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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání zpravodaje si dovolím
malou rekapitulaci investičních akcí
města. V loňském roce se u nás hodně
budovalo, probíhala rekonstrukce přejezdů, kterou realizovaly České dráhy,
výměna plynového vedení v režii plynárenské společnosti a revitalizace panelových sídlišť I. etapa. Všechny
tyto aktivity byly spojené s negativními emocemi ze strany obyvatel,
kterým rozumím, ale jsem přesvědčená, že po ukončení akcí budou lidé
s výsledkem spokojeni.
Naše investiční akce, která se týkala ulic Svobodova, Krátká, U Plynárny, Husova a 1. Máje se nepodařila ukončit v původním termínu.
Důvody jsem psala v minulém vydání zpravodaje. V tuto chvíli zbývá
dodělat asfaltové plochy, které vzhledem k zimnímu období budeme
realizovat až na jaře 2018 proto, abychom zaručili kvalitu.
Zateplení budovy úřadu včetně rekonstrukce anglických dvorků se
nám podařilo zrealizovat v daném termínu. S radostí musím konstatovat, že i chránění netopýři se nám vrátili do nově vybudovaných schránek. Budova má novou střechu, nový plášť a zrekonstruované vnitřní
prostory. Na zateplení jsme již obdrželi dotaci ve výši dvou miliónů
korun.
Další kompletní rekonstrukce proběhla na chodníku Chodovská včetně prostranství až k ulici Mlýnská. Také na tuto akci jsme žádali o dotační podporu. Všechna schvalovací řízení máme úspěšně za sebou
a nyní čekáme na vyjádření, které bychom měli obdržet do konce roku.
Vybudování rybníku ve Vrbičkách je další projekt, na který jsme
čerpali finanční podporu z dotačního titulu, tentokrát z Ministerstva
zemědělství. Nově vzniklá nádrž bude sloužit nejenom k ochraně vzácných živočichů a rostlin, ale především bude zadržovat vodu v případě
požáru pro případný zásah hasičů v této lesní lokalitě.

Rekonstrukce náměstí je rozdělena na několik částí. První část je již
zrealizována a týká se prostoru před základní školou. V druhé části
zrekonstruujeme prostor před budovou úřadu v letošním roce.
V loňském roce se nám dařilo v čerpání peněz z různých dotačních
zdrojů. Stezka pro pěší spojující části obcí Nová Role a Jimlíkov nebo
též nazývaná cyklostezka Nová Role a Jimlíkov byla zrealizovaná díky
projektu EU Karlova stezka II za finanční podpory Svobodný stát Sasko.
V letošním roce budeme i nadále budovat infrastrukturu, ale i přesto se musíme zaměřit na rekonstrukci topných kanálů a vůbec řešení
problému spojeným s dodávkou tepla a teplé vody pro naše město. Protože v tuto chvíli, kdy píši tento příspěvek, nemáme schválený rozpočet
města, nevím ještě zcela přesně, které investiční akce v letošním roce
zastupitelé podpoří. V příštím článku Vás budu informovat, kterým
směrem se naše město v letošním roce vydá.
Závěrem bych z celého srdce chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili
do charitativních akcí města a jejich organizací a podpořili tím obyvatele, kteří jsou nějakým způsoben znevýhodnění. Nesmírně si podpory
všech vážím, bez vás bychom pomáhat neuměli. Na vánoční charitativní burze se vybralo neuvěřitelných 21 530 Kč. Od dárců jsme obdrželi 2 100 Kč a 70 EUR od našeho německého partnera Rittersgrün.
Vánoční dárky pod stromeček dostalo 18 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin z Nové Roli, které vytipovala základní a mateřská škola
a 16 dětí z dětského domova v Mezirolí. Pomohli jsme také díky vám
4 seniorům v Domě s pečovatelkou službou, kteří dostali dárek přímo
na Štědrý den, který nemohli trávit v kruhu své rodiny.
Závěrem bych chtěla dodat, že se městu velmi dařilo, a za to také
děkuji celému týmu úředníků, všem dobrovolníkům a ředitelům organizací za spolupráci.
Všem přeji v roce 2018 především pevné zdraví, hodně štěstí, porozumění a lásky.
S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná

Poděkování
Tímto děkujeme projektové kanceláři Ing. Martina Kohouta, zhotoviteli stavební firmy Eurovia, ale především investorovi, tj. Městu Nová Role
za opravdu povedenou rekonstrukci a úpravu prostoru částečně v ulici Mlýnská a vjezdu do ulice Pod Homolkou. Tento prostor byl nehezkou
vizitkou při příjezdu do Nové Role. Bohužel na protější straně silnice má pozemek soukromý vlastník a je tam skládka všeho možného. Bylo by
prospěšné, kdyby se v budoucnu našly finanční prostředky k vybudování chodníku podél silnice ke garážím nad Kaolinkou.
Za spokojené občany dotčených lokalit František Schlosser
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Informace o jednání zastupitelstva města
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám předal krátkou informaci o nedávných jednáních
zastupitelstva. V tomto pololetí se zastupitelé sešli na dvou řádných
a jednom mimořádném jednání a ve chvíli, kdy tento příspěvek vzniká, máme před sebou třetí plánované zasedání, které se má uskutečnit
20. 12. 2017. Toto jednání lze považovat za jedno z těch nejdůležitějších, neboť na něm bude předložen ke schválení návrh rozpočtu na
rok 2018. Rozpočet je jeden ze základních (a nejdůležitějších) dokumentů města, neboť právě podle něj se chod města celý rok řídí.
Na svém 26. zasedání, které proběhlo v září t.r. se zastupitelé mj.
zabývali stanoviskem k žádosti spol. Sedlecký kaolin, a.s., která předložila Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) žádost o odkoupení pozemků, které má v dlouhodobém pronájmu a kde se nachází ložiska
kaolínu. Tyto pozemky jsou pro Sedlecký kaolín strategicky důležité
pro rozvoj firmy v budoucnu. Město Nová Role, v jehož katastru tyto
pozemky leží, k žádosti vydává buď doporučující, či nedoporučující
stanovisko. Toto pro SPÚ není závazné, avšak je pro něj jistým vodítkem při posuzování podaných žádostí. V jedné lokalitě doporučující stanovisko vydáno bylo (jedná se o území kolem silnice na hrázi
Novorolského rybníka směr Chodov), ke stanovisku o lokalitě druhé,
která leží blíže k Jimlíkovu, se v zastupitelstvu nenašla shoda. Původně
navrhované nesouhlasné stanovisko nebylo přijato, stejně tak ovšem
nebylo přijato stanovisko souhlasné. Tato lokalita je tedy prozatím bez
vyjádření města.
Dále zde byl diskutován (a neschválen) návrh několika majitelů
nemovitostí v Jimlíkově na pojmenování ulic Jimlíkova anebo např.
opakovaný návrh spol. bss Báňská stavební společnost, a.s. na finanční
vyrovnání za převod pozemků v ulici Jarní do majetku města. Město
již dříve deklarovalo ochotu převzít pozemky na kterých se rozkládá místní komunikace v této ulici (od vjezdu ke garážím až na konec
obytné zóny), kde některé části u vjezdu do lokality nejsou v ideálním
stavu, ovšem pouze bezúplatně, případně za symbolickou cenu. Na
tomto stanovisku také město nadále trvá, přičemž se spol. bss Báňská
stavební společnost se vedenou nadále dlouhodobá jednání.
Poměrně zásadní bylo také jednání o schválení dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na koupi budovy bývalého výchovného

