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MICHALSKOU POUŤ

zpravodaj
Novorolský 9-10
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sobota 24. září 2011 - od 10 hodin
Kolotoče a stánkový prodej – prostranství u TIC

Historické tržiště s kulturním programem (u Novorolského rybníka)

   10.00 Mše svatá v kostele sv. Michaela 
   14.00 průvod městem, seznámení s programem
   15.00 1. část programu skupiny historického šermu Discordia 
   16.00 bigband Červení panteři 
   17.00 2. část programu
   18.00 Swing party band 
   19.00 3. část programu
   20.00 vystoupení skupiny Levoruký Eda band
   21.00 4. část programu
    21.45 ohňostroj



všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
září  a říjnu. Zvláště pak jubilantům, kteří oslaví své 75., 80., 85. narozeniny 
a více. Tyto jubilanty navštívíme s blahopřáním a předáme dárkový balíček..

úvodem
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chtěla bych vás informovat o tom, jak se podniká ve zdravotnictví v Nové Roli.
V únoru tohoto roku jsem dostala doporučení specializované ordinace, orto-

pedie, na cvičení a reflexní masáže. Zašla jsem tedy do Centra zdravotní péče 
Mellisa s.r.o. MUDr. Barbory Majkusové. Tam mě sestra objednala a upozorni-
la na poplatek 200 Kč za provedené procedury. Poplatek jsem při další návštěvě 
zaplatila, jako vždy v minulosti. Neměla jsem důvod nevěřit, že se jedná o popla-
tek, který si toto centrum smí účtovat.

O tom, že docházím  na rehabilitaci, jsem pověděla svému známému. Sho-
dou okolností pracuje také ve zdravotnictví. Zmínila jsem poplatek 200 Kč za 
tzv. léčení. Strašně se divil! Za co?! Při další návštěvě jsem se dotazovala sest-
ry, za co se poplatek vybírá. Bylo mi řečeno, že to je na „provoz rehabilitace“. 
Tuto odpověď jsem znovu interpretovala svému známému a ten mi doporučil, ať 
se obrátím s dotazem o zákonnosti tohoto poplatku na VZP. „VZP hradí z pojiš-
tění i provoz zdr. zařízení.“ Podala jsem tedy písemně dotaz, co tedy VZP hradí 
z mého pojištění a za co jsem tedy platila tzv. poplatek za léčení. VZP provedla 
šetření mého podání a sdělila mi závěr a to ten, že centrum zdravotní péče Mel-
lisa s.r.o. vybírá poplatky neoprávněně. Domnívám se, že nejsem sama, od koho 
paní doktorka poplatek vyúčtovala a že to není ojedinělá záležitost. Vybíráním 
poplatků za tzv. léčení dochází k nezákonnému jednání. Také mi bylo řečeno, že 
když jsem nechtěla platit, tak jsem mohla jít jinam. Představte si tedy situaci, 
že jdeme nakoupit a prodavačka vám řekne, že chce 200 Kč za možnost náku-
pu v Nové Roli. Prostě to, co pacient zaplatí paní doktorce, neutratí za dopravu. 
Taková praxe se zde praktikuje. Tvz. poplatky z léčení jsou nezákonné a pacien-
ti se stávají rukojmími. Jsem ještě mladá a v produktivním věku, 200 Kč nejsou 
tak vysoké prostředky, které bych nemohla uhradit, ale nejedná se o mě. Jsou tu 
i občané, kteří již nejsou produktivní, ale ve starobním důchodu a ti nemají pe-
níze na vyhazování.

Když jsem si šla pro své peníze, o které mě obrali, myslíte, že se chovali s poko-
rou a slušně? Byla jsem ta, co dělá problémy. A já myslela, že zákony České re-
publiky musíme dodržovat všichni.

Píši to proto, aby i ostatní pacienti, co zaplatili poplatky paní doktorce, vědě-
li, že je o ně obrala nezákonně. Asi se má moc špatně, když obírá nemocné lidi…
 Jana Sárová 

Vážení spoluobčané, pacienti,

vskutku vydařený úlovek

vítáme děti do života
 Vážení rodiče, 
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

 Šimon Karliczek
 Tomáš Čížek
 Adam Baltiar
 Petr Basetlík
 Patrik Rico Kaša
 Nikola Kandrová

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Veronika Pavlovičová
Marie Pšeničková
Vlasta Tůmová
Mária Brabencová
Jaroslav Harazim
Věra Divišová
Václav Hrbáček
Božena Hříbalová
Ludvika Lieskovská
Judita Biberčičová
Marie Belantová

Maria Paříková
František Karabina

Marie Slivoňová
Jaroslava Pollaková

Božena Kordová
Radovan Křiklava

Ludmila Patová
Josef Starý

Věra Lavičková
Marie Marhoulová

Karel Kazda

Tohoto sumce o délce 223 cm a o hmotnosti 77 kg ulovil pan 
zdeněk linha dne 4. 7. 2011.

Gratulujeme

významné životní jubileum 
pana Boka, který se celý ži-
vot věnoval práci v novorol-
ském středisku javor.

Paní Buchálková, která osla-
vila své narozeniny, je nej-
starší obyvatelkou Nové 
role.
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Vážení spoluobčané,
konečně je v našem Novorolském zpravodaji místo pro slovo starosty. To, 

že není místo pro slovo starosty, je neklamná známka toho, že se ve měs-
tě koná mnoho akcí zájmových a společenských organizací, a informace 
o těchto činnostech pak zaplní stránky našeho NZ.

