Den matek.
Váš svátek matek je vždy jednou v roce, a to druhou neděli v krásném měsíci květnu. Dlouho jsem nevěděl k jakému datu se traduje
vznik Vašeho svátku matek. Již dříve jsem uváděl, že s touto myšlenkou přišla básnířka a publicistka Julia Wardová-Howeová v USA v roce
1872. V myšlence uznává uctít ženy jako nositelky nových životů. Dále pak pokračovaly paní Anna Reversová-Jarvisová, matka jedenácti dětí
a následně její dcera Ann. V roce 1914 pak prezident Wilson prohlásil druhou květnovou neděli za národní svátek a v krátké době se bílý
karafiát jako symbol Dne matek rozšířil do dalších zemí naší planety.
První slavnost Dne matek v Československu uspořádala v Brně Křesťanská asociace

v rodině, kdy většina z Vás žen přichází ze zaměstnání domů na tvz. druhou směnu.
Péče o rodinu je Vám ženám vrozená, a proto si Vás tolik vážíme a máme Vás opravdu
rádi. Určitě na Den matek většina z Vás obdržíte malý dárek nebo kytičku jako důkaz
toho, že Vás máme rádi.
Pro letošní rok 2005 připadá Den matek na neděli 8. května 2005.
Blahopřeji všem maminkám a babičkám u příležitosti Dne matek. Přeji Vám
je popřát Vám milé maminky a babičky hlavně pevného zdraví.
To ostatní jste již prožily nebo ještě prožijete. Ještě jednou Vám blahopřeji ke Dni matek.

Václav Heřman
otec, dědeček a nyní i starosta města Nová Role
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MĚSTO NOVÁ ROLE
PROGRAM OSLAV
60 LET OD UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
8. 5. 2005 (neděle) - 14,00 HODIN
PAMÁTNÍK VE ŠKOLNÍ ULICI U NÁDRAŽÍ ČD
UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ KONCENTRAČNÍHO TÁBORA NOVÁ ROLE A POCHODŮ SMRTI,
ODHALENÍ A VYSVĚCENÍ PIETNÍHO KŘÍŽE, POLOŽENÍ KVĚTIN, VYSTOUPENÍ ZUŠ.
Za doprovodu Novorolské dechovky odchod na zdejší hřbitov k pomníku.
8. 5. 2005 – 15,00 HODIN
HŘBITOV, UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ KONCENTRAČNÍHO TÁBORA
A POCHODŮ SMRTI, POLOŽENÍ KVĚTIN.
8. 5. 2005 - 16,00 HODIN
PROSTRANSTVÍ „STARÉ HŘIŠTĚ“
UKÁZKY Z OSVOBOZENECKÝCH BOJŮ ČESKOSLOVENSKA V KVĚTNU 1945
( NĚMECKÁ ARMÁDA - RUDÁ ARMÁDA ).
14. 5. 2005 – 13,00 HODIN
II. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU NOVOROSLKÁ WALCHA
Hrají: Taneční orchestr ZUŠ, Swing Party Band, Swing Studio K. Vary, Griffins,
Album, Nová Sekce, Harry Phill Band, COP, Blues Berry, Kvinta, Walchaři
30. 5. 2005 (sobota) - 18,00 HODIN
PROSTRANSTVÍ U ROLAVY
KÁCENÍ MÁJKY - HRAJÍ: WALCHAŘI


Kaktusový ráj

vlaštovky aj.
Návštěva
takové
lokality
je pro každého velkým poučením a
nezapomenutelným zážitkem.
Dalším vyprávěním Vás zavedu
o několik stovek kilometrů jižněji.
Zůstaneme stále na Severoamerickém
kontinentu,
zavzpomínáme
si
na
dobu předkolumbovskou a osidlování
Středoamerických republik.
Fotograf a cestovatel
Stanislav Hořínek

Božičany v roce 2005

Národní park SAGUARO
Nezbývá nám, než se po mnoha
měsících putování západním pobřežím
Spojených států a následně pak celým
Americkým středozápadem vydat do
nejjižnějšího Národního parku, který
sousedí s Mexikem. Tímto místem není
nic jiného než NP Saguaro. Lokalita se
honosí tisícovkami nádherných, převážně
sloupovitých kaktusů mnoha druhů. Mezi
nejvíce rozšířené zde patří právě saguaro.
Území NP se rozkládá na ploše přes
360 hektarů, a to převážně v Sonorské
poušti.
Pro turisty je zde asi 200 km upravených
cest a naučných tras. Návštěvník se může
na informačních cedulích dozvědět, že
kaktus saguaro je zde nejvíce zastoupený,
dozvíte se, že: dospělý jedinec se dožije
až 200 let věku, za svůj život vyplodí
desetitisíce semen, pouze několik málo
semínek se uchytí v terénu, 98 % množství
zkonzumuje ptactvo a myši.
Dvě procenta neobjevených semínek
mají možnost zakořenit a dočkat se
toho, že za rok růstu měří pouhý jeden
centimetr, za 15 let je to 30 cm, za 30 let
poprvé vykvete a produkuje plody ve formě
kdoulí, po 50 let růstu dosáhne výšky 2
metrů. Větvení se tvoří za 75 let růstu a
objevují se trny, ve 100 letech má výšku asi
9 metrů a maxima dovrší ve věku kolem
180 – 200 let, kdy jeho výška je okolo 15
metrů a takový jedinec váží přibližně 8 tun,
pak se jeho stavební hmota zbortí. Není
se co divit, že správci Národních parků
dbají na dodržování přísných pravidel pro
pohyb v lokalitě a nekompromisně trestají
sebemenší přestupek.
Kaktusy
poskytují
bydliště
mnoha druhům ptactva ve svých
mohutných větvích, v otvorech se zde
postupně střídají sovičky, datlové, střízlíci,

