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Školství, kultura a sport: 
Zásadní změnou ve školství byl přechod zá-

kladní školy a zvláštní školy od 1. 1. 2002 do sa-
mostatné právní subjektivity. Byly tedy městem
zřízeny dvě samostatné příspěvkové organizace
„Základní škola Nová Role“ a „Zvláštní škola
Nová Role“, jejichž ředitelé jsou zároveň statu-
tárními zástupci organizací samostatně hospo-
dařících. K tomu jim město přispívá ročním
příspěvkem ze svého rozpočtu a dále transfe-
rem ze státního rozpočtu. 

Stejný postup v současnosti čeká (s účinností
od 1. 1. 2003) i obě mateřské školy města
(Nová Role a Mezirolí), kdy je zřízení příspěv-
kových organizací již povinností obcí ze zá-
kona. 

Obdobné změny proběhly i u knihovny, kdy
byla městem založena organizační složka
města  „Základní knihovna v Nové Roli“ a za-
městnanci knihovny se od 1. 1. 2002 staly za-
městnanci města. Na rozdíl od škol, vedoucí
knihovny není jejím statutárním zástupcem, ale

je přímo podřízena vedení města a knihovna
přímo hospodaří přes rozpočet města. Zacho-
vána zůstala též Obecní knihovna Mezirolí,
která sídlí v nově zrekonstruované budově
spolu s prodejnou potravin a klubovnou v sou-
časnosti užívanou hasiči. Tato postupná rekon-
strukce budovy ukončená v letošním roce si vy-
žádala celkem cca. 2 mil. Kč. Knihovnám se
podařilo získat významné státní prostředky na
moderní počítačové vybavení i knihovní fond.

ZPRÁVA RADY MĚSTA O VÝVOJI MĚSTA V LETECH 1999-2002 (II. část)

Pokrčování na str. 2



Po celé volební období probíhaly různé kul-
turní a společenské akce zajišťované městem
a ostatními aktivními organizacemi ve městě, či
jinak městem podporované a ve spolupráci
s ostatními subjekty (výstavy porcelánu, umění,
myslivosti, spol. večery s důchodci, plesy, aj.).
Město finančně podpořilo i opravy nejstarší pa-
mátky v našem regionu, našeho kostela. 

V letošním roce byla dále uzavřena dohoda
o partnerství mezi městem Nová Role v Če-
chách a obcí Rittersgrün v Německu (obě obce
pod Krušnými Horami), mezi kterými se vyvíjí
velmi dobrá vzájemná spolupráce na různých
úrovních.  

Trvale probíhá spolupráce se sportovními or-
ganizacemi ve městě, zejména pak každoroční
finanční podporou, ale i jinou společnou čin-
ností při různých akcích. Je asi škoda, že došlo
v letošním roce k rozdělení TJ Nová Role, re-
spektive k odchodu fotbalistů z tělovýchovné
jednoty a založení samostatného subjektu
„Fotbalový klub Nová Role“. Ale i tuto skuteč-
nost a s ní spojené problémy je třeba s rozva-
hou dořešit a celou sportovní obec v našem
městě nadále významně podporovat. 

Velmi dobrými výsledky se též vykazovali
naše oba sbory dobrovolných hasičů (Nová
Role a Mezirolí), které s vedením města po ce-
lou dobu spolupracovali nejen při krizových si-
tuacích, ale i při různých společenských akcích
a vlastních oslavách a sportovních soutěžích      

I kabelová televize města se dále rozvíjela
a programová nabídka byla zajímavě rozšířena.  

Zdravotnictví a sociální péče:
Ve městě se podařilo udržet adekvátní úroveň

zdravotnických služeb. Složitější je někdy vyjít
vstříc všem požadavkům obyvatelů v domě
s pečovatelskou službou, ale i tam se úroveň
bydlení trvale zlepšuje, byly provedeny určité

opravy a úpravy technického vybavení domu ke
spokojenosti jeho obyvatelů. 

Technické služby:
Zde došlo k zásadním změnám, kdy z bývalé

rozpočtové organizace (na základě povinnosti
ze zákona) byla nejprve na přechodnou dobu
1. pololetí roku 2001 vytvořena organizační
složka města a poté zřízena „Technická služba
Nová Role, s.r.o.“ – obchodní společnost města
se 100% účastí města. Město navíc tuto společ-
nost posílilo v letošním roce úhradou nákladu
pořízení nového chodníkového zametače, což
je ve městě okamžitě znát a čistota města, ale
i ostatní služby jsou hodnoceny velmi dobře. 

V důsledku zákonných změn došlo též k zá-
sadním změnám v zajišťování likvidace odpadu
od občanů města a dnes již můžeme říci, že do-
šlo v roce 2002 k výraznému nárůstu množství
likvidovaného odpadu na skládce města, při-
čemž nedošlo k obávanému snížení třídění od-
padu občany. Celkem se jeví, že i uvedené
změny přispívají k lepšímu životnímu prostředí
ve městě – zvýšení celkové čistoty.    