Poslední velkou událostí ve městě byla rozhodně oslava 130. výročí zalo-
žení Sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli (viz snímky). Určitě požádám 
naše hasiče, aby pro všechny občany zveřejnili historii jejich sboru, abyste 
i vy věděli o bohaté činnosti SDH. Hasiči ve spolupráci s městem zorgani-
zovali bohatý program, který zajisté oslovil všechny věkové skupiny. Večer 
před oslavou jsem byl přítomen schůzi SDH, kde jsem poprvé uviděl pře-
krásný prapor SDH, na kterém je kromě hasičských motivů také znak města 
a kostel sv. Michaela. Na závěr schůze jsem tento prapor předal veliteli SDH 
panu Hubáčkovi. V očích všech hasičů bylo vidět, jak jsou na svůj prapor 
pyšní. Následně bylo předáno vyznamenání mnoha hasičům za jejich obě-
tavost a práci. Druhý den při oslavách byl prapor SDH vysvěcen farářem pa-
nem Františkem Kiššem, kde pan Kišš zdůraznil význam hodnot, které jsou 
uvedeny na praporu. Jedná se o „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.“ 
Po tomto aktu se dal do pohybu průvod městem. 

Touto cestou bych chtěl informovat občany, že jsme konečně obdrželi do-
taci na rekonstrukci naší Základní školy v částce přes 7 miliónů Kč, o kte-
rou jsme žádali již na jaře roku 2008. Jak si možná vzpomenete, žádali jsme 
o dotaci nejen přímo ze státního rozpočtu, ale i ze Státního fondu životní-
ho prostředí. Obě dotace byly kladně vyřízeny. Rekonstrukci ZŠ jsme reali-
zovali a následně nám bylo sděleno, že dostaneme jen jednu dotaci. Po tom-
to zjištění nastala velká jednání až na úrovni Parlamentu ČR, kde Hospo-
dářský výbor Parlamentu ČR v roce 2009 udělil městu Nová Role výjimku. 
V letošním roce v únoru jsme podepsali smlouvu a až v červenci jsme dostali 
uvedenou částku, kterou jsme ihned převedli na Fond přivaděče tepla, z kte-
rého jsme si půjčili na realizaci Rekonstrukce ZŠ.

 Chtěl bych se také zmínit o činnosti slečny Jany Handšuhové, která ve 
svém mladém věku dovedla zorganizovat mezinárodní letní dětský tábor za 
účasti dětí z Německa, Polska a České republiky. Pečlivě jsem práci slečny 
Handšuhové sledoval. Vše si opravdu organizovala sama, a za to všechno, 
bych jí chtěl touto cestou moc a moc poděkovat.

S přáním krásných okamžiků
 Václav Heřman,
 starosta města Nová Role

slovo starosty



události
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O tom, že motto EU „Jednota v rozmanitosti“ nejsou jen prázdná slova, se přesvědči-
lo 33 dětí z Nové Role a dalších členských obcí Sdružení obcí partnerství kaolinu. V prv-
ním srpnovém týdnu se v Nové Roli uskutečnil 3. ročník výměny mládeže, kterou sdru-
žení tradičně pořádá. Naše město tak získalo možnost oplatit pohostinnost německé-
ho Mügeln a polského Nowogrodziec. Česko-německo-polský tábor jako akce s evrop-
ským přesahem je vynikající příležitostí prezentovat nejen město, ale i ČR na meziná-
rodní úrovni. Z ohlasů českých i německých účastníků je zřejmé, že se podařilo nejen 
splnit hlavní cíl akce, kterým je prolomení komunikačních bariér, navázání přátelských 
vztahů a odstranění předsudků vůči cizincům, ale i představit zahraničním partnerům 
město Nová Role jako schopného, aktivního partnera. 

LT se uskutečnil v areálu TIC Nová Role. Náklady za týdenní pronájem areálu (bez teplé vody v hlavní budově a průběžné-
ho úklidu) činily 70.000,- CZK. Pro srovnání: roční nájemné, které nájemce platí městu, činí 70.000 Kč, ceník najdete na webu 
města. Stravování zajišťoval Hostinec U Adélky Děpoltovice. Za obědy, večeře a svačiny jsme zaplatili cca 40.000 Kč. Pro děti byl 
připraven bohatý program, bližší informace naleznete na facebooku (LT Nová Role 2011 - Jugendaustausch Nova Role 2011).

Za velkým úspěchem akce stojí hodiny a hodiny práce realizačního týmu a celé řady dalších občanů, bez jejichž nezištné pomoci by se mezinárodní LT nemo-
hl uskutečnit. Rádi bychom jmenovitě poděkovali 
alespoň některým z nich:
Jitka Rákošová (lekce zumby)
Lenka Žigovičová (příprava LT)
Jaroslav Pokorný (grilování a pomoc při realizaci)
Jitka Pokorná (pomoc při přípravě i realizaci)
František Schlosser (tlumočení pro starosty obcí)
Jana Handšuhová (pomoc při realizaci)
Dalibor Handšuh (táborák, stožáry)
Miluše Dušková (pomoc při realizaci)
Zoltán Pálmai a Irena Suková (coctail bar)
Vilém Ranš (odvoz vybavení)
p. Kaiserová a p. Sakařová (koláče, sladkosti)
Zvláštní poděkování patří Jardovi Pokornému, oblíbenému vedoucímu, bez 
kterého by LT něco chybělo, a českým dětem za příkladnou reprezentaci měs-
ta i ČR.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali sponzorům:
Sedlecký kaolin, a.s. , Karlovarské minerální vody, a.s., Thun 1794, a.s., 
Řeznictví J. Pokorný, a DDM Nová Role, který zapůjčil veškeré sportovní vy-
bavení.
Česko-německo-polský tábor se mohl uskutečnit díky štědré finanční podpoře 
Česko-německého fondu budoucnosti, který kryl 50% nákladů.
Stínem na úspěchu celé akce byla ztráta 4 klíčů, za kterou bychom se nájem-
cům TIC touto cestou rádi ještě jednou omluvili.
 Jana Handšuhová