Bude tomu již 15 let, kdy se božičanští
občané rozhodli pro osamostatnění.
Od té doby se v obci mnoho změnilo.
Samospráva postupně iniciovala a
zajistila zavedení plynu až k domkům,
postavení bytového domu, rekonstrukci
a modernizaci školy, nástavbu a úpravu
objektu sportovců na hřišti, nové vybavení
knihovny, výstavbu chodníků, údržbu a
opravy obecního majetku, prostranství
a zařízení, likvidaci a ukládání odpadů
na skládku a řadu dalších úkolů, čímž
se podmínky pro život lidí v obci hodně
zlepšily.
S bývalou střediskovou obcí Nová
Role jsou Božičany spojeny ale i
nadále. Jde zejména o stavební řízení,
bezpečnost v obci, zdravotní pomoc a
péči, o vzdělávání starších žáků, pracovní
příležitosti aj. V poslední době jde pak i
o členství ve sdružení obcí Nová Role,
Chodov a Mírová nazvané „Mikroregion
Kaolin“, jehož jedním z významných
cílů je i odstraňování zátěže z činnosti
kaolinových dolů, rekultivace a obnova
krajiny.
Vloni, u příležitosti 645. výročí založení,
obec získala právo užívat obecní znak a
vlajku. K letošnímu 60. výročí osvobození
vlasti se navíc ozdobí pěknou kamennou
kašnou, malým parčíkem a lavičkami
pro odpočinek. Snahou představitelů obce
zvolených v roce 2002 na kandidátce
Společenství nezávislých kandidátů je, aby
volební program byl opět splněn.

Obecní knihovna Mezirolí
1. dubna 2005 se konala v knihovnách
v České republice již pátá „Noc
s Andersenem“ na počest dánského
pohádkáře. Program připravují knihovnice
individuelně podle podmínek knihoven
– předčítání, soutěže, práce s počítačem,
letos malování pohledů, děti měly
k dispozici adresy státních představitelů,
spisovatelů u nás i v Dánsku, v mnoha
knihovnách se sázel strom „Pohádkovník“,
v knihovnách děti i přespí.
K té letošní „Noci“ se připojila poprvé
i naše knihovna, program byl připraven
od 18,00 do 22,00 hodin. Děti malovaly
pohledy, všechny se vystřídaly při čtení
pohádky Křesadlo, tajným hlasováním
mezi sebou vybraly nejlepšího čtenáře.
Cenu za první místo převzala Dominika
Pišnová. Celý večer jsme byli připojeni
na internet, děti se střídaly na obou
počítačích, kde měly možnost „četovat“
s účastníky Noci s Andersenem v ostatních
knihovnách po celé republice.
V programu večera nechybělo ani
soutěžení, tentokráte si děti vyzkoušely
AZ kvíz. Večera se zúčastnilo 8 dětí, přišla
se na nás podívat i jedna maminka, která
nám přinesla občerstvení.
V průběhu měsíce března – měsíce
internetu se u počítače vystřídalo 29
čtenářů ve věku 4-60 let. Malí čtenáři
využívali nejvíce internetové hry, starší
si stahovali z internetových stránek rady
pro zahrádku, pro výcvik psů, náměty pro
školní úlohy, apod. V prvním čtvrtletí má
knihovna 64 přihlášených čtenářů a bylo
vypůjčeno 1413 knih a časopisů.

Řidičské průkazy – informace
Telefon na evidenci řidič. průkazů:
353 118 677 (676) – Magistrát města Karlovy Vary
U Spořitelny 2 (býv. okresní úřad)
- úřední dny: pondělí, středa 8 – 17 hod.
pátek
8 – 12 hod.
- doklady při výměně: řidič. průkaz, OP a l x foto – pokud je výměna ze zákona, tak bez poplatku
- doklady při odcizení (ztrátě): doklad totožnosti (pas), potvrzení o OP, l x foto a 50,- Kč správní poplatek
- platnost řidič. průkazů:
vydané do 30. 6. 1964 – už měly být vyměněny
vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 2000 – platí do konce roku 2005
vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 - jsou stále platné, a to i ve všech státech Evropské unie
Správní poplatky: výměna ze zákona – zdarma
změna příjmení
10,- Kč
odcizení (ztráta)
50,- Kč
mezinárodní řidičský průkaz (některé státy vyžadují)
50,- Kč, ŘP, l x foto
vydání prvního ŘP 50,- Kč
Za správní odbor MěÚ:
Jasněna Pšeničková



