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listovka Městského úřadu v Nové Roli (zdarma)

Město Nová Role Vás zve na hudební odpoledne
NOVOROLSKÁ WALCHA – I. ročník
Dne 22. 5. 2004 od 15,00 hodin

na prostranství u Novorolského rybníka vedle Turisticko informačního centra Dopoledne a odpoledne se uskuteční
dvě přátelská fotbalová utkání na nedalekém hřišti FK Nová Role.

Následuje hudební program :

od 15,00 – koncertují – dva orchestry Základní umělecké školy. Dále se vystřídají na improvizovaném podiu
v kamionu tyto hudební skupiny :
Swing Party Band
Swing Studio Karlovy Vary
Harry Phill Band
Kvinta
COP
Album
Strašlivá podívaná
Walchaři

Vstupné zdarma. Stánky s občerstvením zajištěny
1964 - 2004 40 let města Nová Role

Z jednání rady města Nová Role
27. zasedání RMě – v kontrole usnesení bylo konstatováno, že dosud se nepodařilo uzavřít nájemní smlouvu mezi městem
a sportovními organizacemi na pozemky u koupaliště. Tento problém, táhnoucí se od doby rozpadu naší Tělovýchovné
jednoty na Fotbalový klub, Tenisový klub a Tělovýchovnou jednotu, přes snahu města, které svolalo již několik jednání,
není dosud uzavřen. Problémem zůstává i zajištění provozu dětských hřišť a pískovišť ve městě. Ani jedno z nich
neodpovídá současným platným hygienickým předpisům a normám. Ani jedna z instalovaných houpaček, prolézaček a
kolotočů nemá atest výrobce, který je vyžadován. Ani jedno z dětských pískovišť není zajištěno proti nevítaným návštěvám
toulajících se psů a koček, kteří jsou nejčastějšími znečišťovateli. Proto rada města uložila místostarostovi města aby
spolu s TS, příslušnými komisemi rady města a SVJ bytových domů danou situaci řešil. Toto zasedání RMě schválilo
pronájem nebytových prostor bývalé opravny obuvi na 38,50 Kč ročně ve prospěch pana Patrika Cupána, který má zájem
zde nadále provozovat opravnu obuvi.
Všichni podnikatelé, ať již fyzické nebo právnické osoby mají ze zákona povinnost třídit odpad. RMě konstatovala, že
území Nové Role je vybaveno příslušnými nádobami na třídění odpadu a každý podnikatel má možnost uzavřít smlouvu
s městem o využívání těchto nádob. Z tohoto důvodu RMě pověřila jednatele TS uzavíráním smluv s podnikateli za
paušální částku 500,- Kč ročně jako platbu za úhradu nákladů města spojených se zajišťováním třídění odpadu. Uzavřená
smlouva je dokladem pro kontrolní orgány. RMě uložila tajemníkovi MěÚ zpracovat Zásady pro zadávání veřejných
zakázek v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
28. zasedání RMě – proběhlo v budově hasičské zbrojnice v Nové Roli za účasti zástupců SDH Nová Role a Mezirolí. Po
oboustranné diskusi byl v souladu s rozpočtem města na rok 2004 stanoven rozpis nákladů pro SDH Nová Role ve výši
300.000,- Kč a pro SDH Mezirolí ve výši 80.000,- Kč. Dále bylo uloženo starostovi města předložit do dalšího jednání RMě
návrhy dohod o spolupráci mezi městem a oběma SDH.
Na tomto zasedání bylo schváleno zadání realizace generální opravy sociálních zařízení v MŠ Nová Role v celkové hodnotě
658.427,- Kč bez DPH.
29. zasedání RMě – uložila tajemníkovi MěÚ učinit veřejnou výzvu k obsazení funkce pracovníka MěÚ, zařazeného
pod správní odbor MěÚ se zařazením práce na úseku dozoru na dodržování obecně závazných vyhlášek města zájmena
pořádku a čistoty ve městě a ostatních obdobných prací v terénu. Místostarostovi města a předsedovi komise ŠKMaTV
bylo uloženo projednat na Krajském úřadě Karlovarského kraje vypsání konkurzu na místo ředitele Základní školy Nová
Role, protože stávajícímu řediteli končí funkční období. RMě uložila jednateli Norobytu zajistit rekonstrukci vedení
elektrické energie v prostorách provozu kabelové televize Nová Role a dále odstranění závad elektrického zařízení
v budově Domu dětí a mládeže. Je skutečností, že stejně jako v bytových domech, jsou rozvody el. energie zastaralé a
s ohledem na stále nerůstající množství elektrospotřebičů již nevyhovují.
Vážení spoluobčané, kompletní zápisy z jednání RMě jsou k dispozici u všech zastupitelů města nebo na internetových
stránkách města. S radostí Vám je poskytnou k prostudování i na Městském úřadě.