PS: Jsme velmi rádi, že jsme pomohli zajistit pitný režim neznámému spolu-
občanovi, který nám v sobotu 6. 8. v brzkých ranních hodinách odcizil minerální 
vody pro polské a německé děti na zpáteční cestu domů.

Česko-německo-polský tábor v Nové roli
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vzpomínáme na úžasné školy v přírodě

Třeťáci u vodopádu v jedlové U velbloudů v zoo liberec

Páťáci na vrcholu ještědu Cestování vlakem nemělo chybu

Čtvrťáci pochodovali po Šumavě Prvňáci si nejvíce užili v centru Babylon

Jak jsme slíbili, přinášíme ještě ně-
kolik záběrů z ozdravných pobytů na-
šich žáků v závěru minulého školní-
ho roku. 

Ještě v květnu vyrazili čtvrťáci do ho-
telu Zach na Šumavě. S paní učitelka-
mi Schlapákovou a Nedvědovou si vy-
šlápli na Černé a Čertovo jezero, pro-
zkoumali okolí Nýrska a Klatovy, zaži-

li spoustu legrace a zábavy. 
Na konci června připravily paní uči-

telky Tomanová a Vavrochová pro 
žáky obou třetích tříd krásnou školu 
v přírodě v Albrechticích v CHKO Ji-
zerské hory. Moc děkujeme panu Vá-
chovi z Mezirolí, který dětem odve-
zl tam i zpět zavazadla zcela zdarma. 
Na Jizerky budou určitě dlouho vzpo-

mínat i prvňáci (ti byli s paní učitel-
kami Duškovou a Švecovou v Jestře-
bí) a páťáci paní učitelky Šímové, kte-
ří zase bydleli v Bedřichově. Jizer-
ky – to je spousta vodopádů (Jedlová, 
Mumlavský), rozhleden (Tanvaldský 
Špičák), úžasný Liberec (ZOO, Ješ-
těd, zábavné centrum Babylon), bo-
bové dráhy, plavecké areály, muzea, 

sklárny… Když k tomu přidáte nadše-
ní paní učitelek a vychovatelek, není 
divu, že se dětem nechtělo ani zpět do 
Nové Role. Děkujeme všem rodičům 
i kamarádům, kteří jakkoliv přispěli 
k tomu, aby se dětem líbilo (máme na 
mysli organizační pomoc i sponzorské 
dary a odměny pro děti).

 Paní učitelky 1. stupně
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Červen byl ve škole i ve znamení loučení

stanování v suché stanování v suché

To jsme my - bývalí spolužáci z páté třídy a tolik nás zůstalo do třídy deváté

V červnu se již tradičně loučili ně-
kteří žáci se svými paní učitelkami. 
Loučili se naši deváťáci, pro které byla 
již tradičně uspořádána 23. 6. STUŽ-
KOVANÁ. Akce se vydařila – byla 
připravena pěkná taneční vystou-

pení mladších spolužáků, stužková-
ní a předávání dárků, diskotéka, ob-
čerstvení a bývalá třídní učitelka z 1. 
stupně M. Dušková promítla absol-
ventům ZŠ vzpomínkovou prezenta-
ci (vše o třídě, fotografie i prezentaci 

můžete zhlédnout na stránkách třídy 
www.medvedi-nevedi.estranky.cz). 
Jsme rádi, že se na akci dostavili i bý-
valí spolužáci z 1. stupně, kteří již stu-
dují na jiných školách. 30. 6. – v den 
vysvědčení proběhlo poslední zvoně-

ní, kdy malí prvňáčkové vyprovodi-
li deváťáky za obrovského potlesku 
a cinkání zvonečků z bran naší školy. 
Za děti i učitele vám přeji šťastné vy-
kročení do života!

 PaedDr. Miluše Dušková

A loučili se i páťáci. Nejprve se 28. 6. 
v bývalém kině rozloučili se spolužáky 
z 1. stupně vystoupením jednotlivých 
tříd. Odpoledne vyrazili žáci z 5. B do 
Suché u Nejdku. Zde měli připravenou 

přednášku o koních v jezdeckém oddí-
le a následnou projížďku. Pak si spo-
lu s rodiči u táboráku zazpívali, zatan-
čili a zavzpomínali na společně proži-
té chvíle. Nechyběly ani slzy. Poslední 

společnou noc prožili kamarádi ve sta-
nech. Ráno je probudilo sluníčko a če-
kalo je vyhodnocení celoroční cestova-
telské soutěže. Chtěla bych poděkovat 
za pomoc s organizací akce M. Tiché, 

J. Handšuhové a M. Zaňkové. Ale mé 
srdečné díky patří všem rodičům za je-
jich pomoc, podporu a celkovou spolu-
práci po celé 3 roky.