BLAHOPŘEJEME

Vítání dětí do života
Patricie W i r k n e r o v á
Karolína Mariana Z e l e n k o v á
Aleš K u n c
Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme
k narození Vašich dětí.
Milé děti,
přejeme Vám hodně zdraví
a radostné a láskyplné dětství.

všem občanům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří oslaví své narozeniny v měsíci květnu 2005,

Anna J í l k o v á
Ing. Jiří V e s e l ý

Zveme občany na
Prvomájové posezení
při hudbě v restauraci „U Petra“
1. května 2005 od 15,00 hodin
1 MÁJ svátek práce
Hraje : hudba Pavla Nového
Přijďte se pobavit mezi přátele
Organizuje místní organizace KSČM

Jiří J á g r
Werner G r a f

Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková

SETKÁNÍ SE SENIORY
Ve středu 4. 5. 2005 proběhne od 16
hodin v přísálí kulturního domu
Jarní setkání důchodců.
Zúčastněte se příjemného setkání
za přítomnosti harmonikáře, který
vám zahraje k dobré pohodě.


Základní škola informuje
V pátek 8. dubna 2005 přijeli na naši školu hosté – žáci z německého Breitenbrunnu a české Toužimi. V rámci již několik let probíhající
spolupráce se podruhé v tomto školním roce společně účastnili dopoledne vyučování stejně jako se děje v Breitenbrunnu nebo Toužimi.
Odpolední program jsme tentokrát zajistili v městské knihovně. Spolu s prohlídkou knihovny naše i německé děti prověřovaly svoje všeobecné
znalosti formou soutěže, kterou vedoucí knihovny paní Nemčičová připravila. Pro nejlepší byly připraveny ceny a pro všechny malé pohoštění.
Jsem rád, že i tato část programu se všem velmi líbila a chci i touto cestou paní Nemčičové za spolupráci poděkovat.
Na celý školní rok je zpracován plán společných akcí. Celkem třikrát byla nebo bude každá ze zúčastněných škol pořadatelem celodenní akce pro
českoněmeckou skupinu dětí. Do spolupráce je zapojen také Dům dětí a mládeže Nová Role, který na konci srpna umožní dětem z některých
kroužků účast na oslavách, které proběhnou v Breitenbrunnu.
Za ZŠ Nová Role

Mgr. Stanislav Průša

Noc s Andersenem
Stejně jako loni se 1. dubna konala
v Městské knihovně v Nové Roli Noc
s Andersenem. Letos byla slavnostnější,
jelikož by výše jmenovaný pohádkář slavil
dvousté narozeniny. Už před šestou večerní
jsme byli všichni na místě a čekali jsme, co
se bude dít. Nejdříve jsme se samozřejmě
rozdělili na tři družstva a to na dívky,
chlapce a knihovníky. Každá skupina měla
svou ložnici. Děvčata spala v horním patře
v jedné ze tříd a také v tzv. pokojíčku.
Chlapci si ustlali přímo v půjčovně. Netrvalo
dlouho a každý měl přichystaný svůj pelíšek,
a tak jsme se mohli věnovat pro většinu
příjemnějším povinnostem, a to sledování
pohádky Princezna na hrášku, kterou si
připravily děti ze zájmového kroužku. Po
té následovalo všemi oblíbené chatování
s dalšími Anderseny a Andersenkami,
kterého se účastnilo mnoho dalších
knihoven včetně polských. Jelikož jsme se

bližším prohlédnutí však poměrná většina
z nás zjistila, že se nejedná o velkého
pohádkáře, ale o radního z našeho města,
a to konkrétně o pana Šimka. Následovala
večeře. Jako hlavní chod jsme měli vepřový
řízek s bramborovým salátem nebo chlebem.
Cpali jsme se až se nám dělali boule za
ušima. Po důkladném umytí rukou přišlo
na řadu oblékání do z domova donesených
masek. Najednou bylo všude kolem plno
čarodějnic, Karkulek, princezen, pravěkých
lidí, šašků a dalších bytostí, které se vlnily
do rytmů hudby. Nechyběly ani taneční
soutěže, při kterých se dala vyhrát spousta
cen. A co teprve ve hře Jeden proti ostatním!
Knížky, bloky, modelína a spoustu dalšího.
Nejúspěšnějšími hráčkami se stali Terka
Fischerová s Luckou Duškovou. O půlnoci
jsme se již tradičně vydali na hřbitov. Ti
nejodvážnější se u hřbitovní brány podepsali,
ale kupodivu jich mezi námi moc nebylo.
Po této vysilující procházce nám vyhládlo.