V roce 2001 byla v areálu technické služby též
na náklady města kompletně obnovena budova
dílen s truhlárnou. 

Jak byly používány peněžní fondy města:
Fond obnovy přivaděče disponuje nyní

cca. 4,5 mil. Kč a čerpáno z něj bylo výhradně
na opravy tepelného přivaděče Vřesová, předá-
vacích stanic a některých přípojek tepla. Část
nákladů oprav se po dlouho trvajícím soudním
sporu podařila od stavitele přivaděče „Plyno-
stav Pardubice“ na základě smíru vymoci.

Fond oprav a rozvoje bydlení byl používán ze-
jména na větší opravy a investice do bytového
majetku města, ale i některého obslužného za-
řízení – nebytových prostor a dále na další

investice dle rozhodnutí orgánů města. V sou-
časnosti fond disponuje zhruba 25 mil. Kč, ze
kterých jsou však kompletně hrazeny investice
dle plánu roku 2002 a opravy chodníků a dal-
ších komunikací v obci a jeho čerpání do konce
roku bude vysoké.

Fond bydlení (sdružené prostředky splátek
kupních cen u bytové výstavby v Nádražní ulici
– bytových domů A, B a C a nájemné z bytů
v majetku města) je používán na úhradu
správy, oprav a údržby bytového majetku
města. V současnosti disponuje cca. 2. mil Kč.

Sociální fond spolu s kontem darů disponují
cca. 0,1 mil. Kč a jsou používány na sociální
účely (např. příspěvky na povodně) a podporu
zaměstnancům města dle schválených pravidel.

Závěr této zprávy. 
Určitě se nepovedlo vše, co jsme si na po-

čátku volebního období přáli a plánovali. Na
druhé straně se podařilo mnoho dobrých věcí,
se kterými se příliš nepočítalo. Konkrétně
o tom všem dostatečně vypovídá celý obsah
této zprávy a když se tak zpětně nad tím za-
myslíme, práce bylo uděláno skutečně mnoho
a to rozhodně ku zdravému prospěchu a vývoji
města.

I přes určitý kritický pohled, někdy opráv-
něný, někdy neoprávněný, je potřeba pochválit
práci celého týmu pracovníků městského úřadu
v Nové Roli. 

Za období od dubna 1999 do dnešního dne
zastupitelstvo města zasedalo 31x a rada města
zasedala celkem 87x. 

Věříme, že se podařilo vytvořit podmínky pro
plynulé navázání na stávající činnost města
a řešení problémů nově zvolenými zastupiteli
města po komunálních volbách v letošním
roce. 
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Od listopadu se otevírá v naší ZUŠ ROC-
KOVÁ A JAZZOVÁ ŠKOLA HRY NA EL.
KYTARU pod vedením skvělého karlovar-
ského kytaristy Vladimíra Hendla (zvu-
kový mistr  v radiu Dragon), i s možností
vyučování studiové, nahrávací techniky
apod. Máme tu čest přivítat na naší škole
výtečného muzikanta, kytaristu, zvuko-
vého mistra, aranžéra a skladatele, člo-
věka s dlouholetou hudební praxí (např.
kapely Metronom, Veselý Krajíc, Crazy
Doktor apod.) 
V případě zájmu o výuku, kontaktujte
nás na tel. číslech: 353 951 010 nebo 

604 236 409, 
e-mail: zusnovarole@cmail.cz 
rádi přivítáme děti i dospělé.

Plán akcí školy na měsíc listopad:

5.11.2002 16.00 hod. 
Koncert nejmenších,
začínajících žáků školy

6.11.2002 17.00 hod.
Koncert pokročilých
žáků školy

9.11.2002 18.00 hod.
Účast a koncert na
Strýcovském setkání ve
Žluticích 

17.11.2002 5.00 hod.
Pohádky ze zahrádky 

25.11.2002 14.00 hod.
Den otevřených dveří

Pozvánka na hudební odpoledne 
pro děti a dospělé, které se koná 

dne 17. 11. 2002 v ZUŠ Nová Role
Program:

Od 15,00 hod. koncert 
Tanečního orchestru ZUŠ

pod taktovkou p. Josefa Posledního
Od 15,30 hod. vystoupení herců

Karlovarského hudebního divadla 
pohádka 

„Jak žížalky nechtěly jít spát na zimu“
Na závěr jsou připraveny zábavné soutěže 

pro přítomné děti.

Vstupné 30 Kč
další informace na tel. 732 205 053 

Jana Šulcová
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O Z N Á M E N Í
Starosta města Nová Role dle § 29 zákona 491 /2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí

o z n a m u j e,

že volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech
1. 11. 2002 od 14,00 -22,00 hod. a 2. 11. 2002 od 08,00 do 14,00 hodin.