 Mgr. Markéta Šímová

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2011/2012 začne ve všech 
základních školách, středních ško-
lách, ZUŠ a konzervatořích ve čtvrtek 
1. září 2011. 

Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Ob-
dobí školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno v pátek 29. 
června 2012.

Podzimní prázdniny připadnou na 
středu 26. října a čtvrtek 27. října 
2011.

Vánoční prázdniny budou zaháje-
ny v pátek 23. prosince 2011 a skon-
čí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování 

začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny při-

padnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny jsou podle sídla 

školy (Karlovarský kraj) stanoveny na 
týden od 13. do 19. února 2012.

Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 

2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od so-

boty 30. června 2012 do neděle 2. září 
2012.

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2012/2013 začne v pondělí 
3. září 2012. 

 PaedDr. Miluše Dušková

organizace školního roku 2011/2012

 autor snímku: stanislav hořínek
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„Péčí o svůj domov pomáhejte dě-
tem“, tak zněl slogan soutěže, kte-
rou vyhlásila společnost UNILEVER 
ČR, spol. s r.o. A protože se snaží-
me, aby prostředí, ve kterém učíme 
a rozvíjíme děti, bylo co nejpříjem-
nější a podmínky nejsou vždy ideál-
ní, jelikož naši snahu omezují finanč-
ní prostředky, které máme k dispozi-
ci, rozhodli jsme se zkusit štěstí a do 
soutěže naši školku přihlásili. Ved-
la nás k tomu hlavně skutečnost, že 
pravidla soutěže byla nastavena tak, 
že i malá školka, jako je Mezirolí, má 
šanci zvítězit. Princip soutěže byl jed-
noduchý - stačilo co nejvíce zapojit ro-
diče, zaměstnance, jejich rodinné pří-
slušníky, své známé a jejich známé…. 
a sbírat účtenky za nákup výrobků Cif 
a Domestos. Jejich hodnota se měnila 

na body a ty byly připisovány na účet 
jednotlivých škol. Průběh soutěže byl 
napínavý, pořadí škol se neustále mě-

nilo, naše pozice kolísala v závěru 
soutěže mezi 1. až 4. místem. Na vý-
hru však měly nárok pouze první tři!!! 

Čekání na výsledky bylo nekonečné. 
O to větší byla úleva a neskutečná ra-
dost, když mi bylo oznámeno, že škol-
ka Mezirolí v tomto ročníku získa-
la nejvyšší počet bodů v přepočtu na 
jednoho žáka a v této kategorii ZVÍ-
TĚZILA. Získáváme tak od pořada-
tele částku 300.000,-Kč na nové vy-
bavení a zlepšení prostředí, ve kterém 
děti tráví podstatnou část dne. 

Děkuji touto cestou rodičům dětí, 
zaměstnancům školy, občanům Nové 
Role a Mezirolí, organizacím a pod-
nikům a všem, kteří se zapojili do zís-
kávání účtenek a faktur a byli ochotni 
podpořit naši školku v cestě za zlep-
šením podmínek pro výuku a rozvoj 
dětí.

 Šárka Vlasáková,
 ředitelka mateřské školy Mezirolí

soutěž o 300 000 kč na nové vybavení škol

Již potřetí se naše knihovna zúčast-
nila projektu Už jsem čtenář - Kníž-
ka pro prvňáčka, který realizuje Ná-
rodní pedagogická knihovna za pod-
pory Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Celý rok navštěvovaly 
děti z prvních tříd knihovnu, kde jsme 
pro ně připravili několik besed a sou-
těží. Při slavnostním Pasování se staly 
čtenáři naší knihovny. Nadešel čas pro 
odměnu – knihu určenou jen a jen jim. 
Knihu Zmizelá škola Daniely Krolup-
perové s krásnými ilustracemi Evy Sý-
korové- Pekárkové předal prvňáčkům 
starosta města pan Václav Heřman 
při vyhlašování velké čtenářské sou-
těže Kamarádi moudrosti. A nezůsta-

lo jen u knihy. Prvňáčkové se letos moc 
a moc snažili a vybojovali krásné třetí 
místo, a proto odcházeli i s obrovským 
dortem.
A jak to dopadlo dále? 
Druhé místo obsadila 3. B a vítězem 

se stala 5. B. Nejpilnější čtenářkou ze 
všech se stala Iva Lukešová z 5. B. Z 2. 
stupně se soutěže zúčastnili jen žáci 6. 
A, kteří také získali sladkou odměnu. 
Dokázali tak, že jejich vítězství v mi-
nulých letech nebyla náhodná. 

Přejeme si, aby pro děti byla kniha 
opravdovou kamarádkou, ve které na-
jdou nejen zábavu, dobrodružství, ale 
i spoustu moudrosti.