ústavu pro mládež, kde zastupitelé schvalovali prodloužení termínu
podpisu smlouvy o jeden měsíc. Jen pro připomenutí – smlouva je
uzavřena se společností Seniormed, s.r.o. z Karlových Varů, která chce
nemovitost od města odkoupit za účelem provozování domova pro
seniory.
27. (řádné) zasedání ZMě 8.11.2017 mělo na programu zejména finanční a majetkové záležitosti vztahující se k hospodaření města za ¾
roku 2017, účetní závěrky za rok 2016 a převodu majetku a fin. prostředků od Karlovarského kraje nově vzniklé základní umělecké škole
Nová Role jakožto příspěvkové organizaci města. Zastupitelé se však
během jednání setkali i s dalším požadavkem na úplatný převod komunikací do majetku města, tentokrát od investorů v části Mezirolí,
kteří městu doručili svou žádost. I zde, stejně jako v případě bss Báňské stavební společnosti ovšem trvali na převodu bezúplatném.
28. zasedání ZMě proběhlo 22. 11. 2017 a bylo svoláno jako mimořádné de facto kvůli jednomu bodu a sice projednání a odsouhlasení
druhého dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní se spol. Seniormed. Tentokrát byl termín prodloužen do konce roku 2017. Důvod byl ten, že spol. Seniormed dlouho čekala na výsledek své žádosti
o dotaci na tento projekt (původně měl být znám již v červenci, což se
nestalo a proto také společnost žádala o první prodloužení termínu
v září) a vzhledem k tomu, že nebyla úspěšná skládá prostředky na
koupi a následnou rekonstrukci výhradně z vlastních zdrojů. Ty by
měla mít kompletně k dispozici právě do konce letošního roku.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
jak jsem již uvedl v úvodu, zastupitele a všechny, kteří se podílejí
na přípravě, čeká ještě jedno – zásadní – jednání zastupitelstva města
a poté již snad klidné a příjemné svátky, které, pevně věřím, budou na
programu následujících dní i ve vašich rodinách.
Dovolte mi současně popřát vám v novém roce vše nejlepší, zdraví,
pohodu a úspěchy jak v práci, tak i v soukromém životě. Za celý městský úřad pak, stejně jako vloni, vyslovuji přání, abychom se vzájemně
setkávali ve zdraví a jen při příjemných příležitostech!
Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Informace o době a místě konání volby
prezidenta republiky
dle § 34 odst.1 písm. a, a § 34 odst. 3 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