Okrsek č.1 - místem konání voleb je volební místnost - Základní umělecká škola Nová Role, Nádražní ul. č. 89,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

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

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

ul. Chodovská - čp.15, 39, 42, 81, 82, 83, 84, 93, 114, 116, 137, 149, 150,156, 168,170, 233, 252, 256, 264, 286, 293
ul. Příčná - čp. 111, 115, 151, 290
ul. Hřbitovní - čp. 16, 17, 18, 21, 99
ul. Ke Stájím - čp. 20, 152
ul. Pod homolkou - čp. 25, 26,
ul. Polní - čp. 30, 31, 33, 43, 52, 54, 167, 289
ul. Luční - čp. 34, 35, 36, 49, 53, 60, 270, 272, 273, 274
ul. Mlýnská - čp. 265, 266, 267, 268, 269
ul. Za Zastávkou - čp. 275, 294
ul. Rolavská - čp. 87, 101, 104, 106, 153, 234, 262,
ul. Pod Nádražím - čp. 122, 123, 138, 154, 169, 173, 243, 244,245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
ul. Na Bouchalce - čp. 143, 144, 146, 155, 157, 159, 160, 162, 163 ,253
ul. Za Tratí - čp. 79, 124, 135, 136
ul. K Lávce - čp. 281, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 295, 296, 297,299,301,302, 303
Nová Role - čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171 

Okrsek č.2 - místem konání voleb je volební místnost - Základní škola, Školní ul. č. 232, Nová Role, 
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

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

207
ul. Krátká - čp. 113, 117, 147
ul. Chodovská - čp. 158, 165, 166, 200, 235, 236
ul. 1.Máje - čp. 191, 192, 193, 194, 195, 196 

Okrsek č.3 - místem konání voleb je volební místnost - Základní škola, Školní ul. č. 232, Nová Role,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

ul. Tovární - čp. 1, 19, 27, 29, 32, 37, 38, 121, 238, 239, 242, 271,276
ul. Bezejmenná - čp. 55, 57
ul. Na Pěší Zóně - čp. 125, 148
ul. Školní - čp. 63, 65, 67, 69, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 240
ul. Chodovská - čp. 223, 241
ul. Rolavská - čp. 211, 212, 213, 214, 215, 216,229,230,237,277

Nová Role,část Jimlíkov 
Okrsek č.4 - místem konání voleb je volební místnost - Knihovna Mezirolí čp.49,

pro voliče podle místa ,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Nová Role, část Mezirolí

- Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno.

- Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

Václav H e ř m a n
starosta města

VOLBY 2002
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Podzim z té lepší stránky
Pro některé lidi smutné a uplakané období.
A pro ty ostatní? Jen si vzpomeňte, kolik ve-
selí prožívají děti i dospělí. Podzim – znamená
pro děti pouštění draků, pro děti a dospělé sbí-
rání hub. Ta radost, když se najde houba i ma-
ličká, je neodolatelná. A vzpomeňme si i na
zahrádkáře. Radost z úrody a úspěchu, že svou
práci nedělají nadarmo. Také domácí mazlíčci
na svých procházkách rádi dovádějí ve spada-
ném a poletující listí.
Ještě si myslíte, že je podzim smutné období?
A to jsem ještě nepsal o zářících žlutých a čer-
vených barvách podzimu.

Jan Bubal, VIII. B

Pouť
Jednoho dne přijela pouť. Všichny děti se ra-
dovaly, že si užijí. Kolotoče jsou drahé, tak
jsem se moc nepovozil. Jedli jsme s kluky
hlavně cukrovou vatu. Střelnice byla také
dobrá. Vystělil jsem pár papírových růží, které
jsem rozdal. Pouť odjela a peníze v kapse
ubyly.

Chvojka A., VI. B

Začíná podzim
Letošní podzim nám začíná neobvykle, už
v létě začalo opadávat listí. Místo hřejivého
sluníčka se teď na nás mračí zatažené mraky.
Zvířátka si hledají potravu na zimu a lidé vy-
tahuj teplé bundy, čepice a rukavice.

Petra Tichá, VI. B

Deštníky
Jednoho krásného podzimního dne jsme se
s tátou a bratrem  vypravili na houby. Do no-
vého a neprozkoumaného revíru. Vešli jsme
do lesa, stoupali jsme po lesní cestě. Po chvíli
stoupání jsme odbočili hloub do lesa.
Nacházeli jsme různé druhy hub. Ale nejvíce
bylo malých červených houbiček. Prozatím
jsme měli skoro prázdný košík. Došli jsme na
vrch kopce, do kterého jsme stoupali, byla tam
kamenná zeď. Táta šel hledat na druhou
stranu zdi. A najednou slyší: „Tati, tati, pojď
sem, něco jsem našel.“ Táta ke mně přispěchal
a já mu ukázal obrovského hřiba borového.
Když ho táta utrhl, najednou vzkřikl: „Dívej.“
Podívám se tím směrem a vidím druhého
hřiba. „Tak to je úlovek“, pochvalovali jsme si
hřiby. Když jsme se vraceli, viděli jsme už je-
nom babky, ale ty jsme nesbírali. Doma jsme
úlovek ukázali mámě, bylo to pro ni veliké
překvapení. Protože houby měly klobouky
jako deštník, začali jsme jim říkat“Deštníky“.

