
Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

právě se Vám dostává do rukou čtvrtá ročenka Města Nová 
Role. Mým záměrem je upozornit na významné události, 
které se staly v roce 2007. 

V minulém roce byla provedena I. etapa rozsáhlé 
rekonstrukce naší Základní školy v Nové Roli. Všichni víme, 
že naše škola byla postavena v roce 1960-62 a od té doby 
se občas vymalovalo ve třídách. Představte si, že v celé 
škole tekla pouze studená voda, jen pro úklid byla možnost 
odebírání teplé vody v přízemí obou pavilonů. Sociální 
zařízení bylo ve velmi zdevastovaném stavu, protože 
se nikdy nedělala žádná rekonstrukce, jen se vyměňovaly 
baterie, splachovače, umyvadla a záchodové mísy. Jsem rád, 
že se zastupitelé rozhodli tento stav změnit a odsouhlasili 
rekonstrukci naší Základní školy v Nové Roli. Podařilo 
se nám díky úsilí našeho poslance pana Miloše Patery získat 
dotaci v částce 12 mil. Kč ze státního rozpočtu a z rozpočtu 
města jsme přidali 3 mil. Kč. Realizace byla časově velice 
náročná, protože jsme měli jen dva měsíce prázdnin 
na celou rozsáhlou rekonstrukci. V termínu, i když s malými 
nedostatky, se dílo podařilo předat začátkem měsíce září 
a po dvou týdnech úklidu se mohly naše děti opět nerušeně 
učit. Je zde důležité poděkovat zhotovitelské firmě Tima, 
s.r.o., a investičnímu technikovi MěÚ Ing. Kapounovi. 
Nesmím zapomenout vyslovit poděkování řediteli, učitelům 
a také dětem ze základní školy. 

Při psaní tohoto úvodníku již víme, že bude pokračovat 
II. etapa rekonstrukce naší Základní školy v Nové Roli, 
protože jsme získali opět dotace, a to ze státního rozpočtu 
ČR a Fondu životního prostředí.

V loňském roce se také pokračovalo ve výstavbě nových 

parkovacích míst. Je škoda, že se obyvatelé v Rolavské ulici 
nedohodli a těsnou většinou vyhrál názor parkovací místa 
v této ulici nezřizovat. Jak si jistě vzpomínáte, tak se při 
výstavbě nových parkovacích míst také prováděla rozsáhlá 
oprava sekundárního rozvodu tepla a topného kanálu, což 
znamenalo zajistit další větší finanční částku.

Nesmím zapomenout na velkou investiční akci, 
a to výstavbu dešťové a splaškové kanalizace v Mezirolí. 
Tato akce byla financována z peněz Evropské unie, a protože 
jsme členy vodohospodářského sdružení západní Čechy, tak 
realizaci odkanalizování Mezirolí řídilo uvedené sdružení 
VSOZČ. Je nyní naším společným úkolem najít finanční 
zdroje na rekonstrukci v současné době nebezpečné 
komunikace v Mezirolí.

V Jimlíkově se stále nedaří dokončit malé sportoviště 
za bio čističkou odpadních vod. Doufám, že se to podaří 
v letošním roce. 

Dále jsme za nemalé peníze vybudovali dětské hřiště 
mezi ulicemi Svobodova, Krátká, Husova a 1. Máje. Zde 
bych se trochu pozastavil a upozornil na lidskou lhostejnost 
a policejní nečinnost při ochraně cizího majetku. Nevím, 
jestli se část mladistvé populace, která ničí cizí majetek 
zvětšuje či nikoliv, ale jsem přesvědčen, že je tato populace 
agresivnější a vulgárnější. Je to odraz společnosti, ale hlavně 
rodiny. Z tohoto důvodu žádám rodiče, aby se více zajímali 
o to, co dělají jejich děti mimo domov. Je přeci neslýchané, 
když 12-ti letí sprostě nadávali 70. letým spoluobčanům. 

Doufám, že v letošní ročence naleznete mnoho zajímavých 
věcí a některé z nich si připomenete.

Václav Heřman
starosta města Nová Role 



HodnocenHodnocení přestupkové komise města í přestupkové komise města 
NovNová Role za rok 2007á Role za rok 2007

Komise k projednávání přestupků Města Nová Role v roce 
2007 obdržela 52 přestupků, které se staly v obvodu Města Nová 
Role. Z roku 2006 přešlo 12 přestupků tj. celkem 64 přestupků. 
Z důvodu operativnosti a účinnosti se komise snažila řešit 
přestupky formou uložení blokových pokut.

Komise se k jednání sešla celkem 13x.

Přehled k 31. 12. 2007:
 13 přestupků bylo postoupeno jinému správnímu orgánu, 

v jehož územním obvodu se pachatel zdržoval nebo 
pracoval

 4 přestupky byly odloženy
 3 přestupky blokově vyřízeny

 5 přestupků – napomenutí + pokuta v příkazním řízení
 1 přestupek - projednání bez uložení opatření
 8 přestupků – napomenutí
 3 přestupky - pokuta
 23 přestupků - zastavení 
 4 přestupky přechází do r.2008 - rozpracované
 0 přestupek - odvolání

 10 pokut v celkové výši 6.300,- Kč.

Byl zaznamenán nárůst přestupků týkající se občanského 
soužití, majetku a veřejného pořádku dále pak hlavně porušování 
§ 46 odst. 2 přestupkového zákona (OZV č. 2/2006 čl. 4,
odst. 2.).

Vypracovala:
B. Fedorová – ref. spr. odboru

Matrika a evidence Matrika a evidence 
obyvatel za rok 2007obyvatel za rok 2007

Matriční obvod Nová Role zahrnuje 
vedle Nové Role ještě obce Božičany 
a Děpoltovice.

V roce 2007 se přímo v našem 
matričním obvodě nenarodilo žádné 
dítě. Nových občánků však přibylo 40.

Celkem bylo před Městským 
úřadem Nová Role uzavřeno 22 
manželství. Z toho se 4 tyto slavnostní 
obřady odehrály v obci Božičany a 1 
v Děpoltovicích. 1x proběhl církevní 
sňatek.

Matrikářka vystavila 15 úmrtních 
listů zemřelých v matričním obvodu 
Nové Role. 10 úmrtí bylo v Nové 
Roli, 4 na k.ú. obce Božičany
a 1 k.ú. Děpoltovice.

Bylo vystaveno 29 druhopisů 
matričních dokladů.

Matriční události našich občanů, 
probíhají také v cizině. K získání 
českého matričního dokladu (rodný list 

dítěte, oddací list) bylo sepsáno 8 zápisů 
pro zvláštní matriku Brno. 

V průběhu roku bylo ověřeno 1407 
podpisů a 846 listin. 

Prostřednictvím matričního úřadu 
bylo zasláno 186 žádostí o výpis 
z rejstříku trestů. V současné době, lze 
tyto výpisy pořídit přímo na MěÚ. 

K žádostem o první občanský průkaz 
či první cestovní doklad je nutné doložit 
státní občanství dítěte. Bylo vyřízeno 37 
žádostí o osvědčení o státním občanství 
ČR.

Celkem bylo přijato 627 žádostí 
o nový občanský průkaz. Připomínám,že 
v letošním roce končí platnost všech 
občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů. Výjimku mají občané 
narození před 1. 1. 1936. Těm zůstávají 
v platnosti i starší typy občanských 
průkazů, pokud se nezmění některý 
údaj zapsaný v občanském průkazu 
(jako je trvalý pobyt, rodinný stav). 

Z důvodů ztráty či neplatnosti 
občanského průkazu bylo vydáno 193 
potvrzení.

Vyřízení žádosti o nový občanský 
průkaz trvá 30 dní. Proto si dovolím 
poradit –přijďte si podat žádost včas.

Bylo vydáno 6 rozhodnutí o povolení 
změny příjmení.

Do matriky manželství bylo 
zaznamenáno 11 rozvodů.

V roce 2007 se do Nové Role 
přihlásilo 146 nových obyvatel a 40 dětí 
se narodilo. 41 spoluobčanů zemřelo.104 
občanů změnilo v průběhu roku trvalý 
pobyt v rámci města.

Ke dni 10. 3. 2008 má město Nová 
Role 4096 obyvatel.

Z toho je 2014 mužů a 2082 žen. 
Průměrný věk mužů je 39 let, průměrný 
věk žen 42 let. Průměrný věk ze všech 
obyvatel je 40, 52 let. 3460 obyvatel jsou 
dospělí obyvatelé (starší 15 let), 582 
je dětí do 15 let. 

Cizinců s trvalým pobytem v naší 
obci je 54. 

Ve věku 60 – 100 let je 926 osob, 
kdy v tomto věkovém rozmezí převyšují 
početně ženy.

Zpráva o stavu veřejného pořádku Zpráva o stavu veřejného pořádku 
v teritoriu Obvodního oddělení Policie v teritoriu Obvodního oddělení Policie 
ČR Nová Role rok 2007ČR Nová Role rok 2007

Veřejný pořádek v teritoriu OO-P Nová Role v r.2007 byl 
následující:

Na OO-P Nová Role, je v současné době početní stav 10 
policistů včetně vedoucího. Proti plánovaným stavům máme 
nyní 2 policisty podstav. V roce 2007 došlo k velké obměně 
našeho Obvodního oddělení, kdy na vlastní žádost odešli celkem 
3 policisté sloužit na jiné útvary, byli jsme posíleni zpětně o 2 
policisty, kteří nám byli převeleni na vlastní žádost.

 
Z důvodu odchodu ppor. Semotama - zástupce vedoucího 

OOP, byl dnem 1.10.2007 jmenován ředitelem OŘP K.Vary 
do této funkce ppor. Jaroslav Šimmer.

V roce 2007 jsme prošetřovali na našem OOP celkem 93 
trestních věcí, dále 168 přestupků, a 929 dožádání pro jiné 
policejní součásti, soudy, obce, státní instituce.

Ve městě Nové Roli došlo ke spáchání celkem 37 trestních 

činů, a z těchto 37 tr. činů bylo 20 objasněno, 17 zůstalo 
s neznámým pachatelem.

Na úseku přestupků - tedy dohledu na VP a dopravu bylo 
ve městě Nová Role prošetřováno a zjištěno celkem 72 přestupků. 
Byly provedeny v součinnosti s OŘP K. Vary 2 bezpečnostní 
akce zaměřené na podávání alkoholu na diskotékách po Nové 
Roli. Při těchto akcích bylo zjištěno celkem 27 mladistvých, 
kteří požili alkoholické nápoje. Podotýkám, že platná právní 
úprava nedovoluje postih těchto osob, ale osob, které jim podaly 
alkohol, a zde jsme pak naráželi při prošetřování na neochotu 
sdělit osoby, které jim alkoholické nápoje podaly nebo umožnily 
jejich požití. V těchto akcích se bude i nadále pokračovat v roce 
2008.

Další bezpečnostní akce byly prováděny vlastními silami 
OOP Nová Role a jednalo se o akce zaměřené do chatových 
oblastí na pachatele krádeží vloupáním do rekreačních chat 
a v neposlední řadě pak dopravně bezpečnostní akce.