Naše kručící žaludky utišil až narozeninový
dort, který až nečekaně rychle zmizel.
Pak jsme střídavě chatavali, malovali a
soutěžili. Kolem třetí hodiny byl z úst našich
vedoucích, Laděny Nemčičové, Marcely
Toužimské, Jany Handšuhové a Mileny
Tiché, vyřčen krutý ortel, a to večerka. I
přesto, že jsme měli spát, našli se i tací, kteří
celou noc oka nezahmouřili.
Ráno se nám moc nechtělo z pelíšků, ale
vůni čerstvých koláčů a kakaa se nedalo
odolat. Po příchodu pana starosty Heřmana
a pana místostarosty Cinegra se zasadil
pohádkový strom, kterým je okrasná třešeň.
Každá ze skupin a každý z dospělých dal
stromku něco do vínku, ať už mnoho lístků,
pohádek nebo ochranu před poničením.
Zasazení ,,Pohádkovníku“ bylo celostátní
akcí, a tak roste po České republice spousta
dalších pohádkových stromečků. Pak nastalo
loučení. A co nám ten večer v knihovně
dal? Nové kamarády, ale především spoustu
nezapomenutelných zážitků. Těšíme se na
příští rok! Už aby tu byl.
Za kolektiv Andersenů Patricie Handšuhová

Úspěch Kláry Lochové
na Moravském poháru

k počítačům na jednou nevešli všichni, byli
jsme rozděleni do menších skupinek a ti
co zrovna nechatovali, malovali pohledy
s tematikou Andersenových pohádek, které
se poslali do celého světa. Kolem osmé
hodiny přišel pan Miroslav Dohnal, který
nám vyprávěl o hadech. Zajímavá přednáška
byla doplněna četnými fotografiemi tak, že
i ti nejzlobivější drželi zobáčky a zaujatě
poslouchali. Sem tam se zvedla nějaká ta
ručka a její majitel pak pokládal všetečné
otázky. Posluchači, jako by se snažili přijít na
něco, na co by ,,hadí muž“ neznal odpověď.
Na konci přednášky jsme si dokonce mohli
pohladit ještěrku, která jakoby se nastavovala
našim prstíkům. Ještě jsme ani nestačili
vstřebat tu spoustu informací o hadech a
už tu byl samotný pan Andersen. Měl veliký
klobouk a obličej mu halila černá škraboška.
Dal nám pár hádanek týkajících se jeho
života a mi mu popřáli k jeho výročí. Dvě
stě svíček, rozmístěných na dvou dortech,
sfoukl Andersen skoro na jeden nádech. Po

Klára Lochová opět vyhrála - 1.místo
full ženy-60kg a 1.místo full ženy-65kg.
GRATULUJEME !!!!

Město Nová Role
Rozpočet města na rok 2005
REKAPITULACE

PŘÍJMŮ

Rozpočet na rok 2005
Příjmy (v tis.Kč)

Běžný rozpočet

Daňové příjmy

Kapitállový rozp.

26 850

Nedaňové příjmy

3 385

Kapitálové příjmy

5 600

Přijaté dotace + převod fin. prostředků

3 211

Příjmy
33 446

celkem

5 600

39 046

REKAPITULACE

VÝDAJŮ

Rozpočet na rok 2005
Výdaje (v tis.Kč)

Běžný rozpočet

Kapitálový rozp.

Rozvoj obce

15 500

Školství

3 390

Zdravotnictví a soc. věci

734

Kultura

2 590

Místní hospodářství

15 100

Vnitřní správa

12 991

420

34 805

15 920

Výdaje
celkem

50 725

Rozdíl (příjmy-výdaje) v tis. Kč

Financování rozpočet na rok 2005

-11 679

v tis. Kč

Převody z vlastních fondů (Fond bydlení KZ 1038)

3 281

Převod KZ ZBÚ 2004 (HV)

4 019

Úvěr

5 000

Splátka úvěru

Financování celkem

-621

11 679

Rozpočet na rok 2005 - příjmy (v tis. Kč)

Běžný rozp.

Kapitál.rozp.

Daňové příjmy
- daň z příjmu fyzických osob

6 300

- daň z přidané hodnoty

8 600

- daň z příjmu právnických osob

5 450

- daň z příjmu právnických osob - obcí

2 000

- poplatky za likvidaci komunálního odpadu

2 000

- poplatky za dolovou činnost

1 000

- poplatky místní - VHA, popl. za psy, ubytování, vstupné

200

- poplatky správní - matriční a stavební

500

- daň z nemovitosti

800

Nedaňové příjmy
- obchod, služby - prodej propag. materiálu

20

- příjmy z lesního hospodářství

400

- kultura - popl. knihovna-TKR

50

- příjmy z pronájmu tepelného hospodářství

1 100

- příjmy z pronájmu majetku obce (movitého i nemovitého)

1 000

- příjmy z úroků

100

- přijaté sankční platby-pokuty,penále,soud.nákl.

50

- příjmy z prodeje neinv. majetku

10

- přijaté neinvestiční dary

35

- poplatek za třídění odpadu - EKOKOM

85

- příjmy od obcí za NIV ve školství (Božičany, Děpoltovice, Smolné Pece)

100

- ostatní nahodilé příjmy (popl.za KS,přefakt.,splátky SF)

420

- splátky půjček (FK)

15

Kapitálové příjmy
- příjmy z prodeje pozemků

1 000

- příjmy z prodeje nemovitostí (7 b.j.2800+ 238-1.617+235 )

4 600

Přijaté dotace a převody finančních prostředků
- neinvestiční přijaté dotace-školství (Kč1.221,--/1žák)

576

- neinvestiční přijaté dotace- matrika, stavební úřad

626

- neinvestiční přijaté dotace - sociální dávky
- investiční přijaté dotace
- převody od Technické služby Nová Role, s.r.o. (hřbitov)
- Norobyt, s.r.o. (nájemné za b. j. a garáže)
- přijaté neinv. dotace