VEŠKERÉ INFORMACE O VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH A TERMÍNECH NA STRANĚ 4
LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018
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Volba se koná ve dnech 12. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hodin (pátek) a 13. ledna 2017 od 08,00 do 14,00 hodin (sobota).
Případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve stejném čase.
V obci jsou ustaveny čtyři stálé volební okrsky.
Volby proběhnou v těchto místnostech:
OKRSEK Č. 1, VOLEBNÍ MÍSTNOST: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nová Role, Chodovská č. p. 236, pro oprávněné občany, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Nádražní
- všechna čísla popisná,
ul. Hřbitovní
- všechna čísla popisná,
ul. Ke Stájím
- všechna čísla popisná,
ul. Rolavská
- čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 262, 322,
ul. Pod Nádražím - všechna čísla popisná,
ul. Na Bouchalce - všechna čísla popisná a všechna čísla evidenční
ul. Za Tratí
- všechna čísla popisná,
ul. K Lávce
- všechna čísla popisná,
ul. Chodovská
- pouze č.p.331,337
Nová Role
- čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
Nová Role
- č.e. 40, 133, 149, 153, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237
OKRSEK Č. 2, VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role, Chodovská 236/6, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova
- všechna čísla popisná
ul. Svobodova
- všechna čísla popisná
ul. Krátká
- všechna čísla popisná
ul. Chodovská
- všechna čísla popisná mimo 331 a 337
ul. Příčná
-všechna čísla popisná
ul. Pod Homolkou -všechna čísla popisná
ul. Polní
-všechna čísla popisná
ul. Luční
- všechna čísla popisná
ul. Mlýnská
- všechna čísla popisná
ul. Za Zastávkou - všechna čísla popisná
ul. 1. Máje
- všechna čísla popisná
ul. U Plynárny
- všechna čísla popisná
ul. Jarní
- všechna čísla popisná
OKRSEK Č. 3, VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role, Chodovská 236/6, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Jiráskova
- všechna čísla popisná
ul. Tovární
- všechna čísla popisná
ul. Bezejmenná - všechna čísla popisná
ul. Na Pěší Zóně - všechna čísla popisná
ul. Školní
- všechna čísla popisná
ul. Rolavská
- 211, 212, 213, 214, 215, 216
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Nová Role
- č.e. 40, 149, 152, 153, 170, 175, 179, 200
Nová Role, část Jimlíkov - všechna čísla popisná a evidenční.
OKRSEK Č. 4, VOLEBNÍ MÍSTNOST: KNIHOVNA MEZIROLÍ
Nová Role, část Mezirolí č.p.49
Pro oprávněné občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu
Nová Role, část Mezirolí - všechna čísla popisná a evidenční.
Oprávněnému občanovi (občan ČR, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR). Neprokáže-li
oprávněný občan svou totožnost a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
Jitka Pokorná, v. r.
starostka města Nová Role
! POZOR ZMĚNA!
VŠECHNY VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V NOVÉ ROLI SE BUDOU NACHÁZET V BUDOVĚ CHODOVSKÁ 236/6, VCHOD PRO DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE.
Pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků prosíme občany,
aby si řádně označili na poštovních doručovacích schránkách příjmení všech osob voličů, hlášených k trvalému pobytu. Nejpozději 3 dny
před konáním volby Vám budou do schránek doručeny obálky s hlasovacími lístky. Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici i přímo ve
volebních místnostech.
Obyvatelé hlášení na tzv. úřední adrese Nová Role Chodovská 236/6
si mohou hlasovací lístky vyzvednout na ohlašovně, nebo v průběhu
volby přímo ve volební místnosti č. 2.
Zkontrolujte si platnost občanského průkazu.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do určených volebních místností, mohou telefonicky (353176317) požádat
o návštěvu členů okrskové volební komise do místa jejich trvalého
pobytu. Dům s pečovatelskou službou v Nové Roli navštíví členové
okrskové volební komise č. 1 v sobotu 13. ledna 2018 v době od 10.00
do 11.00 hodin.
O voličský průkaz pro účast ve volbě prezidenta republiky na území
ČR a na zastupitelských úřadech ČR v cizině lze podat žádost již nyní
na odboru správních agend - matrika a evidence obyvatel. Voličské
průkazy se vydávají nebo dosílají od 28.12.2017.
Dne 05.01.2018 je konec lhůty pro písemné podání žádosti s ověřeným podpisem nebo datovou schránkou. Dne 10.01.2018 končí lhůta
pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu.
Pro případné další informace k průběhu volby prezidenta na území obce volejte na tel. 353 176 317 – evidence obyvatel.
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Projekt „MAP ORP Karlovy Vary“ v Nové Roli
Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou realizovány po celé České
republice. Také na Karlovarsku probíhaly od dubna 2016 do listopadu 2017 aktivity místního akčního plánování v projektu „MAP ORP
Karlovy Vary“ (MAP). Smyslem MAPu je rozvoj a prohlubování spolupráce, usnadnění přenosu informací, sdílení dobré praxe, vzájemné
učení se, pochopení a lepší uchopení požadavků na školy kladené z
celostátní úrovně a plánovaní tvrdých investičních a měkkých neinvestičních aktivit potřebných pro rozvoj vzdělávání.
Do projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ byly zapojeny obě mateřské
školy a základní škola v Nové Roli. V Nové Roli jsme například v říjnu
uspořádali představení scénického čtení LiStOVáNí.cz – Šmodrcha,
Pěkně popletený kočičák. Pokud žáky, učitelky a učitele forma představení zaujala, mohou si podobným způsobem připravit inscenaci stejné
či jiné knihy. V městské knihově v Nové Roli proběhla také edukační
výtvarná dílna pro pedagogy pod vedením Mgr. Pavly Vargové. Paní
učitelky se naučily, jakým způsobem pracovat s dětmi a žáky technikou
mokrého a suchého plstění. V červnu byl v Nové Roli seminář určený
pro zřizovatele škol. Starostové měst a obcí z Karlovarska byli seznámeni s dotačními možnostmi na investiční záměry pro školy. Prezentovány byly příklady dobré praxe a účastníci semináře diskutovali nad
možnostmi spolupráce mezi školou a zřizovatelem a problematikou
financování chodu škol. Před seminářem měli starostové možnost podívat se na exkurzi do porcelánky Thun 1794 a po skončení semináře
si prohlédnout zrekonstruované prostory městské knihovny a DDM.
Pedagogičtí pracovníci z novorolské základní školy a mateřských škol