Josef Teplý, velitel OOP Nová Role



Během rekonstrukce Po rekonstrukci

Nové vybavení všech tříd Škola hrou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro základní vzdělávání

NOVÁ ROLE ŽÁKA,
NOVÁ ROLE UČITELE

Základní škola N. Role Základní škola N. Role 

Rok 2007 byl pro Základní školu 
Nová Role velkým mezníkem. Po více 
než čtyřiceti letech od otevření byla 
provedena I. etapa celkové rekonstrukce 
budov. V období červen – září 
se místnosti školy změnily ve staveniště 
a za více než 15 milionů korun 
došlo ke zmodernizování sociálních 
zařízeních, kompletní výměně 
elektroinstalace a datové sítě. Velkou 
změnu zaznamenala také spojovací 
chodba do tělocvičny, kde byly zřízeny 
čtyři šatny se sprchami a nové sociální 
zařízení. Dnes už škola splňuje veškeré 
hygienické a bezpečnostní normy.

V novém a nově začal nový školní 
rok 3. září. V prvním a šestém ročníku 
se začalo učit podle vlastního školního 
vzdělávacího programu „Nová Role 
žáka, Nová Role učitele“, který vytvořili 
naši pedagogové. Jde o revoluční změnu 
ve vzdělávání, která vyplývá z nového 
školského zákona. Škola by se měla stát 
místem, kde by si žáci osvojovali tzv. 
klíčové kompetence, které by jim měly 
umožnit lepší orientaci a uplatnění 
v profesionálním i osobním životě.

ŠkolnŠkolní rok 2006/2007 v Základní í rok 2006/2007 v Základní 
uměleumělecké škole v Nové Rolické škole v Nové Roli

Škola pořádala koncerty pro veřejnost, důchodce, výchovné 
koncerty pro Základní a Mateřskou školu, náborové akce 
a koncerty. Žáci školu prezentovali při různých příležitostech 
a oslavách města, či místních organizací.

Škola se stala jedním ze čtyř spolupořadatelů zatím největší 
krajské akce – Hudebního festivalu, který se konal 29. 11. 
2006 v lázeňském sanatoriu Thermal. V rámci festivalu 
vystoupil komorní klarinetový kvartet “Cik cak“, pod vedením 
Květy Markové, úvodní vernisáž a celý festival otevíral za celý 
karlovarský kraj taneční orchestr ZUŠ Nová Role „Červení 
panteři“ taktéž pod vedením Květy Markové.

Školní orchestr se účastnil mnoha akcí – např. Festivalu 
swingových a big-bandových orchestrů v Kraslicích, Chodovského 
festivalu „Svátek hudby“, Oslavy uměleckých řemesel na statku 
Bernard v Královském Poříčí, „Jazzového jara“ v Chodově, 
„Festivalu dechových hudeb“ ve Žluticích, festivalu „Novorolská 
walcha“, plesu města Kraslice, „Hudebního plesu“ v Nové Roli, 
stal se hudebním doprovodem akce „Nejlepší sportovec města 
Chodov“, cesty historického vláčku do Lokte, apod.

Na škole působí dva pěvecké sbory, Smíšený pěvecký 
sbor „Chorea nova“ pod vedením sbormistryně Pavlíny 
Bauerové, se zúčastnil festivalu „Viva la musica“, který se konal 
ve Žluticích – zaměření na vokální hudbu 14. – 18. stol., 
účinkoval na adventních koncertech, na „Půlnoční mši“ v kostele
sv. Michaela, na „Hudebním plese“ konaném v kulturním 
domě v Nové Roli. Koncertu „Srdcem k lidové písni a lidovou 
písní k srdci“, se účastnily oba školní pěvecké sbory, jako host 
vystoupil smíšený pěvecký sbor z Kraslic. Jednoho tematického 
adventního koncertu se jako hosté zúčastnili studenti teplické 
konzervatoře a pro velký úspěch škola uspořádala ještě jeden 
jejich koncert v květnu v koncertním sále školy. 



rokům, kdy bylo s těmito dětmi pracováno formou kroužku 
jednou v týdnu.

I v letošním roce jsme se cíleně zaměřili na práci s textem 
a čtení na pokračování. Stále je totiž velkým problémem špatná 
výslovnost a chudé souvislé vyjadřování – to zjišťují i p.učitelky 
v ZŠ při zápisech. Bohužel stále zjišťujeme, že se četba rodičů 
dětem a vypravování, z většiny rodin vytratila. Jednou z našich 
priorit je neustálé doplňování dětské knihovničky o zajímavé 
a podnětné knižní publikace. Formou knižních nabídek 
motivujeme rodiče k nákupu knih pro děti.

Daří se nám také více „vtáhnout“ rodiče do dění v MŠ. Mnozí 
rodiče si již zvykli a využívají toho, že se mohou účastnit podle 
svého zájmu a potřeb svého dítěte, dění v MŠ. Kladně jsou 
přijímány „Dny otevřených dveří“, při kterých si mohou děti 
s rodiči v prostředí MŠ zahrát se svými oblíbenými stavebnicemi, 
hrami, zasoutěžit, zacvičit, zazpívat… Mnozí rodiče se také 
aktivně účastnili některých třídních projektů – sami nebo 
společně s dětmi vytvářeli nápadité výrobky – čarodějnice, 
eskymáky, indiány…

Práci školy prezentovaly děti i na veřejnosti – program pro 
rodiče na besídkách, pro obyvatele Domu s pečovatelskou péčí, 
účast na tělovýchovné olympiádě mateřských škol v Karlových 
Varech… 

Součástí běžného dne v naší škole byla i divadelní představení, 
výlety, exkurze, oslavy narozenin dětí i jiných významných dnů 
– Vítání jara, Velikonoce, Mikuláš, Vánoce…

Také nákup hraček a vybavení novými pomůckami pomáhalo 

Ohlédnutí za Ohlédnutí za školním rokem školním rokem 
2006/2007 v M2006/2007 v MŠ v Nové RoliŠ v Nové Roli

V roce 2006/2007 bylo v MŠ v Nové Roli zapsáno ve čtyřech 
třídách / berušky, žabky, ježci, myšky / 99 dětí. O ně se staralo 7 
kvalifikovaných učitelek a 6 provozních pracovníků.

Pátá třída školy slouží jako odpočinková místnost pro 
ty děti, které jsou zvyklé po obědě spát. Pro starší předškoláky 
je po obědě připravena klidová činnost. 

Již od roku 2000 má škola zpracován Rámcový vzdělávací 
program s názvem „Kudy, kudy cestička“, který je každým rokem 
obměňován a doplňován.V tomto roce jsme více rozpracovali 
témata – „Cesta do země věčného ledu – na návštěvě 
u Eskymáků“, „ Máme tu masopust“, „Cesta do země indiánů“.

 Záměrem výchovného působení MŠ bylo uspokojování 
potřeb dětí, rozvíjení osobnosti s citlivým přístupem k jejich 
individualitě. Velká pozornost byla věnována rozvíjení 
nadaných dětí v kroužcích – ve výtvarně pracovním, pěveckém, 
tělovýchovném, jazykovém i dětem se specifickými potřebami. 

V tomto roce byl experimentálně vyzkoušen projekt, kdy 
v jedné třídě byly soustředěny všechny děti s odkladem školní 
docházky. Pro tyto děti byly zpracovány individuální plány, 
podle kterých jim byla poskytována specifická pomoc v oblasti 
indikovaných obtíží -(grafomotorika, jemná motorika, rozvoj 
vyjadřování a odstraňování logopedických problémů výslovnosti, 
sociální nezralost…) . Tento experiment se ukázal jako velmi 
efektivní. Dětem bylo možné věnovat speciální péči v průběhu 
celého dne, práce tak byla systematičtější oproti předchozím 

V květnu škola pořádala 3. ročník pěvecké soutěže 
„Novorolská nota“, soutěžící dále postupovali do dalšího kola 
„Chodovská karafa“. Odborný dohled nad touto soutěží měl 
p. učitel Karel Švec. Děti podnikly společný výlet do Prahy 
na představení u příležitosti výročí Jaroslava Ježka, spojený 
s exkurzí na konzervatoř pro zrakově postižené. Škola se stala 
pořadatelem okresního kola soutěže komorní hry s převahou 
smyčcových nástrojů, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT. Soutěže 

se zúčastnilo celkem 16 komorních souborů.
Výtvarný obor se také pod vedením paní učitelky Galiny Černé 

prezentoval na mnoha akcích – v říjnu se zúčastnil soutěže 
„Malujeme po síti“, „Obrázky pro opičku Moju“ – obrázky byly 
vystaveny v ZOO Praha a v muzeu hlavního města Prahy. Práce 
žáků byly vystaveny na vernisáži u příležitosti Festivalu tvorby 
ZUŠ Karlovarského kraje. Žáci vyrobili vánoční betlém pro MÚ 
v Nové Roli, 150 plaket pro festival „Novorolská walcha“, ceny 
do pěvecké soutěže „Novorolská nota“, zorganizoval společný 
výlet do Karlových Varů do galerie Duhová paleta – výstava 
„Společně“, návštěvu galerie Chodov – výstava „Děti-dětem“. 

Škola pro děti připravila akci „Swingujeme s Mikulášem“, 
kde dětem předal Mikuláš s čerty dárkové balíčky. V programu 
dále vystoupil kouzelník, děti si mohly zazpívat jak sami, tak 
v režírované karaoke show.

V září do školy nastoupil nový učitel – p. Miroslav Šoltész, 
dlouholetý člen nejznámějších českých i zahraničních orchestrů. 
Na naší škole vyučuje zobcové flétny a trumpety. Ke konci 
roku odešla z naší školy p. uč. Pavlína Bauerová a na její místo 
nastupuje sl. Vladislava Nohová jako učitelka klavíru a p. uč. 
Ondřej Hanousek – houslista Karlovarského symfonického 
orchestru – bude u nás učit hudební nauku a housle.

Květa Marková
ředitelka ZUŠ



zkvalitňovat výchovnou práci. Zde je na místě poděkovat 
za sponzorskou činnost rodičům dětí i firmám, které svými 
finančními nebo věcnými dary významně pomohly : fa- LINCOL 
Chodov (p. Zvěřina), fa-. MARKAP s.r.o. Cheb (p. Vitoušek), 
fa- VLNAP Nejdek a zejména SRPDŠ.

V závěru školního roku byla také zahájena první etapa výměny 
oken.

Jaký byl tedy školní rok 2006/2007?
Byl náročný, ale myslím, že jsme opět odvedli kus dobré práce. 

Poděkování patří všem, kteří v MŠ pracovali, i těm kteří mateřské 
škole pomáhali.

Za MŠ řed. Bohumila Matuščáková
a uč. Dagmar Schwarzová

Zpráva o činZpráva o činnosti nosti 
v mateřské škole v mateřské škole 
Mezirolí v roMezirolí v roce 2007ce 2007

Rok 2007 byl opět ve znamení 
naplněnosti kapacity mateřské školy, 
která činí 23 dětí. Školku navštěvovaly
děti z Mezirolí, Nové Role, 
Děpoltovic, Staré Role, Nejdku, 
Smolných Pecí a Pozorky.

Více než polovina dětí byla ve věku 
3-4 roky, v červnu se s naší školkou 
rozloučili 3 předškoláci. Další dvě 
děti odešly do nultého ročníku při 
základní škole. Všechna volná místa 
byla v září obsazena novými dětmi.

Výuka v mateřské škole vychází 
z Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání.

V průběhu roku dále děti shlédly 
několik divadelních představení, 
zúčastnily se sportovních her na hřišti 
v Nové Roli, navštívily místní knihovnu, 
absolvovaly maškarní karneval 
a výlet za pokladem v rámci oslav 
MDD. V závěru školního roku byly 
nejstarší děti pasovány na školáky. 
V prosinci pak děti navštívil Mikuláš 
s andělem a čertem a děti se seznámily 
s vánočními zvyky. Nechyběl ani vánoční 
stromeček a spousta nových hraček.