Celkem

29
0
30
1 950
0

33 446

5 600

Plán investičních akcí na rok 2005
- rozvoj obce s výhledem do roku 2007,
schváleno ZMě dne 7.2.2005
(údaje jsou uvedeny v tis. kč)

1

2

3

4

Celkové

Plán
na rok
2005

Výhled
2006

Výhled
2007

Název akce

1)

IS pro 24 bj. „U Plynárny “- přípojky, dokončení stavby z předchozích let

2)

Dopravní řešení Nová Role - I. etapa

3)

Investice MŠ Nová Role, Rolavská 234 (obnova střechy)

4)

Kanalizace Mezirolí, příspěvek obce

5)

Úprava návsi - Jimlíkov

6)

Obnova koupaliště včetně budovy na st.p.č. 1208 včetně odkupu pozemku

7)

Vybudování přechodu u MŠ Nová Role, Mezirolí 67

8)

Investice ZUŠ Nová Role (nová okna, bytová jednotka, obnova sálu)

9)

Výstavba chodníku Jimlíkov-Nová Role

10)

Generální obnova přivaděče tepla pro Novou Roli

PD

R

11)

Vybudování chodníku a autobus. zastávek u kruhového objezdu Mezirolí

PD

R

12)

Dopravní řešení Nová Role - II. etapa

PD

R

13)

Výstavba komunikace mezi domy v ulici U Plynárny a Husovou

14)

Rekonstrukce čp. 236 v Nové Roli - budova MěÚ

15)

Výstavba chodníku mezi čp. 230 v Nádražní v Nové Roli a DPS

PD

R

16)

Obnova márnice a oplocení hřbitova

PD

R

17)

Park u Novorolského rybníka

PD

R

18)

Nový chodník v Chodovské ulici

19)

Parkové úpravy staré části obce u autoservisu

PD

R

20)

Hřiště pro hasiče v Mezirolí

PD

R

21)

Úprava dešťové kanalizace v Jimlíkově

22)

Rozšíření skládky komunálního odpadu

10395

400

9500

9500

800

800

2000

2000

800

800
PD

150

Poz.

Užité zkratky:

6500

- R, předpokládaný termín realizace akce, respektive jejího zahájení

R

6500

PD
PD

PD

PD

R

R

1850

15500

R

R

PD

30145
- PD, projektová dokumentace

150
PD

REZERVA (1000 na projekty v roce 2005 + 850 na neplánované inv. náklady)

Plán celkem :

