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Poděkování sponzorům města 
Město Nová Role srdečně děkuje všem svým sponzorům, kteří přispěli:
• na organizaci hudebního festivalu Valcha 2012 v Nové Roli, který se 
konal 26. 5.
DERATIZACE Čihák Libor Nejdek, Dinocommerce, spol. s r. o., 
Ing. Milan Zachariáš, Ivan Režný, Thun 1794 a. s. 
• na pořádání oslav Dětského dne 1. a 2. 6.: UNIQA pojišťovna, a. s., 
Toužimská stavební společnost s. r. o., Thun 1794 a. s.

z městského úřadu

Vážení spoluobčané,

dva měsíce jsou pryč a opět usedám, abych 
vám napsala další aktuální informace o dění 
ve městě.

V uplynulém měsíci proběhly konkurzy na ředitele všech našich škol-
ských zařízení. Výběrová komise, která určila pořadí jednotlivých kandi-
dátů, byla složena ze tří odborníků, zástupce města, občanů a jednotli-
vých školských zařízení. 

Konečné rozhodnutí bylo na radě města, která se jednohlasně shodla 
a souhlasila s jednoznačným doporučením výběrové komise, která určila 
na první místo za DDM paní Milenu Tichou, za MŠ Mezirolí paní Šár-
ku Vlasákovou, za ZŠ Nová Role paní Mgr. Janu Zelenou a za MŠ Nová 
Role paní Irenu Švecovou. Všem ředitelkám gratuluji a přeji jim hodně 
spokojených dětí a rodičů.

Ve spolupráci se společností Thun 1794 a.s. jsme obnovili tradiční akci 
„Výstava porcelánu na stole“. Výstava byla spojena s třídenními oslava-
mi Dne dětí. V rámci těch oslav jsme poděkovali těm, bez nichž by naše 
děti neměly svoje oblíbené kroužky. Jsou to lidičky, kteří se dětem věnují 
již několik let. Ve svém volném čase vymýšlejí různé aktivity pro děti, bez 
nároku na finanční ocenění. 

Ráda bych ještě jednou za nás, za všechny, poděkovala těmto vedou-
cím: A. Kocurovi (vzpěrači), J. Rákošové (aerobic), M. Chmárníkovi 
(hasiči Nová Role), A. Kůsové Kejvalové (hasiči Nová Role), V. Bechi-
ňskému (cyklistika), J. Pečenkové (taneční), T. Latislavovi (rybáři), M. 
Zachariášovi (tenis), K. Lukešové (míčové hry), J. Rákošovi (karate), L. 
Janouškovi (šachy), K. Pšeničkovi (divadlo), P. Petříkové (pěvecký sbor), 
M. Křížovi (fotbal), M. Pospěchovi a L. Pospěchovi (hasiči Mezirolí). 
Společnost Thun vyrobila pro všechny krásné, barevné hrnky s nápisem: 
„Díky, že nás máte rádi“. Myslím, že toto motto je dostatečně výstižné.

Jsem ráda, že se i v Nové Roli vytvořila nová početná skupina malých 
hasičů. Pro práci těchto dětí je důležité vybavení, které se liší od vybave-
ní dospělého sboru. Napsala jsem žádost panu hejtmanovi Karlovarské-
ho kraje a Radě Karlovarského kraje o finanční podporu. Žádost byla 
úspěšná a naši malí hasiči dostali 120 tisíc korun.

Řadu našich občanů trápí špatná dopravní situace ve městě, porušová-
ní dopravního značení a nevhodné parkování některých vozidel. Na stře-
dečních pravidelných schůzkách s velitelem Policie ČR OO Nová Role 
jsme tento problém opakovaně řešili. Vnímáme špatnou dopravní situa-
ce ve městě. Zmapovali jsme kritická místa a budeme kontrolovat auta, 
která porušují bezpečnost. Tato auta mohou být i odtažena.

Vedení města důrazně žádá všechny obyvatele, aby více třídili odpad. 
Čím více bude komunálního odpadu, tím více peněz nás budou stát po-
platky za odpad. Letos opět soutěžíme s firmou Resur o stanoviště, kde 
se nejvíce třídí odpad. Přihlaste se na podatelně MěÚ a na konci roku vy-
losujeme tři výherce.

Přeji vám všem krásné letní dny.

                                                                                                                   Jitka Pokorná
                                                                                                               starostka města

e-mail: jitkapokorna@novarole.cz
tel.: 602 343 465

Slovo starostky

Občané naší obce již několik let zod-
povědně třídí elektroodpad. Loni ode-
vzdali k recyklaci 134 televizí, 55 mo-
nitorů a 2 376 kg drobného elekt-
ra. Nyní můžeme přesně vyčíslit, ko-
lik elektrické energie, ropy, primár-
ních surovin či vody jsme díky recykla-
ci ušetřili životnímu prostředí. 

Víme také, o kolik jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycháze-
jí ze studií neziskové společnosti ASE-
KOL, která pro nás zajišťuje sběr a re-
cyklaci vytříděných elektrozařízení. 

Letos poprvé jsme získali certifikát 
vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drobných spo-
třebičů. 