V uplynulém roce jsme zakoupili 
nové elektrospotřebiče do kuchyně, 
nábytkovou stěnu do třídy mateřské 
školy a nové židličky pro děti. V kuchyni, 
v přilehlé chodbě a na schodech 
bylo položeno nové lino. Byl opraven 
balkon nad vstupní chodbou a chodba 
byla vymalována. Na školní zahradě 
byly provedeny úpravy nářadí tak, aby 
vyhovovalo bezpečnostním normám.

Z prostředků státního rozpočtu byl 

zakoupen počítač a výukové programy 
pro děti. Ten byl dětem slavnostně 
předán v listopadu 2007 za účasti 
rodičů, zástupce města a médií. 

 Děkuji touto cestou Městskému úřadu 
v Nové Roli, zaměstnancům mateřské 
školy, rodičům a sponzorům za jejich 
pomoc a ochotu, bez níž bychom jen těžko 
naplňovali poslání naší mateřské školy.

Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ

byla vyhlášena a realizována výtvarná soutěž tentokrát na téma 
„Jak si představuji své město za 100 let“. V měsíci červnu byly 
obrázky vystaveny v prostorách budovy Městského úřadu, 
poté v Rittersgrünu. Byly vybrány 3 české a tři německé práce 
žáků, které byly odměněny. Stejně jako v minulém roce nám 
přálo počasí, takže děti, dospělí, milovníci koňského sportu 
i návštěvníci, které se této krásné akce účastnili poprvé, si mohli 

Městské kulturní akce v roce 2007Městské kulturní akce v roce 2007

Začátek roku patřil jako každoročně plesům. Konal se ples 
myslivců, sportovců, Základní umělecké školy, byl uspořádán 
ples pro město a maškarní ples DDM pro děti. Dne 7. dubna 
uspořádalo Město Nová Role Velikonoční veselici se soutěží 
o nejkrásnější velikonoční vajíčko.

Poslední dubnový den se ve všech městských částech stavěly 
májky. V měsíci květnu představitelé města uctili památku obětí 
2. světové války.  

Devatenáctého května proběhl již IV. ročník hudebního 
festivalu Novorolská Walcha. Počasí, které jsme si snad vymodlili, 
nám opravdu přálo. Sluníčko přilákalo spoustu milovníků hudby 
a doufám, že prožili příjemný den.

Ve stejný den se v Nové Roli konaly oslavy výročí železnice 
Nové Sedlo – Loket a Chodov – Nová Role za účasti historických 
vagónů a lokomotiv.

Dne 16. června se v Nové Roli konal IV. ročník Mysliveckých 
slavností, který připravila Karlovarská prefektura Řádu sv. 
Huberta ve spolupráci s Lesy ČR. Pro návštěvníky akce byl 
připraven bohatý kulturní program.

Letní slavnosti, které uspořádalo Město Nová Role a Pegas 
Děpoltovice, proběhly ve dnech 19. a 20. srpna v areálu Pegas 
Děpoltovice. Na zakládaní škole v Nové Roli a v Rittersgrünu 



Dům kultury v Nové Dům kultury v Nové 
Roli – 40. výrRoli – 40. výročíočí

S výkopem základů pro Kulturní dům 
bylo započato 2. května 1966. Stavba 
Kulturního domu byla provedena 
z tvárnic. Původně stanovené náklady 
asi 4,5 milionu byly již v polovině roku 
1967 značně překročeny. Hrubá stavba 
byla dokončena koncem září roku 1967. 

Byl sem přestěhován poštovní úřad 
z dávno nevyhovujících místností staré 
pošty. Do patra levého křídla se zároveň 
přistěhoval Městský NV. Předsedou 
Městského NV byl Josef Šmídl. Celému 
patru pravého křídla dominuje moderně 
vybavený taneční sál se 340 místy 
a širokým jevištěm, určený pro kulturní 
akce a lidové zábavy. V sobotu 11. října 
1967 v 19 h. večer byl Kulturní dům 
předán slavnostně do provozu. Estrádní 

sál, restaurace i kavárna byly dlouho 
do noci plně obsazeny a nejméně 100 
dalších lidí stále čekalo na uvolnění 
každé židle. Zábava byla po celý večer 
skutečně družná a srdečná a přeplněné 
společenské místnosti byly důkazem, 
že stavba Kulturního domu, na který 
naši občané a zejména naše mládež, 
tak dlouho čekali, nebyla zbytečná. 

úryvek z kroniky rok 1967

KD Nová Role – akce v roce 2007KD Nová Role – akce v roce 2007

V roce 2007 se uskutečnilo v KD celkem 70 akcí: 35x disco, 
4x velké disco, 2x oldies party, 2x dětská diskotéka, 4x ples, 5x 
taneční zábava, 1x posvícení, 4x rockový koncert + rockotéka, 
1x estrádní vystoupení, 1x maškarní bál, 1x mikulášská, 2x 
dopolední představení pro školy, 1x Stužkovaná, 1x soutěž 
Minimiss, 3x setkání seniorů s představilteli města, 1x setkání 
představiltelů města s učiteli, 1x vánoční šachový turnaj, 1x 
silvestrovská párty. 

Oproti roku 2006 jsme zaznamenali určitý nárůst

návštěvnosti, hlavně na akce pro seniory a mládež. S pozitivními 
ohlasy jsme se setkali po 1. Novorolském posvícení, které 
bychom ve spolupráci s městem chtěli zopakovat i v tomto 
roce. 

Mimo programový plán a výše uvedené akce využívaly 
prostory KD i jiné organizace. Např. Oddíl šachistů (pravidelné 
středeční tréninky a nedělní zápasy), místní organizace 
politických stran, Město Nová Role (zasedání Zastupitelstva 
města aj.), Základní škola Nová Role aj.

Tomáš Stabenow
Pavel Dohnal 

PE. Svým vystoupením potěšily děti z DDM, MŠ a pěvecký sbor 
Chorea Nova

Lenka Žigovičová
vedoucí správního odboru

tento kulturní a sportovní zážitek naplno vychutnat. V sobotu byl 
zajištěn bohatý kulturní program – hudba, zábavné odpoledne 
pro děti, agility, vystoupení revivalový skupin, historické stánky 
s ukázkami starých řemesel apod. Neděle byla věnována 
skokovým soutěžím.

Michalská pouť byla v minulém roce situována na prostranství 
u Novorolského rybníka a TIC. Ukázalo se, že to byla šťastná 
volba. Počasí bylo nádherné, nechyběla spousta kolotočů, stánků, 
a hlavně krásný historický program, který připravil pan Votava 
se svojí skupinou historického šermu Discordia. Hasiči uspořádali 
hasičkou soutěž. Odpoledne nám zpříjemnilo vystoupení 
tria Swing Party Band a poté skupina Black Jack p. Rokůska.
Po 9 hodině večerní byl nad hladinou rybníka odpálen ohňostroj. 
V neděli 23. září vystoupili Červení panteři.

Rozsvícení vánočního stromu proběhlo dne 2. prosince 2007 
před budovou městského úřadu. Od 16.00 hodin vystoupili 
Červení panteři, které vystřídali Roháči. Poté zazpívaly děti 
z mateřské školy v Nové Roli. Rozsvícení bylo zakončeno malým 
ohňostrojem.

Na předvánočním posezení se setkali senioři 7. prosince 
v Kulturním domě. Stejně jako v předešlém roce hrálo duo HO-

Zpráva o činnosti za rok 2007 knihovna Nová Role a MezirolíZpráva o činnosti za rok 2007 knihovna Nová Role a Mezirolí

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem na rok 2007 pro knihovnu v Nové Roli a Mezirolí v částce - 1 250 000,-Kč (700 000,- mzdy 
a odvody, 550 000 na provoz knihovny)

a) PŘÍJMY (Nová Role i Mezirolí)
čtenářské poplatky: 27 394,-Kč
upomínky:  8 555,-Kč
internet:  7 055,-Kč
kopírování,tiskárna  1 935,-Kč   
celkem:  44 939,-Kč

b) VÝDAJE (Nová Role i Mezirolí)
mzdy a odvody 684 328,-Kč
energie 170 251,-Kč (voda, teplo, elektřina)
kultura  24 110,-Kč (kulturní akce knihovny
    výstavy, besedy, soutěže,výlet …)
knihy a časopisy 168 691,-Kč (knihy a časopisy)



ostatní provoz knihovny 120 642,-Kč (opravy, telefon, služby, materiál, …)
celkem 1 167 721,-Kč     

VÝPŮJČNÍ ČINNOST
 Nová Role (z toho DPS) Mezirolí
Výpůjček celkem:  48 174 (1 874) 4 697
Výpůjček pro děti  11 977   1 778
Výpůjček pro dospělé:  36 197 (1 874) 2 919
Z toho výpůjčky časopisů:  12 233 (484 ) 2 596
Čtenáři celkem:  664 (10) 84
Z toho do 15 let:  272  26
Návštěvníci: 12 944 (248) 1 596
Vzdělávací a kulturní akce:  218 (3 421 účastníků) 31(300 účastníků)
Knihovna si vyžádala přes MVS( Meziknihovní výpůjční služba) z jiných knihoven 134 knih a půjčila jiným knihovnám 107 knih .

KNIŽNÍ FOND
Knihovna odebírala 53 titulů časopisů ( z toho 3 tituly knihovna v DPS ) a 10 knihovna v Mezirolí .
Z knižního fondu knihovny bylo odepsáno 905 knih, bylo nakoupeno a zpracováno 1 174 nových knih pro tyto knihovny:
Božičany 122 nových knih ( placeno Obecním úřadem Božičany) 12 620,-Kč
Děpoltovice 72 nových knih ( placeno Obecním úřadem Děpoltovice) 8 231,-Kč
Mezirolí 127 nových knih 14 768,-Kč
Nová Role 799 nových knih 113 267,-Kč
Dary 52 nových knih         

Obecní knihovny – Božičany, Děpoltovice, Mezirolí a pobočka v DPS
Do těchto knihoven bylo v roce 2007 dovezeno 33 souborů knih( 885 knih) a vráceno do Nové Role 18 souborů( 1469 knih) 

STAV KNIŽNÍHO FONDU K 31.12.2007 měla naše knihovna celkem: 29 838 knih
BOŽIČANY: 2 571 knih DPS pobočka:  458 knih
DĚPOLTOVICE: 1 778 knih NOVÁ ROLE  21994 knih
MEZIROLÍ: 2 768 knih

MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST 
V knihovně bylo uspořádáno 218 kulturních, výchovných a vzdělávacích kolektivních akcí, kterých se zúčastnilo 3 421 dětí i dospělých. 

Akce byly pořádány pro děti MŠ, ZŠ, ZVŠ, DDM, družinu, seniory a pro veřejnost. Již druhým rokem připravujeme na každé úterý 
2-4 literární a vědomostní soutěže pro děti. Nejoblíbenější literární soutěží je Znáš spisovatele a jejich díla, kde si děti prohlubují své 
znalosti o českých i světových spisovatelích a jejich dílech.

Každoročně knihovnice dělají besedy pro 1.- 9.třídy, kdy se děti dozvídají informace ze světa knih - Kniha a její tvůrce, Naučná 
a zábavná literatura, Řazení knih v knihovně, Práce se slovníky, Vznik a vývoj písma, Vznik a vývoj knihy, Vynález knihtisku, Rukopisné 
památky, Starověké a středověké knihovny, Internet, On-line katalog apod.