Ladislav Cinegr – místostarosta města
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A VÝSTAVBY ZA ROK 2003
Počet pracovníků odboru :
2 + vedoucí odboru.
Počet podání na odbor ŽPV: 939
Působnost stavebního úřadu na
katastrech : Nová Role, Mezirolí,
Jimlíkov, Božičany,
Děpoltovice, Nivy.
Souhrnný přehled činností
za hodnocené období :
- Vyřizování žádostí stavebníků ve
smyslu stavebního zákona, zákona
o ochraně přírody a krajiny a zákona o ochraně ovzduší a silničního zákona.
- Instalace počítačového programu KATASTR NEMOVITOSTÍ, seznámení
a výuka programu.
- Doplňování nových tiskopisů pro
stavebníky – veškeré druhy žádostí
a podání.
- Aktualizace informační tabule pro
stavebníky.
- Vedení číselného seznamu staveb,
jejichž investorem je město Nová Role
– kontrola faktur – zda jsou v souladu
s tímto číselným seznamem.
- Pravidelná příprava podkladů pro
jednání RMě a ZMě Nová Role.
- Písemná zpracování projednaných
záležitostí v komisi výstavby a komisi životního prostředí, svolávání jednání těchto komisí.
- Písemná oznámení občanům o projednání jejich žádostí v RMě a ZMě,
týkající se prodeje a pronájmu pozemků.
- Příprava podkladů pro vyhotovení
kupních smluv na prodej pozemků
ve vlastnictví města – pro JUDr. Zachariášovou.
- Přebírání kupních smluv za město
Nová Role u Katastrálního úřadu
v Karlových Varech.
- Vyvěšování záměru města o prodeji
či pronájmu pozemků.
- Pořizování fotodokumentace, týkající se kácení dřevin na území Nová
Role, Mezirolí, Jimlíkov.
- Veškeré práce, spojené s pořizováním zadání ÚP M Nová Role.
- Zpracování a odesílání měsíčních
a čtvrtletních výkazů Českému statistickému úřadu v Brně.
- Osobní jednání se stavebníky a žadateli o koupi a pronájem pozemků
a žadateli o povolení kácení dřevin.
- Vydávání stanovisek k požadavkům

Pozemkového fondu ČR dle zákona o
podmínkách převodu zemědělských a
lesních pozemků z vlastnictví státu na
jiné osoby.
- Zajišťování stanovisek od Pozemkového úřadu k prodeji pozemků, z hlediska uplatnění restitučních nároků.
- Ověřování a archivace projektových
dokumentací.
- Projednání zaměření pozemků a
následné narovnání majetkoprávních vztahů, dořešení legalizace staveb bez stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.
- Konzultace a písemná stanoviska
k návrhům projektů – projektantům
a investorům.
- Podávání informací ( vyhledávání
v mapách ) o existenci stávajících inženýrských sítí na území města Nová Role.
- Podávání informací o Územním plánu města Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov.
- Zajišťování stanovisek provozovatelů
inženýrských sítí ( o jejich existenci )
pro stavby města Nová Role.
- Účast na odborných školeních a seminářích.
- Vyřizování stížností a podnětů.

Souhrnný přehled vydaných
písemností a jejich počet:
Územní rozhodnutí o umístění
stavby 11
Stavební povolení 58
Potvrzení o existenci stavby 33
Rozhodnutí o změně v užívání
stavby 6
Sdělení k ohlášení stavebních
úprav 156
Sdělení k ohlášení drobné
stavby
29
Sdělení k ohlášení udržovacích prací 4
Rozhodnutí o zamítnutí stavby 4
Stanovisko nebo rozhodnutí k dělení
pozemku 29
Rozhodnutí o změně stavby 25
Rozhodnutí o využití pozemku 2
Kolaudační rozhodnutí 67
Projednání přestupku 2
Rozhodnutí o dodatečném povolení
stavby
1
Rozhodnutí o pokutě 2
Stanovisko ke kácení stromů 12
Rozhodnutí o povolení kácení
stromů
35
Vyjádření pozemkovému