Studie posoudila systém zpětného 
odběru televizorů, počítačových mo-
nitorů a nově také drobných spotřebi-
čů, jako jsou např. mobily, noteboo-
ky nebo tiskárny. Hodnotila dopady 
jejich sběru, dopravy a ekologického 
zpracování či likvidace. Výsledky stu-
die byly prezentovány formou spotře-
by energie, surovin, emisí do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. 

Výsledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. stovky 

mobilních telefonů uspoří tolik ener-
gie, kolik spotřebuje moderní úsporná 
lednice za více než 4,3 roku provozu. 

Díky recyklaci jednoho notebooku 
dojde ke snížení spotřeby ropy, na kte-
rou osobní automobil ujede téměř 100 
kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 li-
trů pitné vody. Stejné množství je na-
příklad spotřebováno při 30 cyklech 
myčky nádobí. 

„Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vy-
plývá, že občané naší obce v loňském 
roce vytřídili134 televizí,55 monito-
rů a 2 376 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 86,26 MWh elek-
třiny, 4 648,17 litrů ropy, 368,07 m3 
vody a 2,96 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 18,27 tun CO2 ekv., a produk-
ci nebezpečných odpadů o 73,65 tun,“ 
popsala konkrétní úspory pro život-
ní prostředí paní Helena Šmídová, re-
ferentka odboru životního prostředí a 
výstavby. 

Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu 2 tuny skleníkových plynů a 
jedna čtyřčlenná domácnost průměr-
ně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektric-
ké energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně tří-
dí a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí, zaslouží obrovský dík.

Naše obec výrazně přispěla 
k ochraně životního prostředí
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Vážení rodiče, 
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Jiří Václav Baloun        Ema Pšeničková
Filip Hrabica                       Tereza Maturová
Michal Škop                       Sofie Lendlová    
Martin Zavázal                                
      Všem dětem přejeme hodně zdraví 

a radostné dětství.

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, 
kteří se narodili v červenci a srpnu. 

Zvláště potom jubilantům, kteří oslaví 
své 75., 80., 85. narozeniny a více.

Karel Vrchlavský 
Božena Urbánková
Melanie Rokosová
Anna Fošumuvá
Anna Kalabusová
Jana Piklová
Rozalie Kafková
Miloslav Doubek
Božetěch Zachariáš
Marie Zelenková
Jiřina Kliková
Irena Procházková
Anna Vlachová
Jan Maršálek
Marie Považajová

Václav Šašek
Ladislav Zejmon

Helena Procházková
Alžběta Skokanová
Božena Svatoňová

Gejza Zdenek
František Fedra
Marie Lubasová

Ján Hering
Inga Finková

Rudolf Hořák
Miloslav Turek

Rudolf Schlosser
Libuše Fišerová

Miroslava Prokešová

Děkuji za péči o úpravu prostor 
před bytovým domem Tovární 19, 27 
naší sousedce, paní Červinkové, kte-
rá proměnila občas posekaný tráv-

ník v pestrobarevné prostranství a 
zpříjemnila tak bydlení obyvatelům 
domu i pohled kolemjdoucím. 

Jan Gondáš, předseda SVJ

Poděkování za pomoc
v nelehké situaci

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli v naší ne-

lehké životní situaci. Zvláštní poděkování pak patří žáčkům 2. A ZŠ, je-

jich rodičům a třídní učitelce, slečně Šímové.  Vám všem ze srdce DĚ-

KUJEME.                                                                Hlavsovi, Würknerovi

Poděkování za krásnější 
prostředí před domem

PO - KOLO sraz u ŠJ - 18.30

ÚT - POSILOVÁNÍ    - 19.00

ST - ZUMBIČKA         - 19.00

ČT - FITBALLY            - 18.00

      -  AEROBIK           - 20.00

Cvičení o letních prázdninách

0

0

0

0

0

p Vítání občánků 7. června
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Jak dopadl zápis 
v MŠ Nová Role?
Formulář žádost si vyzvedlo 46 rodičů. Z toho:

- 43  žádostí  bylo odevzdáno v určeném termínu

- 5 rodičů své žádosti o umístění dítěte v MŠ v průběhu přijíma-

cího řízení stornovalo

- 7 dětí nebylo do MŠ přijato 

Zdůvodnění nepřijetí při naplněné kapacitě MŠ :

Byly upřednostněny děti, které splňovaly více kritérií.

- dítě nebylo z obvodu Nové Role

- žádosti nebyly podány v daném termínu

- nebyly předloženy požadované dokumenty k nahlédnutí – rod-

ný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

- dítě mladší 3 let

Přijato  bylo  k  1. 9. 2012 30 dětí. K 1. 1. 2013 byly ještě přijaty 

dvě děti na jedno místo (na tzv. střídavou docházku) za dítě ma-

minky, která je na mateřské dovolené a toto místo byla ochotna 

k 31. 12. 2012 uvolnit.