V květnu jsme se zúčastnili se šestičlenným družstvem dětí regionální soutěže knihoven Dětské knihovnické hrátky aneb Hry bez 
hranic, které byly pořádány v Lokti.

Každoročně proběhla soutěž KAMARÁDI MOUDROSTI o nejlepší čtenářskou třídu ZŠ. Vyhodnocení je vždy na konci školního 
roku, kdy vyhlašujeme nejlepší čtenářskou třídu na I. a II.stupni ZŠ a nejlepší čtenáře z každé třídy. Vítězné třídy získávají putovní cenu 
a dorty. Letošní vyhodnocení proběhlo na sále KD. Ke dni dětí knihovna uspořádala již tradiční třídenní výlet, tentokrát na Kokořínsko. 
Navštívili jsme několik hradů a zámků - Mělník, Bezděz,Houska, přírodní útvary - Čertovy hlavy, Pokličky, Máchovo jezero, rozhlednu 
–Vrátenská hora a také horu Říp. Naše knihovna se zapojuje do celostátních akcí jako je Březen Měsíc internetu, Noc s Andersenem, 
Týden knihoven, Den pro dětskou knihu. Před Velikonocemi byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější vajíčko, která byla vyhodnocena v sále 
KD na velikonoční zábavě. Další akce: Igor Kříž – výstava obrazů a koláží – vernisáž, Jak si žijí mláďata – výtvarné práce dětí (soutěž 
kterou vyhlašují myslivci) – výstava,vernisáž, Magda Preissing – výstava obrazů, Adolf Dudek - beseda se spisovatelem a ilustrátorem, 
V. Korbel - besedy s promítáním pro seniory, Loučení s prázdninami – celodenní sportovně kulturní akce, Stanislav Hořínek – Safari 
(beseda s promítáním), Galina Černá - vernisáž, výstava prací dětí ZUŠ, Internet v knihovně – miniškolení pro dospělé a seniory, 
Cesta kolem světa za 15 hodin - za dobrodružstvím do knihovny – nocování v knihovně a prezentace světadílů – 7. třída ZŠ, Cesta 
do pohádky – literární soutěž v přírodě veršované pohádky F. Hrubína, Vánoční posezení s knihovníky – vánoční zvyky, Josef Lada 
beseda a soutěž ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí. Noc s Andersenem – celostátní akce knihoven, do které bylo přihlášeno 
více než 400 knihoven. U nás nocovalo 40 dětí a 4 dospělí. Celý program byl zaměřen na českého spisovatele Josefa Ladu a jeho knihy 
pro děti. Týden knihoven probíhá vždy na začátku října v mnoha knihovnách celé republiky pod názvem KNIHOVNICKÁ BAŠTA. 
Naše knihovna připravila pro veřejnost mnoho zajímavých akcí: Nebojme se počítačů – miniškolení, literární soutěže a kvízy, Pro děti 
ZŠ byly uspořádány literární soutěže Znáš spisovatele a jejich díla. Z pátku na sobotu jsme opět nocovali v knihovně, tentokrát děti 7. 
třídy pracovali na internetu a hledaly v knihách informace o světadílech a poté dělaly prezentace. Pasování prvňáčků : v prosinci jsme 
již potřetí pasovali prvňáčky do rytířského řádu čtenářství. Každý prvňáček u nás dostal průkazku do knihovny a mohl si půjčit své 
první knihy.

Knihovna v Mezirolí. 
V roce 2007 bylo v knihovně několik výstavek knih a nástěnek ke kulturním výročím. Činnost knihovny je hlavně zaměřena na práci 

s dětmi. Knihovna se zapojila i do celostátních akcí Noc s Andersenem, Týden knihoven, Březen Měsíc internetu. Paní Tintěrová 
připravila mnoho soutěží a kvízů : Pohádky K. J.Erbena, E. Štorch -Pravěk, Křížovky, Letem světem – kvíz, Lada dětem, 5proti5, 
doplňovačky, Znáš Novou Roli a Mezirolí – kvíz pro dospělé, pexesové turnaje, Předprázdninovou soutěž v přírodě, Vánoční soutěž.
Pro dospělé byl uspořádán kurz patchworku, miniškolení PC, internetu.

      Nemčičová Ladislava



ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM NOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM NOVÁ 
ROLE ZA ROK 2007ROLE ZA ROK 2007

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková 
organizace pracuje na základě zákona č. 561/2004, § 3 a § 5, 
odst. 2,3 v návaznosti na vyhlášku č. 74/2004 Sb., O zájmovém 
vzdělávání.

Dům dětí a mládeže je profesní středisko pro zájmové 
vzdělávání ve všech oblastech rozvoje dětí a mládeže.

DDM poskytuje vzdělávání v pronajaté budově. Dále 
využíváme tělocvičnu ZŠ Nová Role - nájemní smlouva.

Pro letní i zimní prázdninovou činnost využíváme pronajatých 
objektů.

V DDM jsou zaměstnány dvě stálé pedagogické pracovnice.

Zájmová činnost pravidelná
Od ledna do června pracovalo v DDM 22 zájmových kroužků. 

V zájmových kroužcích bylo organizováno 257 dětí, 248 dětí 
do 15-ti let, 9 starších 18-ti let. Od září do prosince 2007 bylo 
organizováno 21 zájmových kroužků, ve kterých bylo zapsáno 
235 dětí, z toho 8 dětí, 215 žáků a 12 studentů.

Členové ZK se pravidelně účastní okresních kol a soutěží. 
V roce 2007 musíme velice kladně hodnotit mladé rybáře, kteří 

se účastní mnoha soutěží a v rámci kraje i celé České republiky 
dosahují vynikajících výsledků.

Opět začal aktivně pracovat kroužek automodeláři.

Zájmová činnost programová
V roce 2007 jsme uspořádali 82 akcí, kterých se zúčastnilo 

4053 dětí a dospělých. Z našich akcí se nám zdařily poznávací 
zájezdy pro děti a rodiče, uspořádali jsme zájezd do ZOO 
Plzeň, dále jsme uspořádali celodenní výlet pro děti a rodiče 
do Mariánských Lázní a Lázní Kynžvart. 

Uspořádali jsme tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
a CESTU POHÁDKOVÝM LESEM. Tyto akce se staly již 
tradiční a účast na nich je vždy hojná. Podílíme se na akci 
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. I v letošním roce jsme uspořádali 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD S PŘÍJEZDEM SV. MARTINA.
Této akce se zúčastnilo opět mnoho dětí a dospělých. Maminky 
a babičky opět napekly, tak i martinské pohoštění se dostalo 

na všechny. 
Velmi se nám osvědčila příměstská činnost v době 

prázdninových dní, organizujeme akce na všechny volné dny.
Uspořádali jsme MIKULÁŠSKOU BESÍDKU, kde bylo 

také mnoho dětí i rodičů. Na těchto akcích mají také možnost 
prezentovat svou celoroční činnost kroužky DDM, které program 
zpestří svým vystoupením – ZK taneční, ZK divadelní a ZK 
karate. Hosty jsou pro nás děvčata z kroužku aerobiku TJ Nová 
Role. Této akce se zúčastnil rekordní počet dětí a dospělých.

Během celého školního roku pořádáme akce pro školní 
družinu, děti ze školní družiny chodí každé úterý do DDM, kde 
je pro ně připraveno vždy výtvarné nebo soutěžní odpoledne.

Děti zájmových kroužků vystupují při různých akcích, které 
pořádá MÚ Nová Role, ale i jiné organizace ve městě, naše děti 
jsou zvány i na vystoupení do okolních měst a obcí.

Prázdninová činnost
V loňském roce jsme uspořádali jeden stálý letní tábor v Sedlici 

u Blatné, kterého se zúčastnilo 41 dětí a 4 vedoucí. Tábor lze 
hodnotit kladně, v rámci tábora jsme uspořádali výlet na hrad 
Rábí, kde jsme si vyrobili svíčky, zastříleli z luku nebo rýžovali 
zlato. Půl dne jsme si užili v aquaparku v Horažďovicích.

Dále jsme uspořádali příměstský letní tábor, tento tábor trvá
10 pracovních dnů. Zúčastnilo se ho 24 dětí a 2 ped. prac. V rámci 
tohoto tábora se děti seznamují s okolím K.Varů, historickými 
a kulturními památkami v okolí, navštívili jsme hrad Loket, 
bazén Potůčky. Tento tábor se stal velice oblíbený hlavně mezi 
mladšími dětmi.

Letní příměstskou činností nahrazujeme činnost školní 
družiny, děti se vrací denně domů.

Spontánní činnost
V zařízení byla zřízena malá herna, která slouží ke spontánní 

činnosti. Děti mohou navštěvovat DDM denně od 13.00 hod., 
mohou si zde hrát, hrát společenské hry, výtvarně se vyjadřovat. 
V této oblasti máme velké rezervy, ale bohužel kapacita zařízení 
nedovoluje zřídit např. malou tělocvičnu nebo počítačovou 
hernu. V letošním roce jsme alespoň nainstalovaly počítač 
do klubovny, kde mohou děti trávit čas na internetu a zpestřit 
si tak např. čekání na začátek pravidelné činnosti.

ČRS MO Božičany - Něco málo z naší činnosti v roce 2007ČRS MO Božičany - Něco málo z naší činnosti v roce 2007

První z toho co se v roce 2007 událo, se opět odehrálo v teple a zázemí hospodářského střediska na „Kaskádě“, kde jsme zahájili tento 
rok hned prvního ledna pokřtěním našich chovných vod trochou toho „rumíku“. Tentokrát byl na řadě rybník Sluneční, ve kterém jsme 
měli zakomorovaného kapra nulku. Následně se při jarním výlovu ukázalo, že naše novoroční návštěva kapříkům velmi prospěla, slovili 
jsme zde 5.000ks krásných cca 12-15cm velkých kapřích teenagerů a přesadili je do produkčních chovných rybníků.

Rovněž v tomto období uzrál plán na provedení úprav schůzovní místnosti hospodářského střediska. Tento plán byl v následném 
období realizován a přinesl nové vnitřní uspořádání šatny, kanceláře, kuchyňky a společenské místnosti, zateplení podlahy s novou 
dlažbou.

Souběžně probíhalo zpracování úlovkových lístků za rok 2006.
Byla vedena jednání ve věci získání rybníku v Lesní ulici v Chodově do vlastnictví MO s cílem zařadit jej do revírů pro sportovní 

rybolov. Tato jednání se vlekla celým rokem 2007 a dodnes nedospěla k závěru.
V únoru jsme pro všechny příznivce rybaření připravili „Rybářský ples“. Konal se 17. února opět v KASSu v Chodově a překvapením 

večera bylo vystoupení svalnatých ocelářů ze severu, které ocenily zejména přítomné dámy, neboť oceláři odhalili úplně všechno.