úřadu
7
Vyjádření Katastrálnímu
úřadu
17
Stanovisko k pronájmu
pozemku 4
Stanovisko k prodeji pozemku 83
Příprava a vyvěšení záměru obce na
pronájem a prodej pozemku
75
Sdělení občanům stanovisko
R Mě
120
Jiné ( stanoviska, vyjádření sdělení
apod.) 138
Rozhodnutí o přerušení řízení 44
Oznámení o zahájení
řízení 171
Rozhodnutí o zastavení řízení 4
Vyjádření pozemkovému fondu 391
Příprava podkladů pro kupní smlouvy
( pro JUDr. Zachariášovou)
83
Výzva k podepsání kupní
smlouvy
83
Rozhodnutí o povolení k odstranění
stavby 2
Nařízení odstranění stavby 1
Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí
200
Statistické výkazy
45
Zápis z komise ŽP
8
Zápis z komise výstavby 7
Stanovisko k ohlášení reklamního
zařízení 4
Rozhodnutí o výjimce ze SZ 3
Stanovisko dle § 120 SZ pro speciální
stavební úřady
6
Obnova řízení
1
Vyjádření k ÚP M města
Nová Role 4
Řízení – náprava majetkoprávních
vztahů. 4
Řízení dle správního řádu 6
Vyřízení stížností
8
Celkový počet : 2 000
Písemnosti, spojené s pořizováním
Územního plánu města Nová Role,
nejsou v přehledu vyčísleny, protože
jsou různorodé a je jich moc.
V roce 2002 byl vykázán celkový počet 1211. Nárůst v roce 2003 oproti
roku 2002 je tedy 789. Bez písemností, spojených s pořizováním
ÚP M.

Květoslava Švajdlerová
vedoucí odboru ŽPV
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na akci MISS AEROBIK TOUR 2004, která
se konala v Nové Roli dne
27. 3. 2004.
Děkujeme našemu starostovi, panu Václavu Heřmanovi, který nám velmi
ochotně vyšel vstříc a pomohl při jednání se sponzory.
Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali na tuto
akci věcné i finanční dary:
KARLOVARSKÝ PORCELÁN a .s.
Thun, závod Nová Role – p. ing. Pilný, fa SLOT GAME a. s., VLNAP a.
s., TJ Nová Role, KADEŘNICTVÍ
JANA – Jana Štěrbová, ZLATNICTVÍ VLASTA – Vlasta Štěrbová,
CUKRÁRNA A KAVÁRNA JANA
- Jana Podhorná, DROGERIE DOHNAL BR. s. r. o. – p. Dohnal, ŘEZNICTVÍ POKORNÝ, FIT-KO Nová
Role, KONZUM MAXIM – Iveta Maxová, NÁPOJE J + M – Jana Handšuhová a Milena Rančová,
Květinka Dana a firma KOSAKO
– obklady a dlažby.

Děkujeme Štěrbině, Deni,
Komárům, Janině, Mirce,
Helče, Zuzičce, Pepíčkovi,
Milimu, Rostíkovi, Standovi
i Stáníkovi za pomoc s přípravou této akce, se stěhováním, úklidem a s organizací, Jitce Pokorné za
zajištění první pomoci a Maxíkům za bufet.
Samozřejmě děkujeme
všem, kteří si přišli zacvičit
a podpořit tím toto turné.
Jsme velmi rádi, že jsme
tuto akci pořádali v Nové
Roli již po třetí a že díky ní
se naše město dobře prezentovalo a zůstalo v paměti
všem, kteří se na této celorepublikové akci podíleli.
Ještě jednou děkujeme všem

Janina a Jitule, oddíl ASPV
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Výzva všem
chovatelům psů!

Město Nová Role po dohodě
s veterinárním lékařem zajistilo

POVINNÉ OČKOVÁNÍ
psů starších 6 měsíců

PROTI VZTEKLINĚ.

Dne 1. 5. 2004
Část Mezirolí - knihovna
9,30 – 10,00 hodin,
veterinární ordinace Nová Role
10,30 – 12,00 hodin,
část Jimlíkov – u hostince
od 12,30 hodin.
Ceny očkování:
Proti vzteklině - 100,- Kč.
Kombinovaná vakcína včetně
vztekliny - 250,-Kč.
Tablety k odčervení na 10 kg
hmotnosti psa - 40,-Kč
Vzorek granulí na zhubnutí
psů zdarma.
Běžné ordinační hodiny veterinárního lékaře v Nové Roli,
Tovární ul. 238
ÚT. a ČT. 13,00-14,00 h.
So – 9,00-10,00 hodin.
Ošetření mimo tuto dobu lze
dohodnout na tel. čísle
777166120, 603521065.