se také aktivně účastnili vzdělávacích aktivit realizovaných v jiných
místech regionu. Byli například proškoleni v otázce spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga, v problematice práce se žáky se speciálními
poruchami chování a učení a byli seznámeni s doporučeními České
školní inspekce pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů.
Výstupem projektu je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Karlovarsku“, který je obsáhlým strategickým dokumentem, jehož plné
znění naleznete na stránkách projektu: http://mas-sokolovsko.eu/
projekty/aktualni/map-orp-kv/. Máme hotový strategický dokument
a co dál? Projekt „MAP ORP Karlovy Vary“ v listopadu skončil, ale
MAPem to nekončí, možná to MAPem teprve začíná. V přípravě je
návazný projekt z Operačního programu výzkum vývoj a vzdělávání,
v němž budeme pokračovat v akčním plánování a pro školy organizovat konkrétní vzdělávací aktivity zaměřené například na podporu
podnikavosti a kreativity, poznání regionu, polytechniku, čtenářskou
gramotnost apod. Kromě toho blízká budoucnost může přinést i omezení dotací z tzv. evropských peněz. Je proto výzvou pro MAP hledat
cesty, v jaké podobě pokračovat v rozvoji vzdělávání bez dotací.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zapojeným školám, jejich pedagogickým pracovníků a zřizovateli. Bez jejich nápadů a nasazení by
MAP nemohl fungovat.
Ing. Markéta Hendrichová

Závody v letu balónků v Rittersgrünu
Ve dnech 17. a 18. 6. 2017 se konaly dva zájezdy občanů našeho
města do partnerského Rittersgrünu (SRN). Jednoho z nich se
zúčastnil i malý Míša Rulák se svojí babičkou paní Janou Wittkovou. V rámci dětského dne zde pořadatelé uspořádali "závody"
v letu balónků napuštěných heliem. K balónkům byly přivázány
lístky se jmény účastníků. Balónek malého Míši doletěl více než
170 km do Bavorského lesa, kde ho místní občané nalezli a podle
uvedené předtištěné adresy poslali s informacemi o místě nálezu
zpět do Rittersgrünu.
Při rozsvěcení městského vánočního stromu dne 1. 12. 2017
nás navštívil starosta Rittersgrünu p. Thomas Welter, který přivezl finanční dar místní obecní rady pro strom splněných přání
pořádaný paní starostkou Jitkou Pokornou a současně přivezl
i informace o místě nálezu balónku a malý dárek pro našeho
"vzduchoplavce".
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Poděkování malého Míši přikládáme a přejeme si co nejvíce
takto úspěšných partnerských akcí :-).
Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Vážení,
tímto bych Vám chtěl poděkovat za možnost účasti na dětském
dni s výletem do Německa. Jsem o to víc potěšen, že při pouštění
nafukovacích balónků doletěl právě ten můj nejdál.
Těším se na další akce.
Přeji Vám krásné Vánoce.
Míša Rulák
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různé
Balcare club, z.s. v roce 2017
Čas adventní stejně jako doba vánočních svátků, je
za námi. Končí rok 2017 a proto mi dovolte malé
ohlednutí.
Jsme mladý spolek, který v hodnoceném roce
uskutečnil tři větší akce pro svoje členy, ale
i širokou veřejnost. Smyslem naší práce je nejen propagace české myslivosti, jejíž jednotná
organizace si v roce 2018 připomene 95. výročí ustavení, ale práce pro nejširší veřejnost,
práce s dětmi a mládeží stejně jako navazování
kontaktů v příhraniční spolupráci se spolky stejného
zaměření.
První naší větší akcí bylo obnovení tradice mysliveckých plesů
v Nové Roli. Následné hodnocení veřejnosti prokázalo, že myslivci
mají v mysli novorolských občanů své místo a celá akce byla kladně
hodnocena. Proto jsme se rozhodli uspořádat ples i v roce 2018, konkrétně 10. února a všechny vás srdečně zveme.
V měsíci červnu, měsíci myslivosti, jsme uspořádali akci pro děti.
Vedle klasických dětských her jako přetahování lanem nebo skákání v
pytlích byla připravena naučná stezka, kde děti poznávaly stromy, trávy a keře z naší přírody, stejně jako její živé obyvatele v podobě různého ptactva, sov, kachen, ale i kuny, srnčí zvěř a mnoho dalšího. Velké
přízni se těší vystoupení záchranné stanice Penthea z Prahy a obdiv
sklízeli i kynologové Policie ČR se svojí ukázkou výcviku a zásahů se
psy.