 Marcela Toužimská

knížka pro prvňáčka

Poděkování 

Touto cestou bychom chtěly poděkovat Mileně Tiché a Janě Handšuhové za 
skvělé letní tábory, které jsou organizovány DDM Nová Role. Letos jsme jely 
po sedmé a jako každým rokem jsme byly moc spokojené a nadšené z perfekt-
ního programu a her, které pro nás a další táborníky připravují každým ro-
kem tyto skvělé naše vedoucí Milena a „Čuchy“. Moc děkujeme a přejeme 
další a další nové účastníky. Těšíme se na příští prázdninové pobyty, kterých 
se s chutí rády zúčastníme. Veronika Černá a Kristýna Seidlová, Nová Role.
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CvIČENÍ 0d 5. zÁŘÍ
 PO - od 12. 9. - děti aerobik hrou /5-7 let/ 17.30-18.30
 - aerobik dospělí    19.00-20.00
 Út - fitbally    17.50-18.50
 - posil.cvičení   19.00-20.00
 St - zumba    18.00-19.00
 Čt - od 15.9 - aerobik děti pro pokročilé 16.30-17.30
 - fitbally     17.50-18.50
 - aerobik    19.30-21.00
 Pá - zumba    18.00-19.00
 Co s sebou:   pevnou obuv, ručník, pití - lze zakoupit na místě

 okrEsNÍ volEjBalový PŘEBor ŽEN 2010/2011

V červnu skončil další ročník Okresního přeboru ve volejbale žen, kterého se 
účastnily také reprezentantky Tělovýchovné jednoty Nová Role a obsadily 5. 
místo.
Oficiální konečná tabulka:
(pořadí - družstvo - počet zápasů - výhry - prohry - skóre setů - body)
 1. Ostrov B  18   16   2 51 : 16 34
 2. WITTE Nejdek 18  15   3 48 : 12 33
 3. Dalovice 18  15  3 47 : 18 33
 4. SVK Nejdek 18  11  7 37 : 27 29
 5. Nová Role 18  11  7 39 : 31 29
 6. Liapor K.Vary 18   7  11 22 : 37 25
 7. V K K.Vary B 18  5  13 24 : 40 23 
 8. Borek Ostrov 18  5  13 26 : 45 23 
 9. Dvory K.Vary B 18  5  13 23 : 43 23 
10. Dvory K.Vary A 18  0  18 6 : 54 18 

OKRESNÍ VOLEJBALOVÝ PŘEBOR ŽEN 2011/12 
V září začne nový ročník Okresního volejbalového přeboru žen. Zveme všechny 
své fanoušky na domácí utkání podzimní části, která budou odehrána na antu-
kovém hřišti vedle základní školy. Začátek je vždy v 17 hodin. 
Rozpis zápasů:
1. kolo čtvrtek  1. 9. Nová Role : VK B
2. kolo úterý  6. 9. Dvory: Nová Role
3. kolo úterý  13. 9. Nová Role : SVK Nejdek
4. kolo čtvrtek  15. 9. Dvory A : Nová Role 
5. kolo úterý  20. 9. Nová Role : Dalovice 
6. kolo úterý  27. 9. Nová Role : Ostrov B 
7. kolo čtvrtek  29. 9. WITTE Nejdek : Nová Role 
8. kolo úterý  4. 10. Nová Role : Liapor 
(Pozn. domácí zápasy vytištěny tučným písmem)
Aktuální informace - www.volejbalnovarole.estranky.cz
 Za oddíl volejbalu TJ Nová Role, Ludmila Veselá

veronika Blažková získala bronz 

V závěru června se v Lovosicích konalo MČR v kickboxu. Se svým trenérem 
odcestovala i novorolská kickboxerka Veronika Blažková. I když to byl její 
první turnaj, trenér věřil, že může bojovat o nejvyšší příčky ve své kategorii 
light ženy do 55 kg. Nakonec to nevyšlo úplně podle představ, když v semi-
finále podlehla zkušené reprezentantce a pozdější vítězce Hupcejové z Pra-
hy. VERONIKA NAKONEC ZÍSKALA BRONZOVOU MEDAJLI. Stou-
pající výkonnost je dobrou předzvěstí před podzimním ME ve Vídni. Po 2 le-
tech zápasil v ČR i trenér M. Černý, ten si poprvé vyzkoušel vyšší váhu Mas-
ters-84 kg a celkem snadno získal 14. titul MČR.
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 sport

Starší přípravka FK Nová Role se roz-
loučila s fotbalovou sezónou 25. 6. na 

povedeném turnaji v Lomnici. Turnaj 
O pohár starosty obce Lomnice se pořá-

dá již třináctou sezónu, jedná se o velice 
dobře obsazený turnaj, který je po strán-
ce organizátorské perfektní a je radost 
se takovéto akce účastnit. Organizátoři 
si pro letošní ročník připravili pro kluky 
i ohromné překvapení, zahájení turna-
je se vedle starosty obce Lomnice Milo-
slava Matouška zúčastnil také trenér mi-
strovské FC Viktorie Plzeň Pavel Vrba, 
který přivezl klukům a všem přítomným 
ukázat mistrovský pohár. Účastníci tur-
naje: Lomnice, Nová Role, Mariánské 
Lázně, Františkovy Lázně, Kraslice, Ha-
bartov a Královského Poříčí, hráli systé-
mem každý s každým, kluci si zahráli cel-

kem šest zápasů, přes poledne se účast-
nili dovednostních soutěží. V doved-
nostních soutěžích se nám žádný indivi-
duální úspěch nepodařilo získat, ale po 
čtyřech vítězných zápasech a dvou pro-
hraných naši kluci obsadili krásné třetí 
místo a po zásluze a hlavně po pěkném 
předvedeném výkonu si odvezli pohár 
a diplom za třetí místo. Starší příprav-
ka FK Nová Role v příští sezóně přechá-
zí do kategorie mladších žáků, a tak jim 
držme palce, aby se jim sezóna vydařila 
a hlavně, aby je fotbal i nadále bavil. 