Pozvánka
na pietní akt
k uctění památky
padlých
ve 2. světové válce

8. 5. – v 10,00 hod. položení květin
u památníku před nádražím
8. 5. – v 10,30 hod. položení květin
u pomníku na místním hřbitově

Vítáme děti
do života
V březnu 2004 se narodila tato
miminka:

David Heřman
Tomáš Šilhánek

Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme
k narození Vašeho dětátka .
Milé děti,
přejeme Vám hodně zdraví
a radostné a láskyplné dětství.
Jasněna Pšeničková, matrikářka

květen 2004

Blahopřejeme
všem občanům Nové Role,
Mezirolí a Jimlíkova ,
kteří oslaví své narozeniny
v měsíci květnu 2004,
zvláště blahopřejeme
k významnému životnímu
výročí těmto občanům:

Růžena Anderlíková
Zdeňka Vovsová
Václav Baxa
Ladislav Rokos
Anna Svobodová
Karel Musela
Helena Doubková
Ruth Harmanová
Věra Málková
Zdeněk Bata
Ladislav Haláček
Uvedeným jubilantům
upřímně blahopřejeme,
všem přejeme hodně zdraví,
klidný a spokojený život.

První
občanské průkazy

V obřadní síni Městského úřadu
v Nové Roli byk dne 23. března
2004 uskutečněn slavnostní
obřad, na kterém byly předány
první občanské průkazy.
Sedm mladých slečen převzalo z
rukou starosty města pana
Václava Heřmana svůj první
občanský průkaz.
Jasněna Pšeničková
matrikářka

Pohyb obyvatel za měsíc
březen 2004
V měsíci únoru se narodila
2 děvčátka, k trvalému pobytu
se přihlásilo 9 občanů, 3 zemřeli
a 13 občanů se odhlásilo.
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OZNÁMENÍ
VOLBY do Evropského
parlamentu
Starosta města Nová Role dle § 32 odstavce 2 zákona 62/2003 o volbách do Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Evropského
parlamentu se konají :

11. 6. 2004 od 14,00 do 22,00 hod. a 12. 6. 2004 od 08,00 do 14,00 hodin.
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB V OKRSKU Č. 1 JE VOLEBNÍ MÍSTNOST - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Nová Role,
Nádražní ul. č. 89,
pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v:
ul. Jiráskova

- č.p. 2, 3, 6, 13, 102, 107, 108, 110, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139,
140, 141, 142, 161, 174, 175, 257, 258, 259, 260, 261

ul. Nádražní

- č.p.4, 5, 8, 72, 80, 85, 86, 89, 91, 96, 100, 103, 120, 164, 172, 176, 177,
178, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 228, 254, 255, 263, 278, 279, 280,
288, 291, 298, 300

ul. Chodovská

- č.p.15, 39, 42, 81, 82, 83, 84, 93, 114, 116, 137, 149, 150,156, 168,170,
233, 252, 256, 264, 286, 293

ul. Příčná

- č.p. 111, 115, 151, 290

ul. Hřbitovní

- č.p. 16, 17, 18, 21, 99

ul. Ke Stájím

- č.p. 20, 152

ul. Pod Homolkou - č.p. 25, 26,
ul. Polní

- č.p. 30, 31, 33, 43, 52, 54, 167, 289

ul. Luční

- č.p. 34, 35, 36, 49, 53, 60, 270, 272, 273, 274

ul. Mlýnská

- č.p. 265, 266, 267, 268, 269

ul. Za Zastávkou

- č.p. 275, 294

ul. Rolavská

- č.p. 87, 101, 104, 106, 153, 234, 262,

ul. Pod Nádražím

- č.p. 122, 123, 138, 154, 169, 173, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251

ul. Na Bouchalce

- č.p. 143, 144, 146, 155, 157, 159, 160, 162, 163 , 253, č. evid. 32

ul. Za Tratí

- č.p. 79, 124, 135, 136

ul. K Lávce

- č.p. 281, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 295, 296, 297, 299, 301, 302,
303

Nová Role, Zastávka - č.p. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB V OKRSKU Č. 2 JE MÍSTNOST – ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Školní ul. č. 232, Nová Role, pro oprávněné občany kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova
ul. Svobodova

- č.p. 41, 44, 47, 48, 50,51, 59, 61, 62, 70, 71, 74, 76, 92, 94, 208, 209, 210
- č.p. 95, 97, 105, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
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ul. Krátká