Největší naší akcí byl turnaj v myslivecké střelbě, který jsme realizovali za podpory dotace Evropské
unie, evidované v Euregiu egrensis pod číslem
0269-CZ-05.05.2017. Jednalo se o dvě soutěže
z nichž jedna byla realizována na střelnici
VLS, divize Karlovy Vary a druhá na střelnici v saském Rittersgrünu. O vysoké úrovni
a nárocích na organizaci svědčí i fakt, že turnaje se zúčastnilo šedesát střelců, kteří soutěžili
ve třech disciplínách.
Je logické, že podobné akce se dají provádět pouze za
dostatečné finanční pomoci a spolupráce s ostatními spolky
a organizacemi. Tady bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům,
kteří nám pomohli finančně, nebo cenami přispěli do naší tomboly,
nebo poskytli sladkosti na odměny pro děti. Poděkování zasluhují i ti,
kteří různými způsoby podpořili naši celoroční činnost. Za aktivní přístup děkuji také členům našeho spolku, především příteli Cinegrovi,
Černému, Dolejšímu, Džupinovi, Holečkovi, Křížkovi a Maślánkovi,
stejně jako manželkám, které se akcí účastnily a pomáhaly s organizací. Jednalo se o paní Cinegrovou, Dolejší, Džupinovou a Holečkovou.
Nám všem a hlavně spoluobčanům z Nové Role, Jimlíkova a Mezirolí přeji hodně úspěchů a zdraví do roku 2018 a přáním, abychom se
v hojném počtu setkávali při společných akcích.
Josef Škarda – předseda spolku

Mikuláš v Mezirolí
Stejně jako v předcházejících letech přišly maminky s nápadem zorganizovat pro svoje nejmenší společnou Mikulášskou nadílku. A protože v Mezirolí nemáme žádnou větší místnost, kde by se mohl sejít
větší počet občanů, vše opět proběhlo v bývalém hostinci Hubert, dnes
Balcare clubu.
Úderem sedmnácté hodiny vstoupil do místnosti urostlý Mikuláš v
doprovodu sličného anděla a dvou čertů, které ihned vyzval, aby se
mírnili, nestrašili hodné děti a čekali, jestli se najde někdo neposlušný.
Následovala série básniček a písniček z úst dětí, z nichž některé vystupovaly sebevědomě a jiné se se slzičkami v očích schovávaly za svoje
maminky. Po rozdání dárečku, které měl Mikuláš pro každého, následovalo občerstvení, které částečně sponzoroval Balcare club.
Přítomní rodičové potom mezi sebou zorganizovali sbírku, jejíž výtěžek byl předán zástupci Denního centra Žirafa, které se stará o děti
s poruchou autistického spektra. Všichni, kteří se na sbírce podíleli,
dostali slušivý myslivecký klobouček a knír starého fořta.
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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různé
Klub Señiorita
Milí spoluobčané,
další rok utekl jako voda a my tu pro vás máme krátké shrnutí našich
aktivit v klubu Señiorita. Náš rok začal tím, že jsme se pustily do pletení čepiček pro předčasně narozené kojence, které putovaly do KKN, za
což jsme obdržely poděkování v podobě certifikátu. Netrvalo dlouho
a začal nový a krásný projekt s názvem Mezigenerační setkávání dětí
a seniorů, který pro nás přichystala farma Kozodoj. Radostně jsme přivítaly koně a děti, se kterými jsme se setkávaly každý týden. V rámci
tohoto projektu jsme se podílely na výrobě bylinných čajů s příběhy,
které se prodávaly na Biofestu farmy Kozodoj, kde jsme také vystupovaly. Hipoterapie pro nás byla velkým zážitkem, jelikož některé z nás
si poprvé okusily jízdu na koni. V březnu jsme byly pozvány na ples
Červených panterů, kterého jsme se zúčastnily v hojném počtu v dobových kostýmech 30. let minulého století. V průběhu roku nás opět
navštívily lektorky muzikoterapie Pavlína Petříková a výtvarných dílen
Pavlína Vargová. Nesmíme však zapomenout na naše tři děvčata, která
po celou dobu trénují naše mozky pomocí her a dalších aktivit. Jsme
moc rády, že je máme a věnují se nám ve svém volném čase. V roce
2018 na vás čeká velké překvapení, na kterém teď intenzivně pracujeme. Máte se na co těšit a možná přijde i kouzelník… :)
Přejeme vám šťastný Nový rok!
Klub Señiorita