 Za kolektiv
  trenérů Martin Rais

starší přípravka se na konci sezony
rozloučila s fotbalem na turnaji v lomnici

Dne 14. 7. 2011 proběhl na našich kur-
tech I. ročník turnaje RODINNÝCH 
DVOJIC ve čtyřhře. 

Za pěkného počasí se zúčastnilo 9 dvo-
jic, které hrály ve dvou skupinách každý 
s každým.

Rodiče se svými dětmi sehráli krásná 

utkání a opravdu si tenisu užili.
Jsme potěšení hojnou účastí nejen dvo-

jic tenistů, ale i rodin fotbalistů, kteří při-
spěli ke zkvalitnění celého turnaje.

Věříme, že byl položen základ další-
mu pravidelnému turnaji, který se vel-
mi líbil.

Děkujeme za účast rodinným dvojicím 
– Krupičkových, Chlupových, Vaverko-
vých, Veselých,Botkových, Zachariášo-
vých,Tvaroužkových, Zaňkových a Ti-
chých.

Těšíme se již na další ročník, který 
uspořádáme ještě v letošní sezoně.

I. ročník turnaje rodinných dvojic ve čtyřhře

Tak jako každé léto přinášíme infor-
mace o dění v tenisovém klubu.

Letos byla dokončena budova se šat-
nami, sociálním zázemím a klubovnou 
a to svépomocí z vlastních zdrojů. Po 
několika letech úsilí se dobrá věc poda-
řila a máme konečně důstojné zázemí.

Poděkování patří všem členům, kteří 
se na výstavbě podíleli ve svém volném 
čase a nad rámec běžných brigád. Dále 
se dokončuje budova technického záze-
mí s terasou na střeše.

Naším dalším plánem je na podzim 
zahájit rozšíření třetího kurtu na plno-
hodnotný s oficiálními rozměry.

Novým správcem se stal pan M. Jind-
ra, který dbá na provoz dvorců, údržbu 
a plynulý chod klubu.

I v letošním roce hrajeme několik sou-
těží.

Výsledky: Mužstvo A ve složení R. Ve-
selý, T. Veselý, R.Tichý vyhrálo první 
ligu a zahraje si baráž o Extraligu – nej-
vyšší soutěž.

Považujeme to za velký úspěch naše-
ho sportu v Nové Roli.

Mužstvo B ve složení : V. Vaněk, T. 
Tvaroužek, Z. Borský a R. Zaňka hrálo 

ve čtvrté lize.
Mužstvo C ve složení: M. Jindra, P. 

Schmidt hrálo jako nováček třetí ligu.
Pro nedostatek děvčat, což je letitý 

problém všech klubů kraje, se letos ne-
hrála soutěž baby tenis.

Nahrazena byla řadou domácích 
turnajů pod vedením M. Zachariáše, 
o nichž píšeme níže.

V neděli 5.6.2011 uspořádal TK Nová 
Role oddílový turnaj pro členy oddílu 
žactva a dorostu. Byli jsme svědky krás-
ných výměn i tvrdých a nekompromis-
ních soubojů. V konečném hodnocení 
uspěli nejlépe:

v žactvu: Kristýna Seidlová, Tomáš 
Valenta a Kristýna Tichá

v dorostu: Karolina Tichá, Tomáš 
Müller a Tereza Zachariášová.

I všichni ostatní hráli s plným zau-
jetím a teď už se, pod vedením trené-
ra, pravidelně připravují na další utká-
ní a turnaje. Do klubu vstoupilo několik 
nových členů a kurty jsou hojně využí-
vány i příchozími.

Na konec školního roku jsme ve spo-
lupráci s městem a základní školou pře-
dali 30 ks kuponů jako ocenění nej-

lepším žákům v každé třídě. Kupony 
umožňují 5 volných vstupů na kurty.

K našemu překvapení děti kupony vy-
užívají a věříme, že se pro mnohé stane 
tenis jejich vyvoleným sportem. Letos 
navíc mají děti velké vzory ve vítězkách 
tří kategorii ve Wimbledonu, kterými se 
staly P. Kvitová, K. Peschke a L. Bene-
šová. Takové výsledky vždy zvednou po-
pularitu sportu.

Proto chceme i nadále posilovat člen-

skou základnu a zveme všechny obča-
ny bez rozdílu věku, aby přišli na kurty 
a zkusili si zahrát tenis.

Děkujeme všem členům, sponzorům 
a příznivcům bílého sportu za pomoc 
a podporu, bez které by se nám budová-
ní našeho areálu nikdy nepodařilo.

Přejeme všem pěkné a slunečné léto 
a mnoho pěkných chvil na tenise.

 Za TC Nová Role,
 předseda Mgr. Roman Tichý

Tenisový klub Nová role v roce 2011
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realizované stavební akce města Nová role

Přístup ke zdravotnímu středisku
výměna oken zdravotního 
střediska výměna oken školní jídelny

Nová elektroinstalace v MŠ Nová role oprava chodníku na sídlišti Pod nádražím

V měsíci květnu byla dokončena 
cyklostezka, která spojuje Meziro-
lí s Novou Rolí a dne 22. 6. 2011 pro-
běhlo její slavnostní otevření. Investo-
rem akce bylo Město Nová Role, pro-
jekt vypracoval Ing. Jiří Vít z Karlo-
vých Varů a generálním zhotovite-
lem pak byla firma Kobla, s. r. o. z Pe-
ček. Celkové náklady na akci činily 
8.778.372 Kč, kdy Město Nová Role 
vynaložilo na její realizaci 1.324.008 
Kč. Zbylé finanční prostředky poskytl 
Státní fond dopravní infrastruktury ve 
výši 6.185.364 Kč a Karlovarský kraj 