Poznámka: Současná stavební kapacita je 110 dětí.  Kapacita 

MŠ je v současnosti naplněna. Podle Vyhlášky č. 410/2005 o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provo-

zoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, paragraf 4: 

- na 1 dítě musí být plocha denní místnosti užívané jako herna a 

ložnice činit nejméně 4m2, je-li ložnice stavebně oddělená, musí 

být plocha denní místnosti nejméně 3m2 na 1 dítě.

Z měření ploch místností provedené dne  5. 3. 2012  Ing. Miro-

slavem  Kapounem vyplývá, že současná kapacita MŠ při provo-

zu na čtyřech třídách, kdy je ložnice společná, stavebně odděle-

ná, je 110 dětí.

 V případě, že by současná ložnice byla opětovně využívána jako 

třída a tedy všechny místnosti ve třídách by byly užívány jako 

herna a ložnice (4m2 na 1 dítě), byla by kapacita MŠ  106 dětí.

 Bohumila Matuščáková, ředitelka mateřské školy 

Pozor! Změna v podávání 
příspěvků do zpravodaje!

Upozorňujeme přispěvatele do Novorolského zpravo-
daje, že počínaje červencovým číslem je uzávěrka pří-
jmu příspěvků do zpravodaje vždy 10. kalendářního 

dne předchozího měsíce.

I letos jsme tradičně postavili májku, pálili čarodějnici, opé-
kali špekáčky a seděli u ohně do pozdních večerních hodin, 
někteří vydrželi až do rána a hlídali májku..

12.května se konala oslava „DNE MATEK“ s občerstvením 
a společenskou hrou „ŠIPKY“ v místní restauraci „U SYNKA“. 
Děkujeme a jsme rádi, že jsou majitelé restaurace ochotní a 
vstřícní se zapůjčením části restaurace pro akce Osadního vý-
boru, ale i za menší příspěvek. 

Za osadní výbor
Michaela Hejnová a Martina Hrabicová

Stavění májky a Den
matek v Jimlíkově
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Přišel pátek 1. 6. a s ním Den dětí. 
Karlovarský kraj nám nabídl výlet 
do Bečova a my (žáci 1.A, 1.B, 2.A, 
4.A a 4.B) jsme s nadšením nabíd-
ku přijali. A nelitovali jsme. Poča-
sí sice nebylo úplně stoprocentní, 
ale dalo se to vydržet. Po příjezdu 
jsme se nasvačili v zámecké zahradě 
a hned poté jsme si zalezli do velké-
ho stanu, kde nám zahráli pohádku 
O loupežníku Krákorcovi. Pak jsme 
se vydali do kostela sv. Jiří, kde jsme 
při chrámové hudbě malovali po-
hlednici z Bečova. Naše další kroky 
vedly do Muzea Hrníčku, kam jsme  
i my přidali hrníček z Nové Role.  
Na závěr nás čekal výstup na Šibe-
niční vrch, kde jsme museli nasbírat 
dříví na ohýnek. Ten jsme si uděla-
li u ubytovny Kateřina. Vlastnoruč-
ně opečné (i připečené) buřtíky nám 
moc chutnaly. Při zpáteční cestě au-
tobusem jsme se báli, že buřtíky bu-
dou mezi námi. Ale všichni jsme nad 
svými žaludky zvítězili a dorazili v 
pohodě do Nové Role. 

Den dětí jsme strávili na výletě v Bečově

Naše děti před bečovským zámek.

Při výstupu na Šibeniční vrch jsme si nasbírali dříví na ohýnek. Na čerstvém vzduchu nám vuřty chutnaly.

Ve Svobodově ulici za garážemi je 
malé hřiště, které čas od času využí-
vají občané k míčovým hrám. Schází 
se zde lidé různých věkových katego-
rií, ale ne všichni s touhou zasportovat 
si. Často to tam vypadá jako smetiště. 
Pan Seidl tedy kolem hřiště vše uklidil, 
vybudoval sedátka, přinesl odpadko-
vý koš, aby se odpadky, jak je zde zvy-
kem, nepovalovaly po hřišti a trávní-
ku a zabudoval i popelník pro náru-
živé kuřáky. A ejhle, během několika 
málo dní bylo vše rozházeno, zničeno, 
odpadky vysypány. Pan Seidl nelenil, 
vše opět opravil, navíc upravil a zame-

tl hřiště. Hádejte, co následovalo. Tak-
to se to opakovalo několikrát. Dokon-
ce i odpadkový koš, plechový, zmizel. 
Možná slouží v některé domácnosti 
nebo je v některé ze sběren kovů. Ani 
se nedivím, že pan Seidl snahu vzdal, 
ale přesto, pane Seidle, Díky! Jsem jen 
zvědavá, jak dopadnou nové lavičky a 
nově vybudované pískoviště, které se 
nachází pár metrů od jmenovaného 
hřiště. Má sloužit především ke hraní 
malých dětí a ne k venčení psů či ku-
řáckým dýchánkům. Buďme ohledu-
plní nejen k sobě, ale také k tomu, co 
má sloužit nám všem!                         O.L.