2018

Věděli jste, že…?
Nejstarší stavba na území našeho města – kostel sv. Michaela – stál původně na „ostrově“? Historiky je do dnešních dnů
místo, kde kostel a jeho nejbližší okolí leží odborně nazýváno
jako tzv. Kostelní ostrov:
Středem historického jádra staré části obce a zároveň její
výškovou dominantou byl a doposud je kostel sv. Michaela.
V době, kdy horská řeka Rolava ještě přirozeně meandrovala
a jedinými uměle vytvořenými vodními díly byly náhony pohánějící vodní mlýny ve vsi (příp. pily) se v názvosloví uchytil
pojem "Kostelní ostrov", o němž se zmiňuje i starší literatura.
Jeho podobu přibližují starší kartografická díla, zejména pak
mapy tzv. Stabilního katastru vznikající na přelomu první
a druhé poloviny 19. století. Středová návesní plocha byla
z jedné strany vymezena korytem napájeným z jednoho
mlýnského náhonu. Druhou stranu ohraničovala zřejmě
obecní strouha, která mohla odvádět vodu z přilehlých luk
(na což ostatně poukazuje náznak rozvětvující se bezejmenné
vodoteče). Obecným trendem bylo tyto strouhy zasypávat.
Pozůstatky novorolské strouhy jsou však doposud patrné, byť
v upravené meliorační podobě (tuto strouhu překonáváte,
když jdete z ulice Luční směrem ke kostelu).

Jimlíkov dostal krásný dárek
k Vánocům
Tak jsme se konečně dočkali po 20 letech cyklostezky N.Role – Jimlíkov. Velké dík patří starostce města Nová Role Jitce Pokorné, panu Pastorovi a celému zastupitelstvu, že se podařilo celou akci realizovat. Jsme
rádi, že se cyklostezka začlenila do projektu Karlova stezka, která začíná
v Německém Aue a končí v Karlových Varech. Osvětlenou asfaltovou
cyklostezku v bezpečné vzdálenosti od hlavní komunikace využívají
hlavně děti a starší občané i z Nové Role.
Velkou změnu jsme zaznamenali též v Nové Roli, kde po rekonstrukci základní školy, městského úřadu a náměstí je výsledek vynikající.
Konečně jsou šedivé a fádní budovy už minulostí. Na závěr ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na již zmíněných akcích, které
se i přes veškeré potíže a problémy s tím spojené podařilo dovést do
zdárného konce.
Za Osadní výbor Jimlíkov
Miroslav Hejna
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Nová Role, mapový list Stabilního katastru (1842). V modrém ohraničení mlýny, tmavě červenou je znázorněný kostel
sv. Michaela. Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/.
Věříme, že i v budoucnu Vám budeme moci přinášet zajímavosti o našem městě, které jsou známé i neznámé, případně, které by stály za povšimnutí či oživení.
Za Novorolské Patrioty,
s přispěním Mgr. Karla Hambergera ©, Bc. Roman Svoboda
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knihovna/školka

Návštěva prvňáčků v MŠ
16. listopadu přišly do třídy ŽABEK a BERUŠEK na návštěvu děti,
které ještě před prázdninami chodily do těchto tříd, ale teď už jsou
z nich školáci. Přinesly nám ukázat svoje žákovské knížky plné jedniček a všichni společně jsme si zazpívali a zahráli hry. Děti ze školy
i ze školky si dopoledne určitě užily.