1.269.00 Kč formou dotace. 
Cyklostezka v Nové Roli začíná u ga-

ráží „Na kaolínce“, končí v Mezirolí 
u mateřské školky a stane se součástí 
páteřní cyklotrasy, vedoucí z Vintířo-
va do Hroznětína. Její délka je 1.662 
m, šířka 2,5m a převýšení činí 74 m. 
Stezka teď umožní bezpečnou jízdu 
mezi oběma místy a cyklisté už nebu-
dou muset jezdit po velmi frekvento-
vané silnici č. 209. Vede klidnou lesní 
partií, ale má docela velký sklon, místy 
až 15%. Je tedy na místě upozornit, že 
pro malé a nezkušené děti, pokud ne-

zvládnou sjezd dolů, by to mohlo být 
nebezpečné. Stezka v Mezirolí vyús-
ťuje u mateřské školky na silnici č. 220 

se silným provozem. Proto i zde je nut-
né děti předem informovat a pohlídat 
si je.  Ing. Miroslav Kapoun

Cyklostezka z Nové role do Mezirolí

začátek stoupání cyklostezky Přechod pro užitková zvířata

slavnostní zahájení stavby slavnostní otevření
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zpráva o činnosti obvodního oddělení
PČr v Nové roli za první pololetí 2011

Obecná informace – charakteristika služebního obvodu
Do služebního obvodu OO PČR Nová Role spadají obce Děpoltovice, 

Nivy, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Mírová a Smolné Pece. Obec-
ních či městských úřadů máme v obvodě naší působnosti celkem 5. Jed-
ná se o obecní úřady: Božičany, Děpoltovice, Mírová, Smolné Pece a Měst-
ský úřad v Nové Roli. Ve služebním obvodě žije trvale zhruba 5.400 obyva-
tel, přičemž toto číslo o víkendech, zejména v letní sezóně a  o prázdninách, 
významně narůstá o rekreanty z chatových osad v Nové Roli, Mezirolí a Dě-
poltovicích. Plocha služebního obvodu je 47,9 km čtverečních. 
Činnost OOP NOVÁ ROLE:
V rámci plnění úkolů policie, vyplývajících ze zákona o policii a jiných 

právních norem, bylo na území Nové Role v loňském roce zjištěno 30 trest-
ných činů a 86 přestupků (z toho bylo 67 přestupků vyřešeno blokovou po-
kutou). Nejvíce trestných činů - 14 - bylo proti majetku; objasněno do sou-
časné doby 5, tj. 35 %. Dále bylo řešeno 6 TČ výtržnictví, 7 v dopravě a 3 
případy zanedbání povinné výživy – u všech těchto TČ byl zjištěn pachatel.

Navíc jsou řešena tzv. dožádání – tj. žádosti jiných součástí policie, soudů, 
státních zastupitelství, exekutorských úřadů aj. o provedení různých úkonů, 
např. zjišťování pobytů, doručování písemností. Patří sem také příkazy k za-
tčení, předvedení, dodání do výkonu trestu odnětí svobody apod. Těchto do-
žádání bylo v prvním pololetí roku 2011 více než 300.

Další činností obvodního oddělení je pátrání po pohřešovaných a hleda-
ných osobách. OOP v Nové Roli nejčastěji pátrá po chovankách Výchovné-
ho ústavu a ŠJ v Nové Roli.

Velkým bezpečnostním problémem 
v současné době je majetková krimi-
nalita. Kromě fyzické přítomnosti po-
licistů v ulicích nebo následného vyšet-
řování vzniklých následků je důležitým 
nástrojem v boji proti této kriminali-
tě prevence. Každý občan svým chová-
ním může ovlivnit pravděpodobnost, 
že se stane obětí trestného činu.

V rámci projektu „Bezpečná lokali-
ta“ nabízí Policie ČR občanům jako in-
spiraci vizi bezpečného domu.
Bezpečný dům

Bezpečný dům je možno docílit jedi-
ně tam, kde občané (majitelé, nájem-
níci) věnují dostatečnou pozornost 
otázkám bezpečnosti a zabezpečení 
a mají mezi sebou dobré vztahy (sou-

náležitost, zdravá všímavost, nezišt-
nost atd.)

Občané musí v prvé řadě dodržovat 
dohodnutá organizační opatření:

• Dům se musí celodenně zamykat. 
To je základ úspěchu. Je to filtr, který 
oddělí příležitostné pachatele.

• Klíče od domu musí mít pouze ome-
zený okruh lidí (nájemníci, doručova-
telka apod.).

• Za vpuštění cizí osoby do domu 
musí odpovídat dospělá osoba. V kon-
fliktních situacích je třeba neprodleně 
informovat policii.

• Míru bezpečnosti v domě ovlivňuje 
i dodržování pořádku (prázdné chod-
by, čistota) a dostatečné a fungující 
osvětlení společných prostor (chodby, 

sklepy) i osvětlení venkovní.
Vlastní realizace bezpečného domu 

dále předpokládá provedení nezbyt-
ných stavebních a technických opat-
ření:

• Stavební úpravy vstupních částí 
domu.

• Zodolnění vstupních domovních 
dveří a instalace kvalitního bezpeč-
nostního uzamykacího systému.