R

6500

R

NA SLOVÍČKO s panem ing. Karlem Vrchlavským
Co Vás přivedlo po 2 světové válce do Nové Role?
Byli jsme zapojeni v domácím odboji jako členové partyzánského oddílu, který nesl název „Kolo na Střele“. Tento oddíl působil v oblasti
Plzeň sever. Důstojnickým velením československého domácí odboje jsme byli odveleni do Karlových Varů, těsně po odchodu německých
vojsk - Schörnerovi armády.
Zde jsme byli umístěni v bývalých německých policejních kasárnách u železničního podjezdu ve Staré Roli směrem na Chodov. Chebská
ulice byla přímo zavalená vojenským materiálem, kterého se zbavovali na útěku na západ vojáci německé armády. Od nepojízdných aut
až po kulomety. Docházelo také k rabování bytů a vše co se neuneslo zůstalo na ulici.
V té době, na jaře roku 1945, jsme v Karlových Varech byli jediná československá a ozbrojená jednotka vůbec. Rusové a Američané se
ještě dohadovali kudy přesně povede hranice (demarkační čára) jejich působení na území Československa. Po ujasnění demarkační linie a
po příchodu vojsk do města byla na Chebském mostě umístěna kontrolní stanoviště obou armád. Na straně u Becherovky byli Američané
a na druhém konci mostu pod budovou budoucího okresního výboru měli stanoviště Rusové. Na obou stranách jsme společně s vojáky
z těchto armád drželi služby. Předávali nám rovněž ke kontrole zajatce. Tyto zadržené osoby jsme prověřili a propouštěli.
Na podzim 1945 nás odveleli do nedaleké Nové Role, kde bylo nutné strážit zajaté německé důstojníky a esesáky, většinou pochytané
v okolí. Tito byli umístěni v bývalém pracovním koncentračním táboře. Nová Role spadala pod oblast (okres) Loket. V Lokti také sídlil
oblastní soud, který tyto zajatce soudil. Do podzimu roku 1946 jsme zde spolu s dalšími z našeho partizánského oddílu sloužil.
První zážitky v Nové Roli.
Hlídání zajatců byla nebezpečná služba. Jednalo se většinou o německé důstojníky (gestapáky), profesionální speciálně vycvičené vojáky,
kteří prošli pětiletou válkou. My jsme jejich profesionalitu nahrazovali elánem a touhou dát tento stát dohromady a vytvořit novou
republiku.
V Nové Roli jsme byli zpočátku ubytovaní v hospodě „U medvěda“ nedaleko nádraží.
První pak přišli do obce státní úředníci na poštu a drážní zaměstnanci.
Postupně přicházeli zemědělci. Nejhůře se dosídlovali pracovníci pro porcelánku. Porcelánka běžela přes celou válku nepřetržitě do
poslední chvíle. Na konci války se zde vyráběly také součástky do německých letadel.
Rozhodovalo se o tom, zda tu zdejší Němci zůstanou, aby se nemusela zavírat fabrika, nebo se otevře internát a přijdou do učení mladí
lidé z vnitrozemí. Otevřel se internát. Hospoda a budova bývalé pošty byly pro ně zároveň ubytovny. Byl to šťastný tah, takhle se vybudoval
základ odborníků pro porcelánku.
Dnes nezbylo na místě koncentračního tábora nic, co jste zde spatřil Vy v roce 1945?
Jednalo o se pracovní tábor, rezervoár pracovních sil pro porcelánku. Tábor byl za války rozdělen na dvě části - ženskou a mužskou.
Muži byli nasazeni na těžkou práci u pecí a ženy ve vytvářecích dílnách a podobně. Od lágru do porcelánky vedl koridor z ostnatého drátu
pod vysokým napětím k převádění vězňů. K lágru patřily tři budovy. Zadní byla ubytování pro velení a dozorce. Přední budovy, jedna
sloužila jako komandatura a druhá jako sklad, dílny a sklepy.
Bokem od tábora v poli obilí byly dva společné hroby. Jednalo se o oběti pochodů smrti. V den, kdy do Nové Role přijela mezinárodní
komise Červeného kříže, jsem měl službu a s nikým z této komise jsem se nesetkal. Za jejich přítomnosti byla provedena exhumace a tyto
ostatky byly uloženy do společného hrobu na místním hřbitově.
Kromě pracovního koncentračního tábora byl v Nové Roli také zajatecký tábor. Naproti nádraží mezi tratí a cestou Na Bouchalku
stály 3 nebo 4 baráky. Byli zde váleční zajatci hlavně z doby, kdy Německo obsazovalo Francii. Když jsme do Nové Role přišli, tak zde
už pochopitelně nikdo z vězňů ani ze zajatců nebyl. Demarkační linie procházela za obcí Božičany dál přes Mírovou (tehdy Mnichov).
Po válce byl tábor využitý nějaký čas jako místo soustředění zajatých vojáků německé armády a dále jako shromaždiště pro německé
rodiny určené k odsunu.
Po odsunu Němců se chtělo zapomenout na tyto události, nepřipomínat hrůzy války a utrpení v koncentračních táborech a proto se
přistoupilo k jeho likvidaci.
Později se v parku před nádražím osadil velký balvan s deskou na památku obětem koncentračního tábora.
Jaká byla atmosféra přímo v obci mezi obyvateli ?
Dobré byly vztahy s antifašisty. Sami Němci se mezi sebou hodnotili kdo byl antifašista. Tyto rodiny mohly zůstat, měly stejná práva. Když
se ale rozhodly odejít, šly budovat nové Německo a jejich majetek jim nebyl nikým krácen. Starousedlíci Němci byli šokováni, že jdou na
odsun. Někteří měli důvod utéct a odešli předčasně.
Jiné byly vztahy mezi mladými lidmi. Seznamovali se mezi sebou.
Nás pak postupně ubytovali po domech, kde už nikdo nebyl.
Štěstí v Nové Roli bylo, že po roce 1945 do Nové Role přicházeli lidé, kteří zde chtěli zůstat, založit rodiny a pracovat. Nejednalo se o
žádné dobrodruhy a rabovací gardy. Neničili, nerozkrádali, budovali si zde novou existenci natrvalo.
Mezi námi obyvateli Nové Role byly tehdy úžasné mezilidské vztahy. S dnešními vztahy se to nedá vůbec srovnat. Pomáhali jsme si, řešili
jsme věci společně. Obec se pomalu rozrůstala. Všichni přátelé, co je znám, dělali pro obec mnoho let a nebrali za to ani korunu. Dnes
každý vidí jen peníze. Nevidí se problémy obcí. Vyslovují se stanoviska bez rozmyslu, jaký bude třeba i celonárodní dopad. Srovnejte si
život v rodině a společnosti. Je nutné těžkosti řešit společně v rodině i ve prospěch společnosti. Tolerance. A podívejme se, co se děje dnes
s celým národem.
Byl bych moc rád kdyby moje myšlenky a vzpomínky na vše, co jsme prožili a čeho jsme chtěli dosáhnou po válce, alespoň trochu
přispěly ke zlepšení dnešních mezilidských vztahů.
Děkuji za příspěvek a poskytnutý rozhovor.

E. Lachmanová, SO MěÚ

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 : 7. května 2005 – 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 a povolenka
k rybolovu v revíru Chodovský potok 1.
Poznámka : prvních 10 soutěžících v každé kategorii bude odměněno
věcnými cenami, další cenou bude odměněn největší
úlovek apod. …
POZOR ! – Rozmístění soutěžících u vody bude určeno
losem u presentace !!!
Důležité : po dobu konání závodu bude revír
pro ostatní rybáře mimo soutěžících uzavřen!
U klubovny FK bude od 10.00 hod. hrát skupina„WALCHAŘI“
S pozdravem - Petrův zdar !!!