Úplně všechny své znalosti předvedli také noví adepti rybářského sportu při závěrečných zkouškách, které proběhly druhou neděli 
v březnu na závěr školení nových členů. Naše řady se opět rozšířily a dle evidence prodaných členských známek měla naše MO v roce 
2007: - dospělých členů - 792 z toho 21 žen - dětí (do 15 let) - 126

 - dorostenců (15 -18 let) - 53 - celkem členů MO - 971
 
Na poslední březnovou neděli byla svolána členská schůze naší MO a mimo jiné se zde projednávala otázka nabytí rybníku v Lesní 

ulici do majetku MO. Členská schůze schválila mimořádný finanční příspěvek ve výši 100,-Kč na každého dospělého člena MO, který 
bude vybírán v letech 2008 a 2009 a získané finanční prostředky budou použity pro uhrazení kupní ceny rybníku v Lesní ulici. 
Účastníkům jednání členské schůze předložili zástupci CARP TEAMU Chodov k podpisu petici za zavedení horní lovné míry kapra 
70cm a za zavedení 24hod. rybolovu. Závěry z jednání členské schůze jsou shrnuty v dále uvedeném výňatku z jejího usnesení:
Členská schůze ukládá výboru MO:

a) Realizovat kroky spojené s odkoupením rybníku v Lesní ulici v Chodově od města Chodova případně PFČR do majetku MO.
b) Po nabytí rybníku v Lesní ulici v Chodově do vlastnictví, MO jej zařadit do sportovních revírů západočeského ÚS.
c) Projednat na svém jednání petici CARP TEAMU Chodov.

Členská schůze ukládá členům MO:
 a) podílet se v rámci plnění brigádnické povinnosti na investiční výstavbě MO.
 b) řádně vyplnit po skončení platnosti povolenky sumář a povolenku odevzdat ve lhůtě 15 dnů od ukončení její platnosti. Nestane-li 

se tak, pak nevydat členu povolenku pro rok 2008 a stejně tak činit i v letech následných.
 c) podílet se formou mimořádného finančního příspěvku ve výši 100,-Kč v roce 2008 na dospělého člena MO a 100,-Kč v roce 2009 

na dospělého člena MO na tvorbě fondu pro zaplacení kupní ceny za odkoupení rybníku v Lesní ulici v Chodově.

V první polovině roku se dále uskutečnily závody v rybářských dovednostech. Nejprve to byly závody v rybolovné technice o Pohár 
města Nové Role, které organizoval rybářský kroužek dětí při DDM Nová Role a dále pak závody v lovu ryb na udici, které se konaly 
12.května na Novorolském rybníku.

Vítěz této kategorie dospělých – František Dohnal si odnesl hlavní cenu závodu – barevný televizor. K prvnímu místu mu stačilo 170 
bodů. V kategorii dětí do 15 let zvítězil Marek Duchovič.

 Dalším závodem pak byl závod pořádaný ve spolupráci s CARP TEAMEM Chodov, konal se 26.května na „Bílé vodě“ a byl to první 
ročník zdařilého závodu o jehož organizaci se postarali především členové CARP TEAMU a doufejme, že zde vznikla nová tradice.

V rámci dalšího zvelebování hospodářského střediska byly zbourány: starý sklad nářadí a paliva, kotec pro psa a na jejich místě začala 
vyrůstat „pergola“, rovněž tak probíhaly práce na dostavbě přístřešku pro techniku – nátěry konstrukce, elektroinstalace, terénní úpravy 
nájezdu. Zbývá ještě dokončit záchytné vany na ropné látky, vyzdění obvodových stěn apod..

Byl proveden nátěr oplocení areálu HS.
Další terénní úpravy byly provedeny na hrázích rybníků, kde nadále pokračují práce při úpravách hlav hrází, tak aby byly pojízdné 

technikou a snáze se udržovaly. Zpevněno bylo loviště rybníku Borovice a plánováno je rozšíření rybníků Zahrádkář 1 a Poslední. 

Na konec června jsme připravili v HS dny otevřených dveří pro děti ze základních škol a DDM, nejvíce je vždy nadchne možnost 
zachytat si na chovném rybníce – samozřejmě pod odborným dohledem, se souhlasem hospodáře a metodou chyť, změř, vyfoť a pusť. 

Podzim opět patřil výlovům, bohužel rybáře více než průběh výlovů zajímá co se kdy a kam vysadí a tak tedy uvádím pár čísel o tom 
kolik, čeho a kam bylo vysazeno:

do revíru „Chodovský potok 1“: do revíru „Chodovský potok 2“: do revíru „Chodovský potok 3“:
· Kapr 8.250ks 8.840kg · Kapr 5.950ks 6.018kg · Pstruh duhový 600ks 150kg
· Lín 1.520ks 152kg · Lín 700ks 70kg · Siven americký 500ks 115kg
· Amur 300ks 135kg · Amur 300ks 135kg 
· Cejn 1.000ks 100kg  · Cejn 1.000ks 100kg 
· Štika 1.290ks 129kg · Štika 510ks 51kg 

Z tohoto uvedeného počtu bylo do největších a nejnavštěvovanějších sportovních vod vysazeno:
 Kapr ks Lín ks Amur ks Štika ks Cejn ks
Novorolský rybník 3.000 900 90 820 400
Vojkův rybník 2.000 220 50 150 120
Nádrž Vřesová 3.000 300 140 280 350
Smolnická nádrž 2.850 300 140 220 600

Na ukončení hospodářské sezony jsme připravili rybářskou taneční zábavu DOLOVNOU, konala se v sále domu kultury v Nové Roli. 
Byla tentokrát trochu více bigbeatová a to díky skupině Martin Čarný Band. Po půlnoci byla vydávána tombola, ve které bylo mimo jiné 
hodnotné ceny i 60ks kaprů.

V prosincových předvánočních dnech se hospodářské středisko stalo poutním místem pro ty, kteří si nedokáží představit štědrovečerní 
stůl bez kapra. V letošním roce jsme zaznamenali prodejní rekord – prodáno bylo 25q ryb.

A to ještě není konec poslední neděli před Silvestrem jsme se pustili do vyřezání náletových dřevin ze břehů rybníku Poslední 
a zahájili tak přípravu na jeho vyčištění a rozšíření. 

S pozdravem Petrův zdar ! 
Jednatel MO – Jaroslav Šimek



Činnost nejmenších rybářů - rybářský Činnost nejmenších rybářů - rybářský 
kroužek MOkroužek MO

Kroužek nejmenších rybářů vede zkušený trenér Tomáš 
Latislav a pár dalších nadšenců. 

Jako každým rokem se kroužek účastní mnoha závodů, 
jak v RT (Rybolovné Techniky)  tak i v plavané a pořád platí, 
co účast, to úspěch! V závodech v plavané se tradičně dobře daří 
M. Duchovičovi, H. Pejškové, ale ani O. Krbec nezůstává pozadu 
a snaží se dobrými výsledky přispět k úspěšnému hodnocení 
celého družstva. Nováčkové v podobě L. Jejkalové, T. Kafoňka, 
nebo P. Pechera nezůstávají po zadu a snaží se dosahovat dobré 
výsledky a tak reprezentovat naší MO. Je vidět, že o budoucí 
úspěchy naší MO a o její prezentaci je dobře postaráno.

Děti se jednou týdně scházejí v DDM při probíraní teorie, 
xkrát je trénink RT a o víkendech, když nejsou závody 
chodí mladí rybáři k vodám naší MO vyzkoušet v praxi vše, 
co se naučí a toto proměnit v podobu úspěšného úlovku. Již 
tradičně pomáhá kroužek při čištění našich rybníků a při 
výlovech rybníků chovných.

V loňském roce se děti účastnily rybářského tábora na Velkém 
rybníce, který se hlavně nováčkům hodně zamlouval. Pobyt 
v přírodě spojený s chytáním ryb, vycházky do lesa na houby 
nebo borůvky. To bylo pro ně něco nového, pro některé třeba 
ještě nepoznané, nemluvě o uzení ryb, které se děti musí 
naučit nejen chytat, ale i připravovat. Domů se nikomu z nich 
nechtělo a již se těší na tábor letošní, který jak se zdá bude opět 
na stejném místě pro oblibu této lokality, ale i díky přístupu 
správce kempu k mladým rybářům, který sám chytá a myslím, 
že i on se měl na co koukat a třeba se i k něčemu přiučit. Pro 
velký úspěch se děti do tábora ještě jednou vrátily na víkend, ale 
to již jim počasí moc nepřálo.

Jak jsem se již zmiňoval, naši „prckové“ z kroužku uklízí 
břehy rybníku po „velkých“ rybářích, kteří na to zapomínají. 
Loni se jim povedl úklid Vojkova rybníku, Koupaliště, mají 
za sebou Pískovnu 1 a 2 a pochopitelně i břehy jedné z nejhezčích 
pstruhových řek, řeky Rolavy.

Tímto bych chtěl připomenout všem rybářům článek 
v RŘ, který přímo ukládá za povinnost úklid lovného místa 
před započetím lovu, natož po jeho ukončení.Je zarážející, 
že na spoustě krásných míst to po odchodu „takyrybářů“ 
vypadá jako na smetišti!!! Jak chceme vychovávat mládež, 
když sami nejsme schopni po sobě uklidit když od vody 
odcházíme. Copak zapomínáme, že taky budeme mít vnoučata, 
pravnoučata…copak chceme aby místo do hezké čisté přírody 
si chodili hrát na smetiště a někde u haldy PET lahví vzpomínali 
jak jim děda říkával: „ tady vnoučku kdysi bývalo koupaliště, 
v něm raci a škeble. To jsou zvířata, o kterých se učíte ve škole 
a máte je na obrázcích ve třídě“

Zamysleme se každý nad tímto aspoň trochu!
Další aktivitou kroužku je spaní na myslivecké boudě v lese, 

bez elektriky, bez plynu, bez vody. Dětem se zde líbí, romantika, 
oheň a není jediné, které se sem nechce vrátit!

Pro velkou oblibu se zde konala i „závěrečná“, rozloučka 
s lovnou sezonou a několik zimních víkendů.

Koncem článku nesmím opomenout soustředění krajské 
representace před závody na republikové úrovni, které se konalo 
taky za podpory naší MO.

Akcí bylo podstatně více, ale nelze se o všech rozepisovat, 
tolik prostoru nemáme.

Nicméně, závěrem musím poděkovat všem, kdo toto vše mají 
na svědomí, a díky komu je možné toto vše pořádat.

Díky všem sponzorům, kterým není těžko investovat peníze 
na naši mládež, díky DDM v Nové Roli, který nám pomáhá 
řadu věcí realizovat, díky MO Božičany za podporu a za zázemí 
pro mladé rybáře!

Výsledky RT za rok 2007
KRAJSKÉ KOLO Plzeň
Ml žáci 8. místo P. Pecher

 9. místo T. Kachoněk
St. žáci 3. místo O. Krbec
St. žákyně 2. místo L. Jejkalová
Junioři 5. místo H. Pejšková
 6. místo M. Duchovič
Družstvo 3 .místo
RT Písek 
St. žáci 8. místo O. Krbec
St žákyně 3. místo L. Jejkalová
Junioři 3. místo H. Pejšková
 9. místo M. Duchovič
Družstvo 4. místo
RT Nová Role
Ml. žáci 1. místo P. Pecher
 5. místo T. Kachoněk
St. žáci 1. místo O. Krbec
St. žákyně 1. místo L. Jejkalová
Junioři 3. místo H. Pejšková
 4. místo M. Duchovič
Družstvo 1. místo
Krajský přebor RT- jarní kolo
Ml. žáci 2. místo P. Pecher
St. žáci 3. místo O. Krbec
St. žákyně 2. místo L. Jejkalová
Junioři 2. místo H. Pejšková
 3. místo M. Duchovič
Družstvo 1. místo
ČESKÝ POHÁR RT- Bílina
 7 místo H. Pejšková
 11 místo M. Duchovič
SLEZSKÝ POHÁR Frýdek- Místek
 5. místo H. Pejšková
 20. místo M. Duchovič
RT Kynšperk n/O
St. žákyně 1. místo L. Jejkalová
St. žáci 3. místo O. Krbec
Junioři 2. místo H.Pejšková
 3. místo M. Duchovič
Družstvo 2. místo
RT Kožlany
Ml. žáci 4. místo P. Pecher
 16. místo M. Duchovič
St. žáci 3. místo O. Krbec
St. žákyně 1. místo L. Jejkalová
Junioři 2. místo M. Duchovič
 3. místo H. Pejšková
Družstvo 1. místo

Na MČR v RT, které se konalo ve Volarech se naší H. Pejškové 
povedlo vybojovat dvakrát třetí místo a tak domů přivezla vzácné 
dvě bronzové medaile. Bohužel toto se nepovedlo dalším našim 
závodníkům a tak M. Duchovič i O. Krbec zůstali bez placky 
na krku. Družstvo skončilo na krásném 3. místě.