Roman Voráček, VI. B

BACHA ŠKOLA
POUŤ
Než pouť přijela, všechny děti se už moc těšily.
Když nastal ten den a pouť se roztočila, nahr-
nuly se tam davy lidí. Počasí zábavě přálo.
Děti chodily na různé atrakce. Chvíli jsem se
vozil na kolotoči, pak jme si s maminkou pro-
hlíželi stánky a nakupovali jsem. Večer v 9 ho-
diny jsme se šli podívat na ohňostroj. Stálo za
to se tam jít podívat.

Lukáš Kasparides, VI. A

14. a 15. 9. k nám přijela pouť, protože je svá-
tek svatého Michala. Hezké počasí, bláznivé
atrakce a rozjásané děti. To všechno jste mohli
vidět na Michalské pouti v Nové Roli. Řetě-
zový kolotoč, autodrom, střelnice a stánky.
Objevila se i nová atrakce – lochneska. Toto
všechno bylo k vidění ve vsi.

Komjati, VI. A

Michalská pouť k nám jezdí každý rok. Všich-
ni se těšíme, čím nás zase překvapí. Tenhle rok
bylo málo kolotočů, zato mi připadá, že při-
bývá více stánků. Mám rád stánek, kde prodá-
vají pouťové sladkosti. Pravidlně si koupím
perník, lízátko a turecký med. Doufám, že
příští rok bude pouť zábavnější – i pro ty ne-
jmenší.

M. Maxa, VI. A

Dne 14. – 15. 9. k nám přijela Michalská pouť.
Hned jsem si vzal celé kapesné a vyrazil jsem.
Jako první jsem si šel zastřílet ze vzduchovky,

sestřelil jsem tři růže. Pak jsem šel na autíčka.
Bylo tam hodně lidí. Potom jsem šel na twistr
a řetězák. Atrakce jsou každým rokem čím dál
tím dražší. Vše zdražili o pět korun. Ale to mi
nevadí a těším se zase na příští Michalskou
pouť.

L. Chára, VI. A

Přijela k nám pouť
14. a 15. 9. k nám přijela pouť. Bylo zde spou-
sta kolotočů, autíčka, twistr, malý i velký řetě-
zák. Potom zde bylo i spousta stánků, v jed-
nom dobroty, v dalším oděvy. Bylo to hezké.
Pobavili jsme se až dosytosti.

Veronika Taišová, VI. A

Bylo hezké počasí. Michalská pouť byla v pl-
ném proudu. I stánků bylo hodně. Střelcům ve
střelnici se také vedlo. Nejvíc se mi líbil velký
řetízák. Večer byl ohňostroj, který byl moc
fajn. Celá pouť i s ohňostrojem byla krásná.

M. Chalánková, VI. A

Michalská pouť přijela d o Nové Role jako
každý rok. Tentokrát byla větší než obvykle.
Byly tam atrakce jako autodrom, velký a malý
řetízák, střelnice, vláček, twistr a dračí dráha,
z jejíchž sedaček jsme mohli házet míče do
košů. Na této pouti jsem si užil spoustu le-
grace.

Tomáš Hančer, VI. A



Listopad je podle názvu měsícem opadávání
listů, které jsou většinou rozfoukány po celé
zahradě. Neodkládejme jejich úklid proto, že
na spadaných listech bývají spory chorob
a přezimují na nich škůdci. Listí kompostu-
jeme. V tomto období je nejhlubší vegetační
klid. Nastupuje období několikadenních mlh,
plískanic a déletrvajících mrazů, které vytvá-
řejí „dušičkové počasí“. Rychle dokončujeme
práce, které jsme nestačili udělat v říjnu.

V ovocné zahradě:
- pokud není půda příliš mokrá a nebo za-
mrzlá můžeme ještě vysazovat a přesazovat
ovocné dřeviny,

- pravidelně kontrolujeme zdravotní stav ulo-
ženého ovoce,

- ke stromům můžeme stále zapracovávat
kromě kompostu i organická hnojiva,

- podle potřeby vápníme mletým vápencem
nebo dolomitickým vápencem,

- mezi řádky jahodníku, pod rybíz a angrešt za-
pravujeme dobře vyzrálý kompost,

- pokud neklesne teplota pod 5 stupňů Celsia
můžeme dle nejnovějších poznatků stříkat
broskvoně proti kadeřavosti Sulkou nebo
Kuprikolem,

- pro jarní roubování můžeme již koncem mě-
síce odebírat rouby peckovin a dobře je ulo-
žit, jinak je odebíráme až o měsíc později,