Hřiště ve Svobodově ulici
Už tomu bude rok, co se obnovila činnost mladých hasičů. O tom, jak 

se nám vede, jsme vás již informovali. Teď bychom ovšem chtěli oslo-
vit všechny děti ve věku 6-15 let, které by chtěly využít svůj čas uži-
tečnější činností než vysedáváním u počítače a poflakováním venku. 
Můžete se přijít podívat, jak to na schůzkách chodí, a sami uvidíte, že 
se vám mezi naší bláznivou partou bude líbit. Máme pět vedoucích a 
dvě soutěžní družstva. Ta se už začínají připravovat na soutěže. My 
totiž nemáme rok jako u jiných kroužků řízený školním, ale kalendář-
ním. Takže je právě nejvyšší čas zařadit se do našeho kolektivu a za-
čít přípravu společně s námi.  Schůzky máme každou středu a aby se 
nám lépe pracovalo mladší ve věku 6-11 let se schází od 16.00 hod. a 
starší od 17.00 hod. Těšíme se na všechny nové členy kteří najdou od-
vahu přijít mezi nás. Kolektiv vedoucích

Mladí hasiči, přijďte k nám
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Ve čtvrtek 7. 6. se v sále kulturního 
domu sešli všichni, kdo chtěli spo-
lu se školáky oslavit 50 let od zahá-
jení výuky v úplné Základní devítile-
té škole v Nové Roli. 

Ano, právě ve školním roce 
1961/62 nastoupilo do 22 tříd přes 
700 žáků pod vedením 32 učitelů. 

Jelikož nebyla zcela dokončena 
2. budova, učilo se na dalších třech 
místech v obci a dokonce na smě-
ny. Rozhodli jsme se na oněch 50 
let vesele a s nadsázkou zavzpomí-

nat. Myslím, že se nám to víc než po-
vedlo!

 Děkuji všem, kteří se na přípra-
vě programu podíleli a samozřejmě 
všem, kteří v něm odvážně vystou-
pili. 

Byla to velká dřina, ale stálo to za 
to – obdiv a pochvaly za strany divá-
ků nebraly konce, což je pro všech-
ny to největší povzbuzení do další 
práce.

                    Za všechny zúčastněné
                  PaedDr. Miluše Dušková

Školní akademie ukázala, jak šel na škole čas 

Poděkování za krásnou akci - Akademii ZŠ
Na pozvání vnučky jsem se přijel podívat na Školní akademii k 50. výročí otevření budovy ZŠ v Nové Roli. Musím říci, že jsem vů-
bec nelitoval, protože podle mého názoru se tato akademie opravdu vydařila. Z celého průběhu bylo vidět, že autorské a režijní 
úsilí paní učitelky Duškové přijaly za své jak ostatní členky pedagogického sboru, tak zejména všichni žáci, účinkující v pásmu „Jak 
šel čas“. Už od prvního čísla programu sál Kulturního domu bouřil nadšením a jeho zboření hrozilo ve chvíli, kdy se naše paní uči-
telky vrátily do školních let v překvapivém ztvárnění písně „Karel nese asi čaj“. Po závěrečném poděkování a posledním velkém 
potlesku jsem spolu s ostatními odcházel spokojený a s novou energií. Proto takhle osobně ještě jednou všem děkuji a těším se 
na příští pozvánku od mé vnučky. Určitě přijedu! Antonín Šimůnek, Děčín

K 50. výročí ZŠ v Nové Roli se v KD uskutečnila pod vedením p. učitelky Milušky Duškové AKADEMIE ZŠ. Skvěle připravený pro-
gram, písničky, kostýmy a dekorace. Neuvěřitelný zážitek nejen pro mě, ale i pro všechny, kteří tuto kulturní akci navštívili. Podě-
kování patří i všem účinkujícím. Prostě nádhera. A proto doufám, že to nebyla poslední akce tohoto typu na naší ZŠ. Jen tak dál!
 Jitka Rákošová
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Bronzový úspěch v Chebu

V sobotu 12. června 2012 se v Chebu uskutečnila soutěžní přehlídka 

mládežnických a dětských předtančení, a to i za účasti děvčat z DDM 

Nová Role. Taneční skupina Plamínek získala za předtančení Sultánky 3. 

místo. Na soutěži se předvedla i skupina Street Angels, a to s předtanče-

ním Tanec ve šperkovnici, a starší děvčata s předtančením Koloběh živo-

ta. V kategorii street dance bylo přihlášeno nejvíce formací, většinou z ta-

nečních škol. A tak si naše děvčata vyzkoušela, jaké to vůbec je v tak tvr-

dé konkurenci. A musím říct, že se neměla za co stydět. Milena Tichá

Dne 2. 5. 2012 se vybraní re-
prezentanti prvních až třetích 
tříd naší školy zúčastnili na hřišti 
FK Nejdek.okrskového kola Mc-
Donald´s Cupu v kopané.

S vidinou postupu do okresní-
ho finále se malí borci pustili do 
soupeřů a všechny převálcovali. 

O týden později - 10. 5. - jsme 
tedy vyběhli na umělý tráv-
ník fotbalového klubu Ostrov 

do bojů o pohár a krajské finá-
le. K velké lítosti nám však chy-
běl jediný gól v brance soupeře 
k dosažení vysněného cíle. Tře-
tí místo v okrese však není žád-
ná ostuda!