Jak sami vidíte, úspěchy to nejsou malé. Budeme dál na tom 
pracovat a věřím, že se nám z velkých a významných závodů 
bude dařit medaile vozit.

Tolik o loňském roku v podání kroužku mladých rybářů

S pozdravem Petrův zdar!
Trenér T. Latislav



Zpráva o činnosti Zpráva o činnosti 
Sboru dobrovolných Sboru dobrovolných 
hasičů Nová Role hasičů Nová Role 
za rok 2007za rok 2007

Výbor SDH se v roce 2007 sešel celkem 
8x. Na svých schůzích projednával 
úkoly, které si stanovil pro tento rok. 
Tyto úkoly pak byly v průběhu roku 
plněny. Jednalo se o vnitrosvazovou 
činnost, stavění a kácení májky, příprava 
a zabezpečení Okresního kola soutěže 
v požárním sportu, Novorolského poháru 
a soutěže seniorů. Příprava a realizace 
mezinárodního dne dětí v areálu 
hasičské zbrojnice. Dále pak přípravu 
a realizaci mikulášské nadílky pro 
děti našich členů a účast na soutěžích. 
Dále pak o údržbu techniky, výstroje 
a výzbroje, údržbu areálu a budovy. 
Pravidelně se zúčastňujeme školení 
velitelů, strojníků, nosičů dýchací 
techniky a řidičů. Při výčtu těchto akcí, 
na kterých se výbor a celý sbor podílel 
bylo v průběhu roku odpracováno 1 670 

Rok 2Rok 2007 u hasičů 007 u hasičů 
v Mezv Mezirolíirolí

Jako každoročně je na místě 
seznámit Vás s celoroční činností sboru 
dobrovolných hasičů v Mezirolí. Členská 
základna našeho sboru není nikterak 
rozsáhlá a tak se naše činnost soustředí 
především na kulturní akce a výchovu 
mladých hasičů. I v loňském roce začalo 
všechno masopustem 17. února. 

Počasí nám přálo a všichni jsme 
si masopustní průvod užili. Navštívili 
jsme všechny, kdo nás uvítali s otevřenou 
náručí a pochopením. Celý den jsme 
završili posezením v hasičské klubovně. 

Největší společenskou akcí je vždy 
stavění máje. Necelý týden před vlastní 
akcí je zapotřebí připravit májku, dřevo 
na hranici a spousty jiných věcí. Sešlo 
se opravdu hodně pomocníků a práce 
šla jako po drátku. Dne 30. dubna 
odpoledne se mezirolští občané sešli 
na návsi a společnými silami vztyčili 
májku a oslavili příchod jara. 

Pro děti jsme si připravili dětský den, 
který se konal v sobotu 2. června. Tři 
hodiny zábavy, her a dětského smíchu 
naplnily celou náves. Největší atrakcí 

byla džberová stříkačka a dokud byla 
voda, tak všichni stříkali jako o život. 
Bylo až k nevíře, jak nám letos vyšlo 
počasí. I to je důvod, proč se všechny 
akce povedly.

Poslední akcí byl Mikuláš, který byl 
krásným završením loňského roku. Děti 
byly řádně vystrašené a na tento rok 
přislíbily, že budou hodné. 

Další aktivitou hasičů je účast 
na soutěžích požárního sportu. I my 
se musíme udržovat v kondici a tento 
způsob kombinuje příjemné s užitečným. 
Mužské družstvo se zúčastnilo 
následujících soutěží:

· Pohár města Chodova – 4. místo 
· Okresní soutěž – 4. místo
· Pohár města Nejdku – 7. místo

Ženské družstvo se bohužel 
nepodařilo dát dohromady.

Zásahová jednotka minulý rok 
zasahovala 2x. Poprvé při samovolném 
vyvrácení lípy na návsi a stržení sloupu 
elektrického vedení, kde se hasiči podíleli 
na zabezpečení prostoru a odklizení 
následků. Druhou akcí byla účast 
velitele jednotky na požáru rekreační 
chaty v Děpoltovicích nad statkem. 
Bohužel se výjezdu nezúčastnila celá 
jednotka, protože výjezd byl v pracovní 
den a všichni členové jednotky byli 
v práci.

I v letošním roce jsme postupně 
doplnili výzbroj. Celý loňský rok byl 
ve znamení získávání techniky. Nejprve 
jsem získali motorovou pilu, která 
bude jistě velkým pomocníkem. Dále 
jsme získali od HZS Karlovarského 
kraje vyřazované vozidlo PV3S. Nyní 
vlastníme 2 tyto vozidla. Dále jsme 

získali vybavení z porcelánky v Nové 
Roli. Jsem rád, že nyní máme docela 
slušné vybavení a techniku, za které 
se nemusíme stydět.

Nejvíce činnou částí sboru je kolektiv 
mladých hasičů. Během loňského 
roku se počet členů neustále vyvíjel 
a na konci roku 2007 jsme měli 13 dětí 
v kategorii starší a 5 dětí v kategorii 
mladší. Děti k nám dojíždí i z celého 
okolí,momentálně z Nové Role, Chodova 
a Karlových Varů. Cílem kolektivu 
mladých hasičů je zejména výchova 
ve vztahu k hasičské problematice. 
Samozřejmě, že děti lze nejlépe upoutat 
hrou, a tak se mladí hasiči účastní např. 
Karlovarské ligy MH, kde se soutěží 
v požárním útoku plus jedna disciplína 
podle výběru pořádajícího SDH. 
V loňském roce se družstva mladších 
i starších umístila shodně na 4. místě. 
Vzhledem ke konkurenci je to velký 
úspěch. Prioritou je však hra Plamen. 
Jedná se o soutěž probíhající během 
celého školního roku s možností postupu 
až na mistrovství České republiky. 
V současném probíhajícím ročníku 
2007/08 jsou prozatím mladší na 5.
místě a starší na 4.místě. Pod vedením 
Miloslava Pospěcha se mladým hasičům 
daří a věřím, že tak tomu bude i nadále.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
a pomáhali sboru. Zejména chci 
poděkovat Milanu Tintěrovi, Michalu 
Stánkovi, Mílovi Pospěchovi a Městu 
Nová Role.

Martin Bíkl
starosta SDH Mezirolí

hodin. 
Prevence- preventivní prohlídky 

se provádí 1 x za 2 roky tak, jak jsme 
si je stanovili. V letošním roce bylo 
provedeno 78 preventivních prohlídek 
v Nové Roli a obci Jimlíkov. Prohlídky 
byly bez zjevných závad.

Represe- represivní činnost je jedním 
z nejnáročnějších úseků, kde je neustále 
dbát zvýšené opatrnosti, aby k požárům 
nedocházelo. V roce 2007 jednotka 
zasahovala celkem 24 x. Šestnáctkrát 
se jednalo o požár, 1x o ropnou havárii, 
2x o živelní pohromu, 3x o technickou 
pomoc, 1x planý poplach a jednou 
se jednalo o taktické cvičení jednotek 
SDH. Při těchto událostech zasahovalo 
141 hasičů což je 6 hasičů na jeden 
zásah. Výjezd jednotky v době od 00 
do 12 hodin byl celkem 5x a v době 
od 12 do 24 hodin celkem 19x. 

V roce 2007 jsme do soutěží zapojili 
celkem 2 družstva, 1 mužů a 1 žen. Také 
se nám podařilo zapojit 4 dorostenky 
do krajské soutěže jednotlivců, která 
se konala zde v Nové Roli. Této 
soutěže se zúčastnila tato děvčata... 

Jana Kriegelsteinová, Jana Horychová, 
Kateřina Horychová a Božka 
Kejvalová. Ve velké konkurenci se naše 
děvčata umístila na pátém, čtrnáctém 
a jednadvacátém místě. V Nové Roli 
se také konala soutěž seniorů /muži 
nad 40 let/. Tato soutěž se konala již 
po čtvrté. Na čtvrtý ročník přijela čtyři 
družstva z okresu. Družstvo starších 
mužů SDH Nová Role se nám bohužel 
pro jejich pracovní vytížení nepodařilo 
zapojit.

 K dnešnímu dni má sbor dobrovolných 
hasičů v Nové Roli celkem 56 členů, 
z toho 32 mužů a 24 žen. Zásahovou 
jednotku tvoří 13 členů.



Osadní výbor JimlíkovOsadní výbor Jimlíkov
Že se tu v Jimlíkově v r. 2007 nezahálelo, dokladují akce 

uskutečněné v režii Osadního výboru:

1 - 8. 4. „Sportovní hry - dospělí“
• šipky, ping-pong, kulečník

2 - duben 
• brigáda na úklid cest a příprava dřeva 

na májku
3 - 30.4. „Stavění májky“
4 - 13. 5. „Den matek“ 

• společenské hry - soutěž

5 - 2. 6. „Den dětí“
• hry, soutěže

6 - 5. 12. „Mikuláš“ 
• hry dětí

7 - 24. 12. „Vánoční zpívání“ 
• Společenská akce

8 - 26.12. „Sportovní hry - dospělí“
• ping-pong

9 - 29. 12. „Sportovní hry - dospělí“ 
• šipky

Za osadní výbor Jimlíkov
předseda F. Řádek

Činnost fotbalového Činnost fotbalového 
klubu Nová Role v roce klubu Nová Role v roce 
20072007

Rok 2007 nezačal pro náš Fotbalový 
klub příznivě. Již v únoru došlo k havárii 
kotle, který vytápí kabiny a klubovnu 
našeho klubu.Výměna kotle a rozvodů 
nás stála 77.000,-- Kč.

Další nezbytnou investicí byla v roce 
2007 rekonstrukce osvětlení škvárového 
hřiště, ke které jsme byli donuceni když 
nám vandalové uřezali kabely vedoucí 
k osvětlovacím stožárům,

Tato rekonstrukce stála náš klub 
86.000,-- Kč. 

Další, v pořadí třetí, ranou která nás 
postihla v začátku roku, bylo snížení 
dotace pro náš klub, kterou nám 
každoročně poskytuje Městský úřad 
o částku 65.000,-- Kč oproti prostředkům 
přiděleným v předcházejícím roce 
2006.

Takže během začátku roku byl 
vyčerpán jak výdělek z pořádání 
Sportovního maškarního plesu, tak 
nevelká finanční rezerva z roku 2006. 

Z těchto důvodů nám již nezbyly 
prostředky na odkoupení našeho 
vlastního travnatého hřiště od TJ Nová 
Role, ve výši 50.000,-- Kč a museli jsme 
proto požádat Městský úřad o účelovou 
půjčku, kterou v dohodnutých termínech 
splácíme.