- č.p. 113, 117, 147

ul. Chodovská

- č.p. 158, 165, 166, 200, 235, 236

ul. 1. Máje

květen 2004

- č.p. 191, 192, 193, 194, 195, 196

ul. U Plynárny - č.p. 307
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB V OKRSKU Č. 3 JE MÍSTNOST – ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Školní ul. č. 232, Nová Role, pro oprávněné občany, kteří sou přihlášeni k trvalému pobytu v:
ul.Tovární

- č.p. 1, 19, 27, 29, 32, 37, 38, 121, 238, 239, 242, 271,276

ul. Bezejmenná - č.p. 55, 57
ul. Na Pěší Zóně – č.p. 125, 148
ul. Školní

- č.p. 63, 65, 67, 69, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 240

ul.Chodovská

- č.p. 223, 241

ul. Rolavská

- č.p. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 229, 230, 237, 277

Nová Role

- č. evid.170

Nová Role, část Jimlíkov

- všechna č. p.

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB V OKRSKU Č. 4 JE MÍSTNOST -KLUBOVNA SDH, Nová Role, Mezirolí č. p. 49
Pro oprávněné občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v:
Nové Roli, část Mezirolí

- všechna č.p.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Každý volič má povinnost před hlasováním prokázat svoji totožnost a státní občanství
ČR platným dokladem ( občanský průkaz, cestovní pas).

ČRS MO Božičany pořádá:

“Rybářské závody v lovu ryb udicí”
Závody jsou vypsány ve 2 kategoriích :
1.Dospělí a dorost ( 15-18 let )
2.Děti do 15-ti let
Kde: Revír - Koupaliště Nová Role
Kdy: 8.5.2004 – 6.00 až 11.00, vyhodnocení od 12.00
Zápis od 5.00 hod. v klubovně FK Nová Role
Jak: Startovné: dospělí: 100,- Kč ,
mládež (15 až 18 let ): 50,- Kč
děti do 15-ti let : zdarma
Podmínka: členství v ČRS + platný státní rybářský lístek
Poznámka: prvních 10 soutěžících v každé kategorii bude odměněno věcnými cenami,
další cenou bude odměněn největší úlovek a pod.
- POZOR ! – Rozmístění soutěžících u vody bude určeno losem u presentace !!!
Důležité : po dobu konání závodu bude revír pro ostatní rybáře mimo soutěžících uzavřen!
Jelikož se tyto závody konají v roce 45. výročí založení MO – bude před závody provedeno dodatečné zarybnění a hájení revíru.
U klubovny FK bude od 10.00 hod. hrát skupina
“WALCHAŘI”
S pozdravem - Petrův zdar !!!

Srdečně zve výbor MO
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Z Kalifornského
San Francisca se nyní vydáme

směrem k Las Vegas, ale než tam dojedeme, musíme se ještě cestou zastavit
u jezera Mono Lake. Toto nejexotičtější
jezero celé unie je zvláštní ojedinělými
travertinovými kupami. Jsou to vlastně
stalagmity, jaké známe z našich jeskynních systémů, ale vyrůstají ze dna jezera,
které je 8 x slanější, než voda mořská.
Vznik útvarů je podmíněn sopečnou činností nedalekých spících vulkánů a jejich
nepatrným výronem plynů, které svým
složením a následným průchodem vodou
vytváří tyto nádherné útvary.
Jelikož do města casín to máme ještě daleko, využijeme pozvání indiánů kmene Ahwahneechee a navštivme místo
jú-zjú-ma-ti. Zde žijí medvědi, „z nichž
někteří zabíjejí“,postupem času se název přetvořil na všem známé: Yosemite.
Tento Národní park je jedním z nejvyhledávanějších pro svojí členitost terénu
a rozmanitost fauny a flóry. Po setkání
s baribalem se vždy pobyt zdramatizuje
a tak se vydáme do nižších poloh Mojavské pouště státu Nevada, kde nesmíme zapomenout na návštěvu oblíbeného
území, nejvíce známého jako Údolí smrti, ale to až příště.