Srdečně zve výbor MO

ILUSTRAČNÍ FOTO

Shromáždění delegátů hasičů
okresu Karlovy Vary.
Shromáždění delegátů Sboru
dobrovolných hasičů okresu
Karlovy Vary se uskutečnilo
dne 2. 4. 2005 v Nové Roli.
Tohoto shromáždění se zúčastnili
delegáti okresu Karlovy Vary, aby
zhodnotili činnost za uplynulé
období tj. od roku 2000 do roku
2005. Na jednání byli přítomni
– zástupce Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezka
p. HANUS,
zástupce Karlovarského kraje p.
TEPLÝ, starosta města Nová Role
p. HEŘMAN a další významní
hosté. Po přednesených zprávách

byla provedena volba nového
výkonného výboru okresu
Karlovy
Vary.
Starostou
okresního sdružení byl zvolen
velitel SDH Nová Role p.
HUBÁČEK Stanislav. Na závěr
byl starosta města Nová Role p.
HEŘMAN oceněn medailí za
zásluhy za rozvoj a spolupráci na
úseku požární ochrany.
OHNUTKOVÁ Petra
starostka SDH
NOVÁ ROLE

PROPOZICE
rybářských závodů :

1.

Závody se budou konat dne 7. 5. 2005 v revíru Chodovský potok 1 ( 431 011 ) na „Novorolském“ rybníku
v Nové Roli a pro závod bude vymezen celý levý břeh od přítoku až po začátek hráze rybníku.
Presentace – od 5.00 hod. v klubovně Fotbalového klubu Nová Role
Zahájení závodů – od 6.00 hod.
Ukončení závodů – v 11.00 hod.
Vyhodnocení výsledků závodů – ve 12.00 hod.

2.

Závody jsou vypsány pro 2 kategorie:
• Děti do 15 let
• Dorost ( 16 – 18 let ) a dospělí

3. Lov ryb při závodech bude vykonáván v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. a „Bližšími
podmínkami výkonu rybářského práva v revírech Západočeského územního svazu“.
4. Závodů se mohou zúčastnit pouze osoby oprávněné k lovu ryb v revíru Chodovský potok 1 – 431 011.
5. Rozmístění soutěžících u vody dle vylosovaného čísla stanoviště u prezentace.
6. Podměrečné a hájené ryby budou po změření šetrně vráceny do vody.
7.

Hodnocení : 1 cm = 1 bod. Měření ulovených ryb a zápis do bodovacích
průkazů smí provádět pouze ustanovení rozhodčí závodu.
8. Při shodě bodů rozhoduje o celkovém pořadí v závodu počet ulovených ryb,
je-li i zde shoda, rozhoduje největší úlovek.
9.

Spory a protesty řeší organizační tým závodu.

10. Pořadatelem závodů je ČRS MO Božičany.

Saské muzeum úzkokolejné dráhy Rittersgrün
Vše k minulosti saské úzkokolejné dráhy
slovem, obrazem a věcně najdete na
originálně zachované konečné stanici bývalé
úzkokolejné tratě ze stanice Grünstädtel do
stanice Oberrittesgrün. Je zde vystavováno
přes 50 vozidel včetně parních a dieselových
lokomotiv v pojízdném stavu naznačujících
provoz v Krušných horách v dobách
provozu. Jsou k nahlédnutí služební
místnosti a 3 stálá lokomotivní depa.
Vývojem modelové železnice se stálou
výstavou Vám předvedeme, co v této době
nově zřízený transport železniční znamenal
pro Krušné hory, spojení vesnic a městeček
se světem. Návštěva muzea není určena
pouze pro železniční experty, ale také pro
laiky, kteří jsou fascinováni historickými
vlaky a jejich technologií.

Zveme Vás na rodinný výlet za poznáním
krásné krajiny a do našeho útulného sklípku
v muzeu, kde se můžete nechat kulinářsky
překvapit.
Úřad pro cizinecký ruch v obci Rittersgrün
se nachází v budově muzea a podá Vám
informace o možnostech získání noclehů a
další využití Vašeho volného času.
Otevírací doba:
Duben – říjen 10 –17 hod
Listopad – březen 10 –16 hod
Pondělí – zavřeno
* volně přeloženo dle propagačního
materiálu zmiňovaného muzea,
který je k dispozici v originále v TIC

Turnaj pétanque trojic
„MEZIROLSKÉ MÁJOVÉ KOULE“,
který se uskuteční 14. 5. 2005 v Mezirolí
u hostince Hubert
Prezentace: 9.00 – 9.30 hodin
Zahájení: 10.00 hodin
Startovné: 200,-- Kč/trojice
Systém turnaje: 4 až 6-ti členné
skupiny (dle počtu zúčastněných),
dále K.O.
Turnaj je otevřen pro každého a zařazen
do okruhu Egrensis 2005.
Sportovní nářadí zapůjčíme.
Občerstvení zajištěno.
Hrací místo se nachází cca 8 km za
Karlovými Vary při hlavní silnici směr
Nejdek.
Bližší informace Vám rád poskytne
Süssner Jaroslav na tel. 353 851 116,
737 824 491.
Závazné přihlášky do 12. 5. 2005
telefonicky nebo na na e-mail :
sussner@volny.cz !!