Pokud nám takto začal rok 2007, nelze 
o něm mluvit jako o roce úspěšném, 
alespoň z pohledu finančního. To pro 
náš klub znamenalo,že se po celý zbytek 

roku budeme uskromňovat a šetřit jak 
to jen půjde. Neustále stoupající ceny 
energií (voda, elektřina), cestovného 
pro mužstva, PHM do sekaček, 
hnojiva a dalších věcí nezbytně 
nutných pro provoz a údržbu našeho 
sportovního areálu nám odčerpávají 
další finanční prostředky, které bychom 
rádi investovali do zkvalitnění práce 
s mládeží a podmínek pro naše hráče.

Díky svízelné finanční situaci 
se neustále protahuje dokončení dvou 
kabin pro mládežnická mužstva,které 
nutně potřebujeme pro zlepšení 
podmínek provozu našich sportovišť.

Bohužel naše sportoviště jsou 
takového charakteru (travnatá hřiště), 
že je nelze ve větším rozsahu komerčně 
pronajímat bez toho, že by došlo 
k nenapravitelnému poškození hracích 
ploch.

To, že se v těchto podmínkách hraje 
v Nové Roli Krajský přebor mužů se dá 
nazvat malým zázrakem, při porovnání 
s podmínkami, jak materiálními, tak 
finančními a hráčskými, které mají 
ostatní fotbalové kluby našeho regionu. 
Je otázkou, jak dlouho se ještě podaří 
tuto soutěž v kategorii dospělých 
udržet. 

V mládežnické kategorii, která 
byla po řadu let chloubou našeho 
klubu se zuby nehty snažíme udržet 
odpovídající úroveň jak v soutěžích, 
tak v samotném počtu mládežnických 
mužstev.

Také zde působí řada negativních 
jevů, ať je to již všeobecně klesající 
zájem mládeže o sportování, nebo malý 

zájem rodičů o to, jak jejich ratolesti 
tráví volný čas. Velkým problémem 
je zajistit pro mládežnická mužstva 
trenéry s alespoň částečnou kvalifikací.
Zde by pomohlo, kdybychom mohli 
tyto trenéry alespoň symbolicky 
finančně odměňovat tak, jak je to běžné 
u ostatních fotbalových klubů v regionu, 
ale bohužel v současné finanční 
situaci na to nemáme ani minimální 
prostředky. A tak můžeme pouze veřejně 
poděkovat obětavcům: Jos. Vaverkovi, 
D. Hájkovi, P. Žemličkovi, M. Jindrovi,
D. Hegenbartovi, P. Královi
a B. Poláčkovi za to, že se nám 
o mládežnická mužstva starají. 
Je pravdou i to, že dnes má provozování 
sportovní činnosti mládeže celou řadu 
dalších konkurenčních zájmových 
oblastí, které dříve ani neexistovaly.

Ale abychom nebyli jenom 
pesimističtí. FK Nová Role uspořádal 
v roce 2007 tradiční Sportovní 
maškarní ples, který se občanům 
našeho města líbil. Dále jsme uspořádali 
další ročník Sportovního dne dětí 
na našich sportovištích, kterého se již 
tradičně zúčastňují žáci škol a školek 
z Nové Role, Božičan a Mezirolí. Toho 
posledního ze zúčastnilo přes 400 dětí, 
které na našich hřištích absolvovali 
dovednostní soutěže a hráli fotbalové 
turnaje.

Již tradičně a to po 47. uspořádal FK 
Nová Role nejstarší fotbalový turnaj 
našeho regionu pod názvem: Memorial 
Waltera Ulče o pohár města Nová Role. 
Pro naše diváky nabídl možnost ve dvou 
dnech vidět řadu předních fotbalových 



mužstev našeho regionu.
V mistrovských soutěžích považujeme 

za úspěch záchranu a udržení našeho 
A mužstva v Krajském přeboru 
mužů. U dorostu potom udržení 
nejvyšší krajské soutěže a to krajského 
přeboru. Žákovské mužstvo, které 
bylo po odchodu řady hráčů zařazeno 
do okresního přeboru se stabilizovalo 
a dosahuje v této soutěži velmi dobrých 
výsledků.

Přípravka mužstvo nejmenších 
hráčů hraje krajskou soutěž přípravek 
a pravidelně se zúčastňuje pořádaných 
turnajů, na kterých statečně bojují 
o co nejlepší výsledky.

Vizitkou dobré práce s mládeží 

v našem klubu je řada 14 hráčů 
v mládežnické kategorii, kteří hostují 
v mužstvech mládeže Baníku Sokolov 
nebo Buldoků K.Vary. Nedílnou součástí 
našeho klubu je mužstvo Starých pánů 
které poctivě trénuje a v roce 2007 
se umístilo na pěkném druhém místě 
na turnaji starých pánů v Božičanech.

 O to víc všechny mrzí, že fotbal 
přestali hrát nadějní mladí hráči Pepa 
Urbánek, Tomáš Kesl, J. Süssner, 
se kterými jsme s určitostí počítali již 
v loňském roce do základního kádru 
A mužstva To je pro náš klub v současné 
situaci veliká a nenahraditelná ztráta. 
Kluci tak postavili náš klub do svízelné 
situace a všichni doufáme, že své 

rozhodnutí přehodnotí a přijdou nám 
opět pomoci.

A závěr našeho ohlédnutí za rokem 
2007?? Jak jinak než optimistický. 
I když jsou pryč časy, kdy na výdělečné 
brigády v porcelánce nebo pro město 
nebyl problém zajistit 15 pracovníků, 
časy kdy hráči pravidelně pomáhali při 
údržbě sportovišť, pořád zbývá v Nové 
Roli pár nadšenců a obětavců, kteří 
táhnou fotbalovou káru dále a věří v lepší 
a klidnější budoucnost fotbalového dění 
v Nové Roli.

J.Hájek – předseda FK Nová Role

Činnost  Tělovýchovné jednoty Nová Role v roce 2007Činnost  Tělovýchovné jednoty Nová Role v roce 2007

Od svého založení v roce 1946, vytváří TJ podmínky, pro sportovní vyžití občanů našeho města.  Toto sportovní a společenské 
vyžití  je možné jednak ve sportovních oddílech, registrovaných  v TJ, ale i při akcích pro širokou veřejnost. TJ N.Role se spolupodílela 
na akcích pro  město, jako byla například  Novorolská Walcha  a  Michalská pouť, zapůjčením našeho areálu na koupališti. Pro veřejnost 
pravidelně pořádáme „Týden otevřených dveří“.  Přes  400 spokojených účastníků z řad veřejnosti, je důkazem oblíbenosti této akce. 
Hlavně pro mládež je určeno  a udržováno naše malé hřiště u železniční trati. Je bezplatně využíváno po celý rok. Sportovní veřejnost 
má možnost pronajmout si  i ostatní naše zařízení, jako je přímo sportovní hala nebo areál plážového volejbalu. Přes 50 mistrovských 
zápasů krajského přeboru ve futsalu, se uskutečnilo ve sportovní hale. Uskutečnila se zde i řada turnajů v sálové kopané. Široká veřejnost 
má také možnost  využít služeb naší sauny v hale. Spokojeni s prostředím a vybavením našich sportovišť byli i hokejisté Karlovarské 
Energie, kteří  zde uskutečnili svojí  letní přípravu. O chod TJ se stará tříčlenný výbor ve složení  L. Škarda (předseda) a R. Veselý,
A. Kocur  (členové).

V rámci TJ jsou činné tyto  oddíly:
Oddíl volejbalu: mimo tréninků a účastí v soutěžích okresního formátu, bylo největší akcí  uspořádání turnaje pro  milovníky volejbalu. 

Akce se uskutečnila 29.12.2007 v rámci „Týdne otevřených dveří“  Celkem 9 přihlášených družstev, cca 60 aktivních hráčů, bojovalo 
ve dvou skupinách o vítězství. 

Oddíl ASPV:  počtem 65 členů  patří k největším v TJ. Převažuje hlavně práce s dětmi. Pod vedením cvičitelek III.třídy Jany Kotkové 
a Jitky Rákošové, se vedou cvičení, rozdělené do skupin: děti 5-7 let, 7-10 let, 10-15 let, cvičení pro dospělé. Záběr cvičení je široký. 
Cvičí se aerobik, stepaerobik a fitball. Členky ASPV několikrát v roce vystoupily na sportovních a společenských akcích  pořádaných 
ve městě.  Pro nejmenší  se pořádali  různé soutěže a aerobiky, formou her.Juniorky a ženy se zúčastnily masterů, faceturů a soutěží 
missaerobik, kde pravidelně postupují do finále. Největší  a nejnáročnější  akcí  ASPV bylo  již tradiční cvičení  „Aerobik u moře“. 
V roce 2008 plánujeme  pobyt u moře v Itálii. Cvičitelky  oddílu si pravidelně zvyšují  kvalifikaci na školeních a seminářích, aby i nadále  
aerobik zůstal  oblíbeným sportem žen a dívek v Nové Roli.

Oddíl vzpírání:  pod vedením trenérů  Augustina Kocura a Miloše Podšera si oddíl vedl úspěšně i v rámci celé ČR, neboť  ve II.lize (což 
je nejvyšší sportovní soutěž hraná v N. Roli), jsme skončili na 2.místě! V soutěžích jednotlivců jsme se také neztratili.

Mistrovství  Karlovarského kraje: 2x 1.místo, 3x 2.místo  

Mistrovství  Plzně:  5x 1.místo, 1x 2.místo

Mistrovství  ČR masters: 1. místo-Květoslava Kocurová,Karel Mrnuštík a Augustin Kocur.
   2. místo-Jan Gondáš
   3. místo-Zdeněk Kadlec

Mistrovství ČR-17: 3. místo-Antonín Chvojka 7. místo –Jakub Valdman

Mimo tyto akce jsme startovali úspěšně i na Velké ceně Plzně a Velké ceně Meziboří. Největší akcí ,kterou  pořádal oddíl ,však byla 
tradiční „VELKÁ CENA CONCORDIE a.s  LESOV“ mužů a masters. Jednalo se o 19.ročník.Startovalo celkem  33 závodníků z  9 
oddílů celé ČR. (B.Sokolov,O.Praha,B.Praha,GU Teplice, VTŽ Chomutovov, S.M.Ostrava, S.Zlín, L.Cheb, N. Role).

Na slavnostním zahájení se podílela svým vystoupením i děvčata z ASPV. Děkujeme.

Největším úspěchem  Novorolských závodníků v roce 2007, bylo splnění tvrdých  limitů, nutných pro start  na MISTROVSTVÍ  



Karlovarský porcelán, a. s.,Karlovarský porcelán, a. s.,
Nová Role v roce 2007Nová Role v roce 2007

Karlovarský porcelán, a. s., je nejvýznamnějším 
zaměstnavatelem na území města Nová Role. Přestěhováním 
generálního ředitelství společnosti z Karlových Varů – Staré 
Role do prostor novorolské administrativní budovy závodu 
na jaře roku 2007 ještě vzrostl význam společnosti pro Novou 
Roli. 

Generální ředitelství s 65 pracovníky řídí mimo porcelánku 
v Nové Roli i výrobní závody v Klášterci a v Chodově, Thun 
Studio v Lesově, výrobu obtisků v Sítotisku a Strojírenský 
závod ve Staré Roli. Součástí společnosti je novorolský sklad 
Knoll, který zabezpečuje pro výrobní závody obalový materiál 
a celní odbavení zakázek. V závodě Nová Role pracuje cca 540 
zaměstnanců.