fotograf a cestovatel
Stanislav Hořínek

Fotbalový klub
Nová Role

Rozpis mistrovských zápasů
Květen 2004
1. 5. Nová Role ž.A+B – U.Cheb
od 10,00 hod.
2. 5. Nová Role B – Kyselka
od 14,00 hod.
4. 5. Nová Role ž. C – Buldoci
od 16,00 hod.
8. 5. Nová Role dor. – Útvina
od 10,00 hod.
9. 5. Nová Role A – Bukovany
od 15,00 hod.
15. 5. Nová Role ž.A+B – Toužim
od 10,00 hod.
16. 5. Nová Role B – Doubí
od 14,00 hod.
18. 5. Nová Role ž. C – Sokolov A
od 16,00 hod.
19. 5.Nová Role ž. D - Lok.K.Vary
od 16,00 hod.
22. 5. Nová Role dor. – Žlutice
od 10,00 hod.
23. 5. Nová Role A – Kr. Poříčí
od 15,00 hod.
30. 5. Nová Role B – Teplá
od 17,00 hod.
29. 5. Nová Role ž. A+B –
Fr. Lázně
od 10,00 hod.
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MASUPUST 2004
V sobotu 8. března u hasičské zbrojnice
v Mezirolí bylo k vidění něco dost neobvyklého.Nebývale hojný počet občanů nejrůznějšího věku v rozličných maskách i bez nich se vydalo na masopustní
pochod vesnicí.
Tento rok nám počasí tolik nepřálo, ale
i tak přivítání začínajícího jara bylo veselé a radostné, jak to k masopustnímu
maškarovému veselí patří.
Nezbývá než si přát, aby občané Mezirolí podobných vydařených akcí užili v pospolitosti, v dobré náladě a co nejvíc!
Naše poděkování patří kapele, která nás
po celou cestu doprovázela.

A zase o několik
příček výše
Toužim 27. 3 . 2004
„MH Halová soutěž“
Rok se z rokem sešel a my jsme se opět
vydali na halovou soutěž do Toužimi.
Letošní účast byla hojná a jenom ve
starší kategorii, ve které jsme startovali i my, se sešlo 23 kolektivů.
Hned na úvod dnešního dne si každé
družstvo losovalo pořadí. Jedna z našich nejmladších členek (6 let) měla
štěstí a vylosovala pro družstvo startovní číslo 7.
Nejdřív jsme zahajovali naše sportovní klání vázáním uzlů. Tato disciplína je pro nás pořád trochu začarovaná, i když jsme ji věnovali v přípravě
nejvíc času. A tak jsme se s ní snažily
poprat. A to se nám také i povedlo a
s časem 60,1s jsme obsadili 9. místo.
Po malé pauze jsme se již opět připravovali na další sportovní vystoupení a
sice na štafetu dvojic. V této disciplíně byl boj neúprosný a rozdíly mezi
družstvy byly pouze několik málo sekund. Po bezchybném výkonu jsme
s časem 61,0 s získali 5. místo. A na
závěr dnešního dne se ještě běhala
štafeta 4 x 40 m. V této nejméně trénované disciplíně jsme obsadili i přes
malé zaváhání na čtvrtém úseku s časem 32,0 s krásné 4. místo.
Při součtu míst z jednotlivých disciplín jsme vybojovali nádherné 5.
místo.
A za tu dobu co jezdíme na tuto halovou soutěž je to naše nejlepší umístění. Posuďte sami: v roce 2002 při prvém startu našeho družstva MH jsme
byli na 18. místě z 20 družstev, v roce
2003 při druhém startu jsme byli na
9. místě z 25 družstev a v roce 2004
při třetím startu jsme byli na 5. mís-
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tě z 23 družstev. Vážení mladí hasiči
z Mezirolí, zasluhujete si velkou pochvalu. Gratulujeme a děkujeme, vedoucí MH SDH Mezirolí.

Za SDH Mezirolí Blanka Bíklová

NAŠE ŠKOLA

má časopis

V letošním roce jsme se my, žáci 5. B,
rozhodli využít našich dovedností a
vydávat pro žáky 1. stupně každé dva
měsíce časopis KAŇKA. Celý časopis
si děláme sami. Posbíráme příspěvky
ze všech tříd, Filip Škarda a Karolina
Tichá jej vytisknou na počítači a vytiskneme v počtu 10 kusů, aby každá
třída měla svůj a žáci si v něm mohli číst a pracovat s ním. Jsme rádi, že
nás za „Kaňku“ pochválil i náš pna
ředitel a že jsme snad udělali radost
i svým spolužákům. Pro nás to byla
výborná zkušenost.