Dne 12. 4. 2005 v 15 hodin se v nově
rekonstruovaném hotelu v Rittersgrünu
uskutečnilo pracovní setkání představitelů
partnerských obcí Rittersgrün SRN a Nové
Role. Hlavní náplní tohoto setkání bylo
vzájemně se informovat o kulturních a
společenských akcích, které se uskuteční
v průběhu letošního roku. Po úvodním
slovu starosty p. Franka Siegela nás
podrobně seznámil s jednotlivými akcemi
ředitel železničního muzea p. Hans Jurgen
Knábe. Jak zdůraznil ve svém vystoupení
starosta Nové Role pan Václav Heřman,
připravované akce jsou další vhodnou
příležitostí osobního setkání občanů,
sdružení, spolků, sportovců, škol, které
dává možnost se vzájemně lépe poznat a
neorganizovat jen setkání ať už politiků
na komunální nebo státní úrovni. Další
pracovní schůzka se uskuteční do konce
dubna u nás. Na závěr velmi přátelského
setkání jsme byli pozváni na sportovní
měření sil v bowlingu. Musím konstatovat,
že jsme našemu městu ostudu neudělali.
Hezké druhé místo obsadil náš pan
starosta, místostarosta byl 5 a já 6.
Člen zastupitelstva a zároveň
tlumočník František Schlosser

jako

Soutěžní postupový aerobik na mistrovství
ČAMS do Prahy.
Český svaz aerobiku Praha ve spolupráci
s Kraj. centrem aerobiku K. Vary pořádal
19. 3. 2005 pro závodnice západočeské
oblasti soutěž ve sport. hale Dvorech.
Do 0. kategorie byla přihlášena děvčata
Kristínka Ecklová, Verunka Rybárová a
nejmladší Kačenka Kotková. Aerobic se
cvičil formou hry, každá z účastnic dostala
diplom a sladkosti.
Do I. kategorie byla přihlášena Petra
Vorlíčková, Lucie Dušková a Nikola
Dušková. První dvě závodnice postoupily
na mistrovství ČAMS 15. 5. do Prahy.
V II. kategorii soutěžila Lucie Zdeneková,
Sabina Rákošová a Michala Chlupová.
Sabině Rákošové vyšel také postup na
mistrovství ČAMS. Míše chyběl malý
kousíček k tomu, aby se také dostala do
Prahy.
V III. kategorii nás zastupovala Petra Tichá,
která se v silné konkurenci nedostala do
finálové třicítky.
Všem třem postupujícím dívkám budeme
držet palce 15. května v Praze, kde to
bude velice těžké. A ta děvčata, co se
neprobojovala, dostala malou sladkost
v podobě zmrzlinového poháru v cukrárně
Jana.
TJ Nová Role – ASPV
Jitka Rákošová

Dne 9. 4. 2005 pořádal oddíl odbíjené
– ženy již 16. ročník turnaje „O Venuši“.
Jako každý rok proběhl turnaj v bojové, ale
přátelské atmosféře. Bojovalo se o každý
bod, ale vyhrát mohl jen jeden. Účastnilo se
6 družstev, která skončila v tomto pořadí:
1. Nová Role B
2. Hroznětín
3. Silnice K. Vary
4. Toužim
5. Žlutice
6. Nová Role A
Děkujme všem sponzorům za
nádherné ceny.
KP Nová Role, Zlatnictví Vlasta, Sedlecký
kaolin a.s. Božičany, SEOS p. Slezák
K. Vary, Cukrárna Jana, Květinářství Dana,
Maxim, Hypernova – lékárna.
oddíl odbíjené - ženy

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Od 18. 4. 2005
Lékárna ERB Nová Role,
upozorňuje pacienty na změnu
otevírací doby lékárny a to:
pondělí až pátek 8 - 16 hod.
Současně upozorňujeme, že bude
vydávat i zdrav. materiál na
léčebné poukazy ZP.

Výroba širokého sortimentu
pomníků z jedenácti druhů
kamene a teraca.
Dále dodáváme:
lampy vázy , kamenné, litinové, anticorro
rekonstrukce pomníků
výměna jednotlivých dílů
tesání písma
čištění povrchu
Volejte tel: 606 133 631
Přijedeme za vámi.

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ
Provádí výcvik sk. B,B + E,
Školení řidičů
Délka výcviku po dohodě.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY
ZAPŮJČÍME.
NAŠE CENY VÁS PŘÍJEMNĚ
PŘEKVAPÍ.
platba možná i na splátky
Informace: DDM Chodov,
Husova 263
Tel.: 602 475 702, 602 47 57 03
352 692 327

UPOZORNĚNÍ
Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2005 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
upozorňujeme občany, že první splátka poplatku měla být
uhrazena do 31. března.
Druhá splátka poplatku je splatná nejpozději do 30. září.
Ti, co ještě nezaplatili a čekají na složenky, se dočkají během
měsíce května.
MěÚ Nová Role
Lenka Žigovičová
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