Poděkování patří všem hráčům 
a také rodičům a prarodičům, 
kteří s námi cestovali, fandili a  
pomáhali.

Bc. Radek Veselý

McDonald´s Cup 2012Dětský den v hasičárně

Dne 27. 5. 2012 se v areálu hasičárny konal Den dětí. Malovali jsme na 
obličej, děti si vyzkoušely své dovednosti na devíti stanovištích,opékaly se 
vuřty, malovaly obrázky. Z Nejdku přijeli kynologové, ukázali nám výcvik 
pejsků a mladí hasiči nám ukázali útoky. 

Počasí nám přálo, a tak si myslím, že to bylo krásné odpoledne. Za to 
musím poděkovat všem hasičům, kteří se na tomto dni podíleli, a hlavně 
sponzorům, kterými jsou:

00 0S PHGN Divize Těžba, Velta tea, Karlovarský porcelán Nová Role, 
Lincoln cz s.r.o, Město Nová Role, Spořitelna Nová Role, Supermarket 
Rolavan, Grill bar Mirka Janochová, Železářství Kodajek, lékárna čtyř-
lístek, p. Stachová, Van hoan Tran, cukrárna Pralinka, PAPE papírnictví 
K. Vary, Simona Nekysová, Sam An Van, hospoda Bernard, Thu mai van, 
SDH Nová Role, p. Chvojková večerka. 

Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla.                       Anna Kejvalová st.
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zábava

Hudební festival Valcha se v tomto roce konal 26. května za příjemného 
počasí, opět v areálu restaurace Caribu. 

Letos na něm vystoupily skupiny KV Express, Tuláci, Alison, Bankrot, 
Petr nebo Pavel a na závěr vynikající Schovanky. 

Tentokrát bylo pod širým nebem nabito od začátku až do konce. Lidé se 
výborně bavili, zpívali a tančili. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací, Ing. M. Zachariášovi za vy-
tisknutí plakátů a panu I. Režnému a porcelánce Thun 1794 a.s. za vyrobe-
ní hrníčků s logem Valchy, které jsme věnovali účinkujícím. 

Všichni se již těšíme na další ročník!                                           Miluše Dušková, 
             předsedkyně kulturní komise

Hudební festival Valcha 2012. Lidé se výborně bavili

Také v letošním roce se podařilo zvládnout stavění májky i pále-
ní čarodějnic hlavně díky pomoci a organizaci novorolských hasičů. 
Pomohlo i plno dobrovolníků z řad TJ a rodinných příslušníků členů 
zastupitelstva. Všem patří velké díky. 
Bylo krásné počasí, nechybělo dobré jídlo a pití, tančilo se a zpí-
valo se skupinou Bodlo, pěkné tanečky předvedly děti z kroužků 
DDM – prostě ta správná filipojakubská noc, jak má být. Novinkou 
bylo letos kácení májky 2. 6., které se setkalo s příznivým ohlasem 
všech přítomných. 

Filipojakubská noc se povedla
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V pátek 8. června se ve sportovním areálu Fotbalového klubu 
Nová Role uskutečníl již 9. ročník Sportovního dne dětí. 

Tak jako vždy se Sportovního dne zúčastnily děti z mateřských 
škol v Nové Roli, Božičanech a Mezirolí v počtu 108 dětí, dále 
1. stupeň základních škol v Nové Roli a Božíčanech v počtu 165 
dětí.

Sportovní den byl rozložen do těchto akcí, děti mateřských škol 
zdolávaly různé překážky a dovednost s fotbalovým míčem, 1. 
stupeň základních škol měl dva fotbalové turnaje starší a mladší 
kategorie, jejichž pořadí skončilo takto:

Starší                                                         Mladší
1. místo 4. B N. Role               1. místo 2. A N. Role
2. místo 3. A N. Role                     2. místo 1. B N. Role
3. místo 4. A N. Role                3. místo 1-2.  tř. Božíčany
4. místo 5. A N. Role                 4. místo 1. A N. Role
5. místo 3-5. tř. Božíčany

Celý sportovní den proběhl úspěšně, počasí, ač z počátku vy-
padalo nejistě, nakonec bylo celkem příznivé a domnívám se, že 
většina účastníků byla spokojena. Zajímavým zpestřením dne 
byla vozba dětí na vozíčku za sekacím traktorem po fotbalovém 
hřišti, ale i tři nová soutěžní stanoviště. Překvapením letošního 
ročníku je obdivuhodný úspěch družstva 3. A, které skončilo na 
druhém místě a opakem  družstvo 5. A , jež se umístilo na mís-
tě čtvrtém.