Žáci 5. B pod vedením třídní
učitelky Miluše Duškové

Ukázky z časopisu Kaňka:
Já – AUTO
Lukáš Hájek
Jsem automobil značky Porsche. Mám
toho mnoho společného s lidmi. Lidé
musí přijímat potravu a i já ji přijímám v podobě benzínu a oleje. Tak
jako lidé i my auta chceme mít své
příbytky – garáže. Lidé se myjí i my
e musíme občas nechat umýt. Když
je člověk nemocný, musí navštívit lékaře. I my máme svého lékaře-automechanika.
Právě jsem se vrátil z oběda (benzín)
a sprchy (myčka), neboť se chystám
na výlet do Prahy. Z toho vyplývá, že
i když jsme neživí, máme s vámi lidmi
hodně společného!
Já – GUMIČKA
Míša Chlupová
Já jsem krásná barevná gumička do
vlasů. Ležím na poličce a přemýšlím.
Opět si mě bere malá Karolínka. Au,
to to bolí, už mě zase vplétá do jejích
hustých vlasů. Jdu s ní do školky. Jé
– tady vidím plno hezkých barevných
kamarádek – gumiček. Konečně už
je večer. Dnes mě bolí celé tělo. Karolínka mě položila na poličku a šla
spinkat. Těším se na další den, až
opět uvidím své kamarádky na copánkách malých parádnic.
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Noc
s Andersenem

A konečně je to tady.

Odbila 6. hodina večerní a do knihovny proudí zástupy lidí. Ptáte se proč?
No, přece kvůli noci s Andersenem!!!!!
Zatím převažuje počet dospělých, jelikož ti museli své ratolesti doprovodit. Jako by jsme to nemohli zvládnout sami! Ale přece jen jsme rádi, že
tu prozatím jsou. Koho by totiž bavilo stát dlouhou frontu jen proto, aby
mohl odevzdat svačinu a pití. Tomu
já říkám ztráta času. Mezitím než to
rodiče zvládli, my posloucháme první pohádku, ty totiž na této noci nesmí chybět, a dělíme se do skupinek.
Ty nejsou sice moc důležité, budeme
totiž celý večer společně, ale v jedné
místnosti bychom se nevyspali. Pak
už si jdeme připravit ,,pelíšky“. Bez
drobných hádek se to sice neobejde,
každý chce totiž uloupit co nejlepší
,,flek“, ale po chvilce už se zase scházíme v klubovně, kde jsme seznámeni
s programem dnešního večera a noci.
Pak následuje chvilka osobního vol-
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na, při kterém chlapci obsadí počítače a dívky štěbetají, zpívají a tančí.
Každý dělá to na co má právě chuť.
Ne že by se nás paní vychovatelky
Ladislava Nemčičová, Marcela Toužimská, Milena Tichá a
Jana Handšuhová, které
většina z nás dávno zná
z knihovny, tábora, nebo zájmových kroužků,
zbavit, ale museli nám
přece přichystat večeři z námi přinesených
dobrot. Každý z nás vyfasoval talířek a hrneček, který jsme označili jmenovkou a byli jsme
vpuštěni do hodovní síně. Nad tou nádherou
přecházel zrak, stůl byl
přeplněn krásně nazdobenými talíři se salámy,
šunkou, zeleninou, chlebem a dalšími
pochutinami. Ne neoprávněně byla tato hostina otitulována jako ,,Královská večeře“. Když jsme se nacpali až
k prasknutí byl čas přinést z batůžků
korunky, které nám rodiče dali na
první český dětský hospic. Velmi mě
i ostatní překvapilo, když někdo nedonesl nic nebot byla informační schůzka na které se o této sbírce hovořilo.
I přesto se vybralo přes 700 korun!
Pak přišli na řadu hry jako Pálí
vám to a Kufr, které známe z televizních obrazovek, diskotéka v pyžamu a
čtení pohádek. Mezitím někteří chatovali s ostatními knihovnami, které
pořádali podobnou akci jako ta naše
Novorolská. Když se přiblížila půlnoc všeho jsme nechali a vydali jsme
se na hřbitov. Někteří se maličko báli, a tak zůstali stát u mostu s jednou paní vychovatelkou, ale ostatní se vydali až k hřbitovní bráně.
Po příchodu z noční vycházky jsme
si zalezli do postýlek a četli se pohád-
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ky. Všem se nám klížili oči, a proto
jsme brzo usnuli.
K snídani jme měli buchty od našich maminek, kakao a čaj. A pak
následovalo loučení. Ach jo, proč
všechno hezký tak rychle uteče?
Noc s Andersenem byla moc pěkná,
a proto už se moc těšíme na další.