- z koruny stromů odebíráme zaschlé plody
v nichž jsou zárodky pro moniliozu a dále
spálíme lapače škůdců z vlnité lepenky, které
sejmeme z kmenů stromů,

- mělce obrýváme stromky přičemž můžeme
přidávat kompost,

- v tomto období je třeba důkladně zalít stromy
a keře, čímž zvýšíme odolnost proti mrazům,

- u mladých nedávno vysazených ovocných
stromů i okrasných stromků nakopčíme py-
ramidu z namíchané hlíny a kompostu proti
mrazům nebo okusu kmínků, které na jaře
rozhrneme, 

- rybíz, angrešt můžeme hluboko prořezávat
a čtyřleté dřevo a starší vyřezáváme úplně
z důvodu, že plody jsou již menší a jejich vý-
nosnost podstatně hlesá.

Na zeleninové zahradě:
- sklízíme zbylou kořenovou zeleninu,
- do pařeniště zakládáme pro zimní potřebu
pór, pekingské zelí, hlávkovou kapustu a ked-
lubny gigant – pařeniště musíme proti mra-
zům oteplit,

- zryjeme záhony přičemž zarýváme kompost,
hnůj a nebo jiné substráty, které nám zlepšují
půdu,

- na dobře připravené záhony můžeme vysévat
karotku, kořenovou petržel, čímž docílíme na
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jaře náskok před rostlinami vysetými z jara,
- kontrolujeme zdravotní stav uskladněné ci-
bule, česneku a dalších zelenin,

- na záhonech můžeme ponechat růžičkovou
kapustu,

- nedozrálý kompost přehodíme, doplníme pří-
padně fekáliemi nebo prolijeme rozpuště-
nými strojenými hnojivy,

Ve sklenicích a fóliovnících:
- dokončíme rytí půdy vč. Hnojení popř. váp-
nění,

- dopěstováváme přesazené pozdní hlávkové
zelí, kapustu, květáky, brokolici, pór atd.,

- na kousek záhonu můžeme vysadit cibuli sa-
zečku, kterou na jaře budeme mít čerstvou
nať,

V okrasné zahradě:
- při vhodném počasí můžeme vysazovat
okrasné listnáče vč. růží a některých cibulo-
vin (modřenec, snědky, cibulnaté kosatce
atd.),

- zryjeme a připravíme záhony pro pěstování
letniček v příštím roce,

- velkokvěté chryzantény vyryjeme, vsadíme
do květináčů nebo jiných nádob a uložíme do
chladné bezmrazé místnosti,

- trvalky a okrasné dřeviny pohnojíme kompo-
stem, který zaryjeme,

- keřové růže obryjeme, přičemž ke kořenovým
krčkům přihrneme zem nebo nasypeme ko-
peček kompostu jako ochranu před mrazy,

- výhony u růží hluboko nezastřihujeme jen
dlouhé výhony zakrátíme do roviny s ostat-
ními,

- stromkové růže odvážeme a ohneme k zemi,
zaháčkujeme, přihrneme zemí a současně
přikryjeme. Starší růže, které nelze ohnout

ŠACHY
1. kolo Krajského přeboru I. tř. 

ŠK CAISSA – Banín Eastman Sokolov C

5:3
Nový – 0, Fric – 1, Sýkora – 0, Osvald – 1,
Janoušin – 1, Plomitzer – 1, Roman – 0,
Pošvář - 1

navlečeme na ně silný papírový pytel (např.
od cementu) a obalíme chvojím, které uvá-
žeme motouzem,

- skalky a některé skalničky přikryjeme chvo-
jím nebo listím z ovocných stromů a doplně-
ným listím z dalších opadavých stromů,

- začátkem listopadu si můžeme do květináčů
vsadit drobné cibuloviny (narcis, hyacint,
modřinec, anamonky atd.), které nám a vá-
noce vykvetou.

Všeobecně: nezapomeňte vypustit vodu z hy-
drantů, vodovodů a nádrží. Postupně si očis-
těte nepotřebné zahradní nářadí, postřikovače
a další pomůcky, které uložte na chráněném
místě před vlhkostí, sněhem popř. mrazem.
Postupně připravte našim drobným ptáčkům
(sýkorkám, pěnkavkám, brhlíkům a dalším)
vhodná krmítka. Omezte na minimum spalo-
vání listí a různých zbytků ze zahrádky, neboť
tím ochuzujete vlastní zahrádku o živiny, které
získáváte kompostováním. Jinak tyto živiny
musíte nahrazovat zvýšeným kupováním jed-
nosložkových a plných průmyslových hnojiv.
Znovu upozorňuji zahrádkáře, aby nekompo-
stovatelné odpady ukládali do určených kon-
tejnerů  a nebo jen na místa k tomu určená.
Pranostika: „Když dlouho listí nepadá, tuhá
zima se přikládá“ ; „Listopadové sněžení neškodí
vůbec osení“