Poděkování za uskutečnění tohoto projektu patří Karlovarské-
mu kraji, který na tuto akci jako jediný přispěl konkrétní finanč-
ní částkou. Dále velké poděkování patří též pořadatelům, přede-
vším p. R. Maxovi, B. Michalovi, J. Kvapilovi, J. Vaverkovi ml., L. 
Hájkovi, J. Hájkovi st., pí I. Souralové, za výrobu kulis pro nové 
soutěže, i žákům deváté třídy, jejichž pomoc ocenily i učitelky 
mateřských škol.                                                   Roman Mokrusch

místopředseda  FK Nová Role 

V sobotu 9. 6. zorganizovaly členky oddílů ASPV a volejbalu TJ 
Nová Role v areálu koupaliště pro děti dopoledne plné soutěží a 
her. Děti tak měly možnost si ještě dodatečně oslavit svůj svá-
tek – Den dětí. Po splnění řady úkolů je jako vždy čekala sladká 
odměna, na kterou přispělo Město Nová Role.      

           Jitka Rákošová, předsedkyně ASPV

Sportovci z FK a TJ nezapomínají na děti
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Mladí výtržníci z diskotéky
V brzkých ranních hodinách dne 

01. 04. 2012 byli policisté vysláni do 
klubu Apollo v Nové Roli. 

Zde mělo docházet k fyzickému 
napadání mezi účastníky diskotéky. 
Na místě byli zadrženi dva mladíci. 
Jeden z nich bezdůvodně napadl ji-
ného účastníka diskotéky. K potyč-
ce se přidal i druhý podezřelý mla-
dík. Oběma bylo sděleno podezření 
ze spáchání přečinu výtržnictví.

Pachatelem byl příbuzný
Začátkem dubna se na obvodní 

oddělení dostavili dva občané, kte-
ří uvedli, že jim z jejich bankovních 
účtů někdo za použití platebních ka-
ret vybral finanční hotovost ve výši 
přesahující 24 tisíc korun. 

Během vyšetřování případu poli-
cisté zjistili, že zneužití platebních 
karet a krádeže peněz se dopustil je-
jich společný příbuzný. Ten si karty 
bral při návštěvách a poté je vracel 
na jejich místo. 

Podezřelému bylo sděleno pode-
zření ze spáchání přečinu neopráv-

něného opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku. V pří-
padě odsouzení hrozí muži trest od-
nětí svobody až na dvě léta.

Výtržnosti ve městě 
Do konce dubna policisté vyřešili 

další tři případy. 
V Nové Roli zadrželi mladou ženu, 

která zřejmě pod vlivem drog po-
křikovala neslušné výrazy na lidi 
ve svém okolí.  To jí nestačilo, bě-
hem výtržnosti měla ještě poškodit 
skleněnou výplň vchodových dveří 
domu. Ve svém neslušném jednání 
pokračovala i v budově policie. 

Ve druhém případě měl v Nové 
Roli napadat mladý muž dva star-
ší muže. Nejdříve je srazil na zem a 
poté do nich kopal. 

K poslednímu případu došlo opět 
ve městě, kdy v brzkých ranních ho-
dinách policisté zadrželi podnapilé-
ho mladého muže, který měl napa-
dat jiného mladíka. 

Muž ve svém protiprávním jedná-
ní pokračoval i za přítomnosti poli-
cistů, a proto byl za použití donuco-

vacích prostředku zadržen a umís-
těn do policejní cely. 

Všichni tři si za své jednání vy-
slechli sdělení podezření z výtržnic-
tví. Oba muži si navíc odnesli sděle-
ní podezření z přečinu pokusu ublí-
žení na zdraví.

Vyhýbal se vězení
Květnové případy začali zadrže-

ním místního mladíka, kterému se 
nechtělo do výkonu trestu odnětí 
svobody. 

Než zadrženého muže policisté 
odvezli do věznice, vyslechl si sdě-
lení podezření ze spáchání přečinu 
maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání. Kvůli svému pro-
tiprávnímu jednání si svůj pobyt 
ve věznici zřejmě prodlouží až o tři 
roky. 

A zase to výtržnictví
Další dva případy šetří policisté 

pro podezření z přečinu výtržnictví 
a ve třech případech si otcové nepl-
ní svojí vyživovací povinnost. Jeden 
z otců dokonce dluží necelých sto ti-
síc korun. 

Policejní preventivní akce
Dne 17. 05. 2012 proběhla společ-

ná dopravní akce policistů z Nové 
Role, Nejdku a Perninku. Hlídky se 
během akce zaměřili na dovoz nele-
gálního odpadu do České republi-
ky. Při této dopravní akci bylo zjiště-
no 13 přestupků, z toho 11 jich bylo 
vyřešeno v blokovém řízení, 2 byly 
oznámeny na příslušné úřady. 

Přednášky pro děti
Policisté z Nové Role nezapomína-

jí ani na děti a pokračují v preventiv-
ních přednáškách v Nové Roli a jeho 
okolí. Děti školního i předškolního 
věku si vyslechly informace o práv-
ním vědomí, jak se zachovat a ná-
sledně postupovat v případě šikany 
a kyberšikany. Policisté jim také vy-
světlili, jak se mají pohybovat v sil-

ničním provozu a jakých přestupků 
se nejčastěji dopouštějí. 

Základní školu v Nové Roli na-
vštívil také kriminalista z Karlových 
Varů, který jim vysvětlil, jaká nebez-
pečí čekají na lidi, kteří užívají psy-
chotropní a návykové látky. 