V průběhu roku 2007 došlo na závodě Nová Role k mnoha 
změnám. Již zmíněnému stěhování generálního ředitelství 
do Nové Role předcházely úpravy v administrativní budově.
Jejich součástí byla i rekonstrukce vzorkovny, ve které 
se odehrávají jednání se zákazníky. Do areálu závodu 
byla přestěhována centrální laboratoř společnosti a část 
Strojírenského závodu, která zajišťuje pro všechny závody 
výrobu forem na tlaková lití a lisovací nástroje.

Ke změnám došlo i v technologickém vybavení závodu. 
Vedením Karlovarského porcelánu, a. s., bylo rozhodnuto 
o nahrazení tunelových pecí pro ostrý výpal z konce 60. let 

minulého století novou pecí. Celá výměna pecních agregátů 
proběhla ve velice krátkém čase - během jednoho měsíce. 
Bourání tunelových pecí těžkou technikou začalo začátkem 
července. Dnem i nocí odvážela nákladní auta vybouraný 
materiál a do závodu byly naváženy díly nové pece i beton 
na úpravu podlah. Dne 1. srpna 2007 byl zahájen plný provoz 
rychlovýpalové pece, dodané firmou GRÜN. Nová pec má při 
výkonu vyšším než obě zbourané ostré tunelové pece výrazně 
nižší spotřebu zemního plynu. Tím došlo i ke snížení emisí 
zatěžujících životní prostředí. V listopadu 2007 byla v glazovně 
instalována moderní glazovací linka, dodaná firmou SAMA. 
Modernizace přispěla ke stabilizaci závodu a k zachování 
pracovních příležitostí v Nové Roli.

Dne 27. října 2007 si v rámci Dne otevřených dveří mohli 
zájemci z řad obyvatel Nové Role i blízkého okolí prohlédnout 
novou pec a zrekonstruovanou pecní halu. Této možnosti 
využilo 200 občanů.

V průběhu roku 2007 došlo k rozsáhlému rozšíření 
vyráběného sortimentu. Od začátku roku 2007 probíhala 
intenzivní jednání o zavedení nových tvarů s označením „Thun 
1794 Hotel Restaurant“. Během jara bylo do výroby připraveno 
téměř 100 nových výrobků v hotelovém provedení. Moderní 
technologie – isostatické lisování a tlakové lití - umožňují 
výrobu nejrůznějších tvarů (trojúhelníky, čtverce, asymetrické 
výrobky). Toho bylo plně využito v návrzích nových výrobků 
i dekorů. V areálu závodu je vyčleněna jedna z budov jako sklad 
hotových výrobků „Thun 1794 Hotel Restaurant“, ze kterého 
je prováděna expedice do celé Evropy.

V rámci využití poptávky ruského trhu po zdobených 
soupravách jsme pro tuto oblast připravili nový tvar Zlata 
s výrazným reliéfem a množstvím doplňkových sortimentů. 
Pro Zlatu byly navrženy dekory, využívající reliéf, a bohatě 
doplněné zlatem.

Jako již několik předchozích let i v roce 2007 jsme vyráběli 
zakázky pro firmu Tchibo. Vzhledem velké náročnosti této firmy 
na kvalitu souprav, vyrobených ve velkém množství a v krátkém 
časovém období, svědčí opakované objednávky porcelánu 
o schopnosti pracovníků porcelánky těmto požadavkům 
vyhovět.

Rok 2007 v závodě Nová Role byl ve znamení velkých změn, 
které budou pokračovat v dalším roce. Věříme, že se tím udrží 
konkurenceschopnost naší porcelánky a i nadále budeme 
zásobovat jak vnitřní trh, tak i celý svět našimi výrobky.

N. Kuboňová

EVROPY  MASTERS  -2008. Na tuto vrcholnou soutěž se připravují závodníci: Zdeněk Kadlec, Jan Gondáš, Karel Mrnuštík a Augustin 
Kocur.

Pro oddíl to byl úspěšný rok.Společně jsme ho  zakončili 28.1220.07  turnajem ve stolním tenise. Zúčastnili se ho společně členové 
oddílu a rodinní příslušníci.

Oddíl šachu: pod vedením Ladislava Janouška startovali šachisté na různých turnajích a přeborech v rámci Karlovarského kraje,jako 
byl například  Turnaj mládeže v Chodově.    

                                                                     
Krajská soutěž I.třídy:  (10.06-3.07) , 11. místo celkově

Oddílový přebor 16 hráčů: (10.06-03.07),   1. místo - Svoboda

Krajský přebor mládeže: ( 3.3.2007) , 42 hráčů. 2. místo - Prchal, 4. místo - Šaroch, Rohla.

Vánoční bleskový turnaj:  (26.12.2007) ,startovalo 54 hráčů. Tradiční soutěž pořádaná v naší režii.

Z pověření TJ N.Role zpracoval : A.Kocur



Obchodní společnost Obchodní společnost 
Norobyt, s.r.o. Nová Norobyt, s.r.o. Nová 
Role –Role – rok 2007 rok 2007

Každý rok a proto i rok 2007 
začínáme odečtovou službou. Tato 
činnost je pravidelná. Potom přichází 
na řadu uzávěrka účetnictví a to jak 
v obchodní společnosti tak u všech 
Společenství vlastníků jednotek, které 
máme ve správě. Další velmi důležitou 
činností je vyúčtování mezi obchodní 
společností a SVJ resp. dalšími 
organizacemi.

Zároveň se pracuje na celkovém 
vyúčtování jednotlivých bytových 
jednotek a to jak nájemních tak 
v osobním vlastnictví. Tato činnost 
musí být ukončena v termínu, 
aby nejpozději do konce dubna 
následujícího roku obdrželi všichni 
zainteresovaní protokoly o vyúčtování. 
S případnými reklamacemi a jinými 
opravami protokolů do poloviny roku. 
V červnu jsme zahájili přípravné 
práce na opravách topných kanálů 
v ulicích Tovární, Školní, Bezejmenná 
a Nádražní. Přípravy byly koncipovány 
tak, aby zákrytové desky topných 
kanálů splňovaly únosnost motorových 
vozidel, v místech, kde měla vzniknout 
nová parkovací místa. Zde otiskujeme 
několik fotografií:

Byly zahájeny výkopové práce 
a následně probíhaly opravy topných 
kanálů. Opravy trubních částí, podpěr 
a izolací včetně úklidu. Z topných 
kanálů byly vyřezány staré a nepotřebné 

trubky a vyklizeno 25 kontejnerů 
odpadu. Veškeré opravy byly dokončeny 
v listopadu 2007 a celkové náklady 
činily 4 mil. Kč.

CO TAKÉ ŘEŠÍME
V průběhu měsíce července došlo 

k několikanásobnému odcizení 
měděných svodů z objektů v Nádražní 
ulici č. p. 280, 288, 291 a 254 v Nové 
Roli. (viz foto níže)

Snímky po doplnění a opravě:

Fotodokumentace o tom, jak žijí 
někteří lidé v nájemních bytech a jak 
si dovedou vážit možnosti bydlení 
v majetku města Nová Role.

Na úseku tepelného hospodářství 

došlo k nárůstu ceny za 1 GJ. Nárůst 
této ceny byl avizován 6 měsíců předem 
a byl způsoben dramatickým nárůstem 
nákupní ceny tepla od dodavatele, 
kterým je Karlovarská teplárenská. 
Nárůstem cen elektrické energie, plynu 
a výrazným snížením odběru množství 
tepla do jednotlivých objektů, které 
byly zatepleny. Zateplením objektů, 
které se nám velmi líbí došlo oproti 
odběru před zateplením a po zateplení 
o snížení množství nakoupeného tepla 
o 50% a je zde patrná úspora tepelné 
energie, což je pozitivní jev. Finanční 
částka, kterou obchodní společnost 
Norobyt, s.r.o.v součinnosti s Městem 
Nová Role investovala do oprav topných 
kanálů činila 8 miliónů Kč.

Druhým bodem, který vnímáme 
velmi pozitivně je překřížení tras 
předizolovaného potrubí přivaděče 
horkovodu z Mírové do Nové Role, 
který byl realizován v létě roku 2005. 
Od této doby do současnosti, nebyl 
zaznamenán žádný problém na výše 
uvedené trase horkovodu. Investice 
ve výši 450 tis. Kč se nám všem opravdu 
vyplatila. 

Obchodní společnost Norobyt, s.r.o. 
Nová Role představila určitý výsek 
činnosti za uplynulý rok 2007, který 
uskutečňovala s pracovním kolektivem 
ve složení: (zleva) Ing. Věra Kadlecová, 
Václav Svoboda, Jitka Valentová, Josef 
Hruška, Martina Mrázková, Luděk 
Zdeněk, Eva Jakubková a Radek 
Chvátal. (Na snímku chybí Vlastimil 
Veselý).

Luděk Zdeněk
jednatel
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INVESTIČNÍ AKCE INVESTIČNÍ AKCE 
MĚSTA NOVÁ ROLE MĚSTA NOVÁ ROLE 
V ROCE 2007V ROCE 2007

OPRAVY CHODNÍKŮ OPRAVY CHODNÍKŮ 
A KOMUNIKACÍA KOMUNIKACÍ

1. Mezirolí – jižní část – dostavba 
dešťové kanalizace
Doplnění dešťového kanalizační 
systému pro odvod povrchových vod 
v části Mezirolí..

2. Nová Role – ZŠ – stavební úpravy 
objektu
Rekonstrukce sociálních zařízení školy, 
výměna všech vnitřních rozvodů.

3. Nová Role – Školní, Tovární 
a nádražní ulice – řešení dopravy v klidu
Realizace druhé etapy řešení dopravy 
v klidu. Vybudováno 120 nových 
parkovacích míst, 7 pro imobilní 
občany a nové veřejné osvětlení.

4. Mezirolí – přípojka splaškové 
kanalizace pro knihovnu
Napojení objektu s knihovnou na nově 
realizovanou splaškovou kanalizaci.

5. Mezirolí – rekonstrukce vedení VO 
č.p. 19 – č.p. 115
Investice byla vyvolána požadavkem 
ČEZ o oddělení distribuce elektrické 
energie od rozvodů veřejného osvětlení.

4. Nová Role - oprava cyklostezky

5. Jimlíkov – oprava komunikací

1. Nová Role – oprava schodů z ulice 
Chodovská do ulice Husova

2. Nová Role – oprava chodníku 
Bezejmenná – Rolavská

3. Nová Role – odvodnění plochy 
u autoservisu p. Lavičky

6. Mezirolí – oprava hráze požární 
nádrže

7. Nová Role – oprava chodníku
u č.p. 228 v Nádražní ulici

8. Nová Role – oprava komunikace 
Nová Role – zastávka

9. Nová Role – oprava komunikace 
Nová Role – Bouchalka

10. Nová Role – oprava plochy u vchodu 
do č.p. 67 – 69 ve Školní ulici – veřejná 
část 

11. Nová Role – oprava odvodnění 
komunikace v Luční ulici

12. Mezirolí – rekonstrukce VO 
u lakovny

1. Nová Role – osazení preventivně 
– výchovného radaru v Chodovské ulici

2. Nová Role – část oplocení 
Novorolského rybníku u TIC

3. Nová Role – demolice ubytovny
u Novorolského rybníku

OSTATNÍ AKCEOSTATNÍ AKCE