Jaroslav Pata



RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 21. září 2002 se na hasičské nádrži
v Mezirolí konaly rybářské závody „Mezirolská
vydra 2002“.
Za pěkného počasí se závodů zúčastnilo cel-
kem 25 rybářů. Hodnotila se velikost ulove-
ných ryb (1 cm délky = 1 bod). Nejllépe se da-
řilo Zdeňce Beranové, jež nastřádala 95 bodů. 
Další pořadí: 
2. Milan Tintěra 79 bodů
3. Zdenek Schertler 42 bodů
4. Josef Štefka 40 bodů
5. Jaroslav Süssnesr ml. 31 bodů
6. Pavel Zelenka 30 bodů
7. Tomáš Štefka 27 bodů
8. Martin Pavlovič 26 bodů
Mezi mládeží zvítězil Míra Pejšek 82 bodů
před Hanou Pejškovou 76 bodů.
Největší rybu ulovila Zdeňka Beranová: kapr
54 cm.
Velmi dobře organizačně i materiálně zajiš-
těné závody málem zhatil nějaký dobrodinec,
kterému se den před závody podařilo do ná-
drže vylít vyjetý olej a způsobil tak ekologic-
kou havárii, jejíž následky musel likvidovat ha-
sičský záchranný sbor, takže se ryby chytaly
mezi plovoucím „vapexem“. To poznamenalo
množství úlovků, ale neubralo to na soutěžní
a přátelské atmosféře. Nevím, co tím dotyčný
zamýšlel, ale jednu radu pro něj mám, aby se
nechal vyšetřit, nejlépe u psychiatra.
K dobré atmosféře výrazně přispěl Capr team
„Bobr, který zajistil vynikající občerstvení.
Dalšími sponzory akce byli: Elektromontáže
KLEMENT - Chranišov, firma Pokorný - řez-
nictví Nová Role, hostinec HUBERT –
Mezirolí, klempířství Bartoš – Mezirolí, res-
taurace na růžku – Bečov nad Teplou.

Jaroslav Süssner
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PAMÁTKA ZESNULÝCH
Již tradiční  vzpomínka a motlitba za zemřelé

bude na zdejším hřbitově 
2. listopadu od 15,00 hod

Racionalizace
Člověk, který sám sebe nepřijímá a nemá se
rád, se bojí poznat pravdu o sobě  a o svém ži-
votě. Všechny svoje negativní představy, po-
city, myšlenky, které  pravdu  o něm nějakým
způsobem odhalují, buď potlačuje nebo vy-
světluje pomocí rozumu – racionalizuje.
Nejhorší vady, slabosti a chyby dokáže vydávat
za krásné cnosti a úspěchy. A tak mohou být
komplexy méněcennosti  nazývány pokorou,
bezohledné prosazování se bojovností, ustra-
šenost perfekcionalisty dokonalostí a svatostí
atp. Pro člověka, který  své chyby dovede raci-
onálně zdůvodnit, by přiznat se k chybě
a omylu znamenalo totéž jako znemožnit se
a ztratit kredit ve vlastních i cizích očích.

Farní společenství, Nová Role

PÉTANGUE V MEZIROLÍ
V sobotu 28. 9. 2002 se v Mezirolí u hostince
Hubert konal turnaj v pétangue. Hrál se tzv. me-
zirolský švýcar trojic. Systém spočívá v tom, že
v každém kole jsou proti sobě losovány teamy se
stejným bodovým ziskem. Náš systém byl ještě
upraven tím, že se hrálo pouze na časový limit
a nikoliv do dosažení určitého počtu bodů.
Takže některé zápasy skončily velmi divokým
výsledkem např. Jenišov team: PPA Martin
34:3. Dokonce zápas mezi Mamuty a Hop boys
skončil remízou (pokud vím, tak je to první re-
míza v historii pétangue).
Za slunečného zářijového počasí se hrálo ve
velmi uvolněné a příjemné atmosféře, takže jen
pro statistiky uvádím pořadí, protože tentokrát
vyhrál každý, kdo se zúčastnil
1. místo Kolová (Motyčka, Chalupecký,

Koždon) 4 body
2. místo Hop boys (Jířa, Pavel, Radek) 3,5 bodu

PODĚKOVÁNÍ
Lékařky zdravotnického střediska „u porce-
lánky“ děkují tímto jménem svých pacientů
Městu Nová Role a Karlovarskému porcelánu,
a.s. za úpravu a zkulturnění přístupové cesty
k objektu.
Tímto záslužným činem tak pomohli zmen-
šit stres, kterému jsou naši návštěvníci často
vystaveni.

MUDr. B.Majkusová, MUDr.R. Möstlová,
MUDr. E. Polomisová

3. místo Hubert team (Süssner ml., Süssner,
Süssnerová) 3 body atd.