Z činnosti Policie ČR. Od výtržníků k prevenci

O Nové Roli se říká, že je městem porce-
lánu a zeleně. Dodávám, že je i městem 
krásně kvetoucích a upravených zahrá-
dek, což svědčí o snaze mnohých obča-
nů o zkrášlení a zušlechtění krajiny a vů-
bec životního prostředí. Mnozí z nich jsou 
organizováni ve svazu zahrádkářů, který 
má v naší republice tradici od roku 1957. 

Mnozí mají zahrádky v osobním vlast-

nictví, scházejí se na nich a sdělují si na-
vzájem zkušenosti. Jejich práce je baví, 
život není tak utrápený, je veselejší. Vý-
pěstky obohacují stůl o ovoce, zeleninu a 
neméně významné je i to, že se jedná o 
ekologické produkty. A květiny? Ty provo-
ní nejen zahrádky, ale i domácí prostře-
dí. Volný čas v zahrádkářských koloniích 
tráví společně s dospělými i děti, které 

se zde koupou v bazéncích nebo pomá-
hají s drobnými pracemi a tak z nich jistě 
později nebudou děti ulice. Chodíte-li ně-
kdy kolem těchto zahrádek, potěšte svůj 
zrak a popřejte alespoň v duchu zahrád-
kářům hodně dalších pěstitelských úspě-
chů a věřte, že za tou krásou se skrývá 
plno starostí, práce a zase práce, která 
ovšem přináší zasloužené úspěchy. O. L.

Novorolské zahrádky. Starost i radost 
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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V sobotu 2. června uspořádali pra-
covníci Domu dětí a mládeže v Nové 
Roli již tradiční akci k MDD – Cestu 
pohádkovým lesem. Šlo již o 13. roč-
ník této akce.

S přípravou se začíná již od začátku 
měsíce května. Šijí se kostýmy, malu-
jí se nové kulisy a vymýšlí se, čím po-
hádkový les vylepšit a hlavně obmě-
nit. Pohádkový les je velice nároč-
ný pro všechny děti i dospělé, kteří 
účinkují na stanovištích. V letošním 
roce jsme měli rekordní počet – 84 
účinkujících. Ti se začínají scházet u 
DDM už kolem šesté hodiny. Po ještě 
spícím městě potkáte Karkulku s vl-
kem, Tři prasátka, Ježibaby z Perní-
kové chaloupky a mnoho dalších po-
hádkových postav. 

V půl sedmé, kdy jsou naložena 
auta s materiálem, vychází všichni 
účastníci na svá stanoviště. Řekne-
te si možná, proč tak brzy? Ale kaž-
dý si musí stanoviště pěkně vyzdobit. 
Připravit kulisy, domalovat poslední 
detaily a čekat na první návštěvníky.

V letošním roce již na startu do-
staly děti „kouzelné bonbóny“, kte-
ré měly pro případ, že by se na cestě 
pohádkovým lesem přece jen trochu 
bály. Musely slíbit, že se budou v lese 
slušně chovat a mohly vyrazit na prv-
ní stanoviště. 

Na každém stanovišti na děti čeka-
la spousta úkolů. Za každý splněný, 
ale i nesplněný úkol, dostaly děti od-
měnu. Někde sladkou, jinde věcnou. 
Soutěžící dostali také vodu Mattoni 

od našeho velkého sponzora. Od čer-
nokněžníků dostali buřtík, který si na 
konci cesty opekli. V letošním roce 
jsme získali také hrnečky a misky od 
porcelánky Nová Role THUN 1794.

Na konci cesty měly děti plné ba-
ťůžky odměn. V cíli čekala kouzelná 
babička s dědečkem, kteří měli buřty  
a občerstvení i pro rodiče.

Tato akce má v Nové Roli veli-
ce dobrou tradici. Chtěla bych pro-
to poděkovat všem sponzorům. V 

dnešní době si velice vážím každého 
sponzorského příspěvku. A musím 
konstatovat, že jsem se jako v minu-
lých letech setkala s milým přístu-
pem podnikatelů v Nové Roli a oko-
lí. Díky těmto lidem můžeme zreali-
zovat  tuto akci v takovém rozsahu, 
jak ji pořádáme.

Poděkování patří všem dospělým i 
dětem, kteří se podílejí na této akci, 
ať už je to osobní účastí nebo třeba 
napečením buchet či perníků, odvo-
zem materiálu do lesa a z lesa. Velice 
si jejich obětavosti vážíme. 

Nesmím zapomenout poděkovat 
JUDr. J. Pavlovi – LH THERMAL,  
který již tradičně zajistil svačinové 
balíčky a guláš pro účinkující. Je to 
pro nás velikou výpomocí. A nakonec 
musím za všechny děti poděkovat p. 
J. Lichnovskému, který pro všechny 
děti zajistil  úžasnou atrakci – hou-
pačky na konec Pohádkového lesa.

Věřím, že se potkáme na dalších ak-
cích, které pro vás DDM Nová Role 
připraví.