Patricie Handšuhová

Nová Role
Město Nová Role je můj domov. Proč?
Protože zde bydlím už od narození a
je to město malé, ale hezké, s krásným okolím při úpatí Krušných hor.
Obyvatelům i návštěvníkům nabízí
vycházky do okolních lesů, odkud se
lze vrátit s bohatým úlovkem hub, malin a ostružin. V letních dnech je příjemné vykoupat se ve velkém rybníce
přímo na okraji města. Je také dobré
vědět, že jenom necelých 10 km jsou
vzdáleny lázně Karlovy Vary.
V současné době město vstupuje do
devátého století své existence a chce
navázat na činnost předchozích generací. Dnešní porcelánka ve městě patří k nejmladším a nejmodernějším
závodům na výrobu porcelánu v Čechách. Vyrábí a dodává porcelán do
celého světa. Ve městě má také sídlo výroba uměleckého kovářství, řada malých podnikatelů nabízejících
služby v oblasti jako jsou stavební a
opravářské práce, obchodnictví, zlatnictví, kadeřnictví a kosmetická péče. Historickou památkou je kostel
sv. Michaela. Kostel byl z iniciativy
místních občanů zrekonstruován a
jsou tu pravidelně vykonávány bohoslužby a církevní obřady. Občané mají
možnost sledovat vysílání místní TV,
číst Novorolský zpravodaj. Ve městě
je vybudován dům s pečovatelskou
službou pro občany, kteří potřebují
zvláštní péči. Aktivní činnost vyvíjí
Dům dětí a mládeže, Základní škola,
Základní umělecká škola, knihovna,
Sbor dobrovolných hasičů, Klub důchodců, Tělovýchovná jednota a její
oddíly. Mezi obyvateli Nové Role jsou
mistři ČR, Evropy i světa v řadě zajímavých sportů – step, aerobic, kickbox, šipky, vzpírání, rybolov. Mětem
procházejí turistické tratě, připravují
se cyklotrasy. V průběhu roku se ve
městě pořádá Michalská pout, výstava
porcelánu a výstava obrazů.
Je tom málo – je to hodně – je to
dost? Pro mě hodně. Cítím pouto
s tímto městem a uvědomuju si, že
sem patřím.

D.V.
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I N Z E R C E
Norobyt, s.r.o.
Svobodova 201,
362 25 Nová Role

Inzerát
Norobyt, s.r.o.
Nová Role prodá:
2 plechové garáže (rozměry 6 x 4 m)
Informace u p. Zdeňka, jednatele Norobytu, s.r.o.
Telefon: 353 851 171
e-mail: LudekZdenek@NovaRole.cz

FINANČNÍ PORADENSTVÍ Jak ?
OBJEKTIVNĚ!
100 Let tradice s dobrým jménem.
Velké možnosti výběru.
NEZÁVISLE!
Na bankovních domech i na všech programech,
i těch které již máte.
INDIVIDUALNĚ!
Programy dle vašich možností a přání.
BEZPLATNĚ!
Doživotní služba -- pro
Vás potřeba, pro nás potěšení.
Finanční konzultant:
Baková Anna -- 608 257 625
Vodová Michaela -- 777 014 328

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ
Provádí výcvik sk. A, B, M, Školení řidičů
a kondi ČNÍ jízdy pro majitele řp.
Délka výcviku po dohodě.
Učebnice a cvičné testy zapůjčíme.
Platba možná i na splátky
(výcvik „B“
5.800,-- Kč).
Informace:
DDM Chodov,
Husova 263
Tel.: 602 475 702, 692 327

Provádím

Alžbětiny Lázně, a.s Karlovy Vary (Lázně-V.)

SPOLEČENSKÝ SÁL 1.patro vstup hlavním vchodem
každou sobotu
od 17. dubna - v 15 hod.
zábavné taneční odpoledne
D E C H O V K A
oblíbená dechová hudba
KARLOVARKA
+ mažoretky a jiné soubory

Předprodej vstupenek: Vstupné dle stolů: 40 - 70 Kč
pondělí-pátek 8-15 hodin Slevy: v předprodeji - 10,-Kč
pokladna Alžbětiny lázně - hlavní vchod senioři - 10,-Kč
zbylé vstupenky - sobota od 14 hod.
zahajovací 17.4. -10,-Kč
Rezervace na telefonu: 353235798
Lázeňské konzultace v přilehlých prostorách!
Občerstvení!

zemní a výkopové práce
- základy
- bazény
- příjezdové komunikace
Jiří Bečvář
Stará Role
Tel.: 35 356 55 28
Mobil: 602 44 56 97
Plátce DPH.

Stavební
firma

Josef Nagy – PENA
Provádí
přestavbu byt. jader,
obklady + dlažby
Montáž
plastových oken
a venkovních dveří.

Tel. 35 385 14 20, Mobil: 602 18 18 33
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