kurty jsou otevřeny denně od 8,00 do 20,00 hod. Pronájem  
kurtu na 1 hod /100,- Kč včetně šatny a sprchy, míčů i raket. 
Tel. správce 721 036 190.

Všechny potřebné informace jak a kdy hrát naleznete ve vývěsní 
skřínce na budově klubovny. Přejeme všem členům a občanům  
Nové Role pohodový začátek podzimu a mnoho sportovních  
zážitků s tenisem.

Za VV TC Nová Role Mgr. Roman Tichý předseda

Fotoarchiv

Foto: TC N. Role

Nejlepším hráčem celého turnaje se stal náš hráč Libor Malena.