Celkem se přihlásilo 12 teamů, které k nám při-
jely z Kolové, Karlových Varů, Nejdku, Pozorky,
Zavlekova, Jenišova, Nové Role a Prahy.
Poděkování patří hlavnímu sponzorovi akce hos-
tinci Hubert Mezirolí
Koulím zdar 

Süssner Jaroslav
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Vážená redakce,
už mi je trapné zabývati se událostí uvá-
děnou ve dvou předešlých číslech Novo-
roláčku.
Reakci na můj článek jsem předpokládal,
ale že bude plná lži jsem nečekal. Článek
se náramně podobá mému předchozímu.
Jen se v něm říká, že jsem měl počkati až
děti přestane bavit zvonit a že si třeba pů-
jdou hrát s míčem. Za druhé tam ten pán
popisuje (teprve nyní znám jeho jméno),
že já, vida mladého muže jsem mu začal
tykati. Lež, právě taková jako že jsem na-
padl nic netušící děti. Ty se tam asi obje-
vili náhodou a o zvonění se asi dozvěděli
až potom.
Ten pán uvádí, že po oné „události“ s jeho
děcky mě šel upozornit na mé nezákonné
jednání.Při tom jeho upozornění mě byly
„spadnuty“ brýle, které se poškodily a na
hřbetě levé ruky se objevila modřina.
Patrně asi také sama od sebe. Toto jsem
druhý den ukazoval a vyprávěl několika
známým. Ale já jsem prý jeho děcku na-
dělal podlitin na zádech a nohou, jak to
prý jedna paní viděla. Rád bych věděl
která?
Ze mne svým nepravdivým článkem udě-
lal takřka „Herodes“, který vraždí nevinná
děcka. Alespoň jeho dcerka,když mne prý
potká na ulici, začne zoufale plkat a utíká
se schovat.
A já marně ve své paměti pátrám, kdy
přede mnou nějaké děcko v panice muselo
prchat. Tímto ubezpečuji maminky ma-
lých dětí, že se nemusí obávati „psotníku“
u svých dětí, které by mě, byť náhodou
spatřili. Za to já, ač jsem ve zdravotnictví
naprostý laik, se podivuji nad tím, jak děv-
čátko trpící srdeční vadou a epilepsií se
nešetří. Honí se a leze s kluky po stro-
mech jako veverka a chudák si neuvědo-
muje k jaké situaci může dojít. Když
prasknutý balónek ji přivedl do bezvě-
domí, potom při těchto „hrách“ může do-
jít k horším situacím. Také nevím proč do
toho pletl organizaci Junák. Já jsem se
o této organizaci zmínil jen proto, aby
bylo viděti, že jsem s dětmi pracoval, že
jim rozumím a že tudíž nejsem žádný
„Herodes“. Nikdo se nemusí obávati na-
padení z mé strany za to, že omylem zaz-
vonil na můj zvonek. Také bych se za ni-
kým nehonil ani kdyby to bylo jednou

i z lumpárny. Ale i zlobení musí znát svou
mez. Kdy končí „sranda“ a začíná
náboženství. Aby to nedopadlo tak jak
uváděla 10. října televize v pořadu „malí
tyrani“. Kdy se tam „předváděli“ kluci
a holky školou povinni. Oni dle jejich slov
nemají strach z kantorů, policajtů a do-
konce se už nebojí ani kriminálů. Kde asi
skončí? Nevěřím, že se něčím vyučí, o stu-
diích nemluvě. Jakýsi psycholog tam „ble-
kotal“, že chyba je v přefeminisovaném
učitelském sboru, nízké jejich kvalifikaci
„asi kantoři postgraduálně budou studo-
vat karate, aby se dovedli ubránit napa-
dení ze strany žáků. Ale dle slov jedné uči-
telky oni mohou jenom nabádat a pře-
svědčovat. A to je opravdu pramálo.
Jakpak by asi reagoval ten poučující pán
psycholog na tu situaci, která byla v tele-
vizi vidět. Žák prostě stáhl kalhoty a uká-
zal holou zadnici. Tak tak nám rostou
osobnosti.

Zdeněk Bok

Sbírka
Při letošních povodních se spousty lidí
snažilo nějak pomoci. Všem patří stejný
díl. Někdo přispěl na konto, jiný jel do za-
plavených oblastí pomáhat a my jsme
uspořádali sbírku všeho potřebného. 
První sbírka se uskutečnila 15. 8. 2002.
Druhý den byly všechny nashromážděné
věci odvezeny dvěma auty do K. Varů na
ČČK paní Kaňkové. Odtud pokračovala
sbírka do Litoměřic. Od pondělí do pátku
následující týden sbírka pokračovala.
Mimo hygienických potřeb se vybíralo
i oblečení a prádlo. Jsem nadšená ze soli-
darity, která byla mezi našimi občany.
Všichni se snažili pomoci a nosili pro po-
stižené různé druhy oblečení, prádla, ruč-
níků a povlečení. Prádlo bylo velmi pěkné
a nebylo výjimkou, že někteří donesli prá-
dlo i nové. Vřelé díky vám všem.
Při kontaktu s paní Kaňkovou jsem nabyla
dojmu, že ČČK už má potřebných věcí
dost a rozhodli jsme se přes Svaz měst
a obcí vyhledat konkrétní obec, která byla
záplavami nejvíce postižená. Jednou z nej-
hůře postižených obcí byla obec Křešice
u Litoměřic. Spojila jsem se telefonicky
s paní starostkou Juříkovou. Paní starostka
s velkým dojetím přijala nabízenou pomoc.