• Zabezpečení přízemních okenních 
otvorů domu pomocí mříží, bezpeč-
nostních fólií, skel, uzamykatelných 
uzávěrů a kování.

• Instalace bytových ovladačů zámku 
domovních dveří a videotelefonů.

• Instalace druhých dveří až za pro-
stor poštovních schránek.

• Uzamykání společných prostor 
(sklepy, kočárkárny, komory) a jejich 
zabezpečení mechanickými zábranný-
mi prostředky.

• Zodolnění stávajících bytových 
dveří nájemníků či jejich výměna za 
dveře bezpečnostní.

• Zasklení lodžií a balkónů.
• Vybudování recepce (místnost pro 

domovníka či pracovníka soukromé 
bezpečnostní služby) v domě.

• Případná instalace elektrického za-
bezpečovacího systému v bytech ná-
jemníků a jejich připojení na pult cen-
tralizované ochrany.

• Instalace kamerového systému atd.
Zdroj a další informace na: 
 www.mvcr.cz

slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
co je aktuální v následujících dnech? Začíná se tvořit rozpočet na rok 2012. 

Žádám všechny organizace, které potřebují pomoc od města, aby své žádosti 
odevzdávaly na MÚ. Součástí rozpočtu jsou i finanční prostředky na opravu 
chodníků. Občané či zástupci SVJ, kteří mají pocit, že některý z chodníků ve 
městě je potřeba opravit, mají možnost přijít na MÚ a podat žádost o opravu. 
Chodníky, které se nyní opravují, jsou financovány z rozpočtu na letošní rok. 
Opravil se nově chodník na sídlišti Pod Nádražím. V nevyhovujícím stavu je 
ještě poslední část těchto přístupových chodníků. Dle finančních možností 
počítáme s jejich opravou možná ještě v letošním roce.

Bylo třeba vytvořit bezbariérový přístup do ordinace dětského lékaře. Mys-
lím si, že toto se nám podařilo ku spokojenosti nejen imobilních občanů, ale 
především maminek s kočárky. 

Máme také zmapované všechny lavičky ve městě, proto vás znovu vyzývám 
ke spolupráci. Pokud víte, že někde lavička chybí, prosím,  přijďte na MÚ. 
Rádi bychom lavičky opravili, některé zrušÍme, ale můžeme i některé nově 
vytvořit. 

Prázdniny končí, ale i v letních dnech se konaly velmi významné akce. Let-
ní tábor (o kterém píše v tomto zpravodaji pan starosta) a hasičské oslavy. 
Všem organizátorům srdečně děkujeme za příkladné reprezentování měs-
ta. Na oslavy hasičů byl pozván také krajský zastupitel pan Ing. Malý, kte-
rý hasičům daroval uniformy v hodnotě 25 000 Kč. Pan Ing. Malý zastupu-
je město při jednáních s úřady o odpuštění pokuty a vrácení dotace za vybu-
dování TIC na koupališti. Určitě všechny občany zajímá, jak pokračují dal-
ší jednání. Všichni si uvědomujeme, že 22 milionů Kč by bylo pro naše měs-
to likvidační. Minulý měsíc jsem oslovila generální finanční ředitelství v Pra-
ze. Bylo mi sděleno, že v srpnu zasedá rozkladová komise, která vyřkne ko-
nečný verdikt. Že město částečně pochybilo je jisté a bude záležet na komi-
si, jakou pokutu městu vyměří. Z velmi vstřícného jednání vedoucích úřed-
níků na FÚ v Karlových Varech i v Praze jsem přesvědčená, že výsledek jed-
nání rozkladové komise bude kompromisní a uvážlivý. Pan Ing. Malý je vel-
ká pomoc při jednání a chtěla bych mu tímto poděkovat, že mu není lhostej-
ný osud města Nová Role.

Na závěr musím s potěšením konstatovat, že začíná fungovat spolupráce 
mezi námi (úředníky MÚ) a vámi občany. Nebojíte se přijít a inspirovat nás 
svými připomínkami a náměty.

  S pozdravem
 Jitka Pokorná, místostarostka

P R e V e N c e
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Finanční poradenství
Miroslav turek 

Nádražní 280, 362 25 Nová Role

•  analýza finanční situace a zajištění, odstranění zbytečných nákladů
•  hypoteční úvěry, stavební spoření
•  pojistná ochrana zdraví, rodiny, příjmů, majetku, odpovědnosti a vozidel
•  penzijní připojištění
•  investování a zhodnocování prostředků, aktivní tvorba rezerv
•  dlouhodobá spolupráce s individuálním přístupem a péčí o klienta
•  bezplatné konzultace

MYSLÍTE NA PENÍZE? PORADÍME VÁM.

kancelář: Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary
mobil: +420 603 555 529, e-mail: miro.turek@centrum.cz

již zítra můžete začít stavět …
zasíťované stavební pozemky
v Mezirolí od 1250 kč/m2. 

loyd-reality, spol.s r.o., k.vary
Mirka Čiháková, tel:774 025 415,
 www.loyd.cz

 P r o d E j   s l E P I Č E k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává 
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá 

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!

Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů, cena 138-148 Kč/ks,

starší 20 týdnů, cena 155 Kč/ks
Prodej se uskuteční v úterý 6. září 2011 Nová Role - u hasičů

 - restaurace U Petra - ve 14.10 hod. 
Případné bližší informace : tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719