Jak pro děti vyrostl pohádkový les
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Zelená
úsporám

odborný dodavatel

NOVĚ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ 

A PROFIL STAVEBNÍ 

HLOUBKY 88

www.variowin.cz otevřeno: po-čt 8-17 hod., pá 8-15 hod.

 PLASTOVÁ OKNA 

 A DVEŘE – HLINÍKOVÉ 

 A DŘEVĚNÉ

 VENKOVNÍ ROLETY

 – BEZKONKURENČNÍ CENY!!!

 GARÁŽOVÁ VRATA

 ŽALUZIE, LÁTKOVÉ ROLETY,

 SÍTĚ PROTI HMYZU

VARIOWIN s.r.o.
Boženy Němcové 1766 
(naproti Komerční bance)
356 01 Sokolov

mobil: 739 527 700-3
tel., fax: 352 605 761
e-mail.: info@variowin.cz
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Chcete, aby o vás zákazníci věděli?

Ceník barevné inzerce: cena

celá strana 190 x 260 mm 3.000 Kč

polovina strany 190 x 124 mm 1.600 Kč

čtvrtina strany 93 x 124 mm 1.000 Kč

93 x 60 mm 550 Kč

Inzerujte v Novorolském zpravodaji
Ceník barevné inzerce:

celá strana 190 x 260 mm

ovina strany 190 x 124 mm

rtina strany 93 x 124 mm

x 60 mm

pol

čtvr

93 x

w w w . z u r n a l m e d i a . c z

ŽURNÁL MEDIA a.s., Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 354 597 403 , 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz

Neváhejte nás kontaktovat 

 

 

 

 

FK Baník Sokolov děkuje všem svým 
obchodním partnerům za podporu 

v uplynulém ročníku 2011/2012 



   7-8
2012inzerce

15LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012

Dělat
věci pro
radost!

www.ipmstars.cz

PODPORUJEME 
DOSTIHY V ROCE 2012

vydavatelství a reklamní agentura ŽURNÁL MEDIA a.s., hledá do svého týmu kandidátku/kandidáta na pozici 

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÍ MANAŽER
Náplň práce:

•  Realizace marketingových projektů svěřených klíčových klientů  •  Realizace event marketingu

•  Vytváření marketingových strategií a cenových nabídek  •  Jednání s potencionálními klienty

•  Vedení a motivace týmu  •  Poskytování a kontrola podkladů pro fakturaci

Požadujeme:

•  VŠ, SŠ vzdělání nejlépe v oboru marketing, obchod, ekonomika  •  Výborné komunikační a organizační schopnosti

•  Vysoká míra samostatnosti  •  Kreativní a aktivní přístup  •  Flexibilita

•  Schopnost vést a motivovat tým  •  Pečlivost, zodpovědnost, iniciativa

•  Aktivní zkušenosti s nástroji MS Offi  ce  •  Praxe v oblasti marketingu a obchodu výhodou

Nabízíme:

•  Zajímavou a tvůrčí práci   •  Příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv

•  Firemní kulturu založenou na otevřenosti a přátelských vztazích

•  Prostor pro váš osobní i profesní rozvoj  •  Velmi zajímavé fi nanční ohodnocení

•  Firemní notebook, telefon apod.   •  Nástup dle dohody

•  Místo pracoviště: Karlovy Vary

Své životopisy zasílejte do 30.6.2012 na e-mail: sekretariat@zurnalmedia.cz 
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Léčebna Mánes nabízí oázu odpočinku

Něco vás bolí? Chcete nabít energii? Potře-
bujete si odpočinout? Navštivte Lázeňskou 
léčebnu Mánes v Křižíkově ulici 13, pár 

kroků od Malých Versailles. Léčebna v klidné zele-
né části lázeňského území Karlových Varů, patří již 
6 let pod ochranné křídlo jedné z nejmodernějších 
nemocnic v Evropě pražské Nemocnice Na Homol-
ce. Mnoho let se specializuje na léčení dětských 
(2–18let) a dospělých pacientů s onemocněním 

zažívacího traktu, diabetu nebo obezity. Lázeňská 
léčba, kterou poskytujeme klientům všech zdra-
votních pojišťoven, je nedílnou součástí zdravotní 
péče v ČR a proto se neostýchejte na ni aktivně 
informovat u svého lékaře. 
V naší lázeňské léčebně vám poskytneme vše 
pod jednou střechou. Kromě komplexní a pří-
spěvkové lázeňské péče vám poskytneme i kratší 
ozdravné a wellness pobyty. V našem balneocen-
tru se vám bude věnovat tým odborníků a jistě si 
vyberete ze široké nabídky léčebných a wellness 
procedur (koupele, masáže, elektroléčba, vodo-

léčba, léčebný tělocvik, kosmetika, manikúra, 
pedikúra).
Pro pořádání firemních, vzdělávacích, spole-
čenských akcí a svateb nabízíme bezbariérové 
prostory pro 50 osob včetně vybavení a cateringo-
vých služeb. Výhodou těchto prostor je samostat-
ný vstup a dostatečná kapacita parkovacích míst. 
Využijte našich služeb. Více na www.manes-spa.
cz nebo tel. 353 334 111.