Slíbila jsem, že sbírku v pátek dovezeme.
Velký problém byl s dopravou. Dovolili
jsme si oslovit ředitele K.P. v Nové Roli
pana Pilného a pan ředitel okamžitě přislí-
bil bezplatný odvoz. Moc bych chtěla panu
řediteli poděkovat, že tak lidsky reagoval.
V pátek jsme všechny věci naložili a s ři-
dičem panem Mališem vyrazili směr
Křešice. Velké štěstí bylo, že pan Mališ je
zkušený řidič, protože přejet Labe na dru-
hou stranu, kde jsou Křešice byl další pro-
blém. I přes velké objížďky a komplikace
jsme přeci jen dorazili na místo. Obec
Křešice má 1.200 obyvatel. Je přímo po-
dél pravého kraje Labe, tudíž byla v nej-
horší záplavové oblasti. Při naší návštěvě
byla ještě obec částečně odříznuta od
světa. Všude bylo plno bláta, komárů a zá-
pachu. Lidé u svých domů mlčky praco-
vali a ani nezvedli oči od práce, když vi-
děli neznámé auto. Atmosféra byla
smutná a plná beznaděje. Domy byl zni-
čené až do druhého patra, všichni oklepá-
vali omítky a snažili se zachránit, co se dá.
V obci nás přivítala starostka paní
Juříková, která se mnou mluvila o tom, jak
lidé pláčí. Že tři domy spadli a osm jich
musí zbourat, že přišli o školu, školku
i hřiště. Srdečně děkovala Vám všem milý
spoluobčané, kteří jste do sbírky přispěli.
Zároveň prosila, abychom na ně nezapo-
mněli, že budou potřebovat pomoci i za
měsíc, nebo dva. Dovolila jsem si jménem
Vás spoluobčanů přislíbit, že na tuto obec
nezapomeneme a pokud to bude v našich
silách, budeme se snažit pomoci i do bu-
doucna. Paní starostka se s námi se slzami
loučila a už utíkala dávat oběd vojákům
a dobrovolníkům, kteří v obci do úmoru
pracovali. Tolik ke Křešovicím. Věřím, že
jste stejně jako já rádi, že naše pomoc při-
šla určitým lidem, kteří přišli o všechno.
Sbírky se účastnilo 253 lidí. Jsem ráda, že
jsem tuto sbírku mohla uskutečnit. Za va-
šeho přispění se nám alespoň částečně po-
dařilo zmírnit utrpení lidí, kteří se budou
ještě dlouho vzpamatovávat ze svých
ztrát. Možná vědomí některých posílí to,
že je spousta hodných lidí, kteří stojí při
nich.
Ještě jednou díky všem, kteří mají pocho-
pení pro cizí neštěstí.

Jitka Pokorná

TRIBUNA
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AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

PROVÁDÍ VÝCVIK 

SK. A, B, M, 
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ

JÍZDY PRO MAJITELE ŘP
,

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.

PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY 
VÝCVIK „B“ 5.800 Kč

Informace 
DDM Chodov, Husova 263

Tel.: 0602 475 702, 692 327

Josef ·karda
TECHNOROL, o. s.

Pod NádraÏím 245
36225 Nová Role

Kontakt:
Tel./fax. 353852063
Mobil.608349933

zaluzie.skarda@volny.cz 

NA·E NABÍDKA:

PLASTOVÁ OKNA
I BEZ PENùZ

• ÎALUZIE

• VRATA GARÁÎOVÁ
sekãní, roletová

• BRÁNY
posuvné a otoãné

• M¤ÍÎE
pevné a rolovací
AUTOMATICKÉ

• DVE¤NÍ SYSTÉMY

• VENKOVNÍ ROLETY
alu, plast

Realitní kancelář

D O M I N O
Chodov u Karlových Varů

Tel.: 0168/666322
E-mail: dominochodov@iol.cz • www.dominochodov.cz

Nabízí
Správu domů a bytů vlastníků

Koupě a prodej nemovitostí a bytů 
Sepsání kupní smlouvy do 24 hod.

Pro své klienty poptáváme
Nemovitosti, byty, pozemky a nebytové prostory

Koupím 
byt v osobním vlastnictví 

v Nové Roli. 

Velikost bytu 2+1 a větší.

Kontakt: Najmanová,
tel.: 604 85 71 78