Záchranný kruh

Čerte, čerte, čertíčku
Děti v Mateřské škole navštívil Mikuláš, anděl a čert. Každá třída si
pro ně připravila báseň či písničku a za odměnu všechny děti dostaly
malou sladkost.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Třída Berušek se vydala do K. Varů na " ZÁCHRANNÝ KRUH",
konkrétně na výukový program pro předškolní děti s názvem Svět
rizik.
V rámci tohoto programu se děti naučí rozpoznávat jednotlivá rizika a rizikové situace, která na nás číhají venku, ve školce, ale i doma.
Lektoři z řad policistů, hasičů a záchranářů se dětem věnovali v jednotlivých realisticky zařízených domečcích a doufáme, že se naše
Berušky naučily, jak se zachovat při požáru nebo v jiných krizových
situacích a jak si přivolat pomoc v případě potřeby. Děti tuto akci
zhodnotily jako "moc hezký výlet".
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škola
Vzdělávací programy
paměťových institucí
do škol
Naše základní škola se jako jediná v Karlovarském kraji a jedna
ze 72 škol z celého Česka zapojila do projektu „Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.“ Cílem této
akce je zprostředkovat žákům naše kulturní, historické a technické
dědictví, aniž by museli rodiče platit často nemalé částky za dopravu
a vstup. Obdrželi jsme z Ministerstva školství finanční dotaci, z níž financujeme exkurze do vybraných muzeí a institucí po celé republice.
Naši žáci již vyjeli do Terezína, Národopisného muzea a do Národního technického muzea v Praze.

2018

Spaní ve škole
Na podzim se již tradičně přespávalo ve škole. 3. 11. to byli druháčci, kteří celý večer soutěžili v rámci projektu „Ať žijí duchové“. Pod
vedením rytíře Brtníka z Brtníku plnili úkoly stejně jako děti ve stejnojmenném filmu. Nejtěžší bylo podepsat se v noci na stěnu hradu
Brtník. Krásné kostýmy jen umocnily celou atmosféru.
16. 11. spali ve škole žáci 6. B. Společně hráli různé hry, mlsali
a povídali si. Zároveň chceme poděkovat i žákům 9. A, kteří pro své
kamarády připravili stezku odvahy. Nejprve to vypadalo, že se nikdo
neodváží ji zdolat, nakonec všichni překonali strach a došli si pro
sladkou odměnu. Následoval film „Řada nešťastných příhod“, po kterém se některým dokonce podařilo i usnout.
My dospělí jsme se shodli na tom, že se slovem „spaní“ mají tyto
akce pramálo společného… Důležité ovšem je, že jsme spolu s dětmi
strávili pěkný čas a doufáme, že zase bude nějaké „příště“.

Předávaly se ceny za vítězství v Hejtmanově poháru
Žáci tří základních škol Karlovarského kraje si ve středu 15. listopadu 2017 převzali ocenění za výkony ve 3. ročníku sportovní soutěže Hejtmanův pohár. Předávání cen se v prostorách krajského úřadu
ujala přímo hejtmanka Jana Vildumetzová. Ta vyjádřila respekt dětem, které soutěžily, a také organizátorům soutěže z Asociace amatérských sportů ČR.
Souboje o první tři příčky byly letos velmi těsné. Nejvíce bodů,
konkrétně 4200, nakonec získala ZŠ Sokolov, Běžecká, jen o 10 bodů
méně pak získala naše ZŠ Nová Role. Pomyslné bronzové medaile
pak skončily u žáků ZŠ Lomnice.
Všechny děti, které spolu se svými pedagogy dorazily, měly možnost prohlédnout si prostory Krajské knihovny. Žáci a žákyně si
vedle poháru pro vítěze a peněžních poukázek pro svoje školy odnesly také další ceny, které věnoval jak Karlovarský kraj, tak partneři Hejtmanova poháru v čele s firmami Hervis, nimm2 a Toyota.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

Naše novorolská škola získala za 2. místo poukázku na nákup zboží
v Hervisu v hodnotě 4 000 Kč. A samozřejmě jsme se přihlásili do
4. ročníku této sportovní soutěže.

9
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sport/hasiči
2. ročník Porcelánového
běhu v Nové Roli
V sobotu 21. 10. pořádal běžecký tým New Roll Runners a Dům
dětí a mládeže NR 2. ročník Porcelánového běhu – krosového běžeckého závodu, letos prvně zařazeného do HOPR běžecké ligy, což
přidalo závodu na atraktivnosti a přilákalo do Nové Role ty nejlepší
běžce z Karlovarského kraje.
Bohužel vzhledem k pracím, které probíhaly podél trati do Nové
Role zastávka, jsme byli nuceni změnit trasu závodu a závod tak byl
ochuzen o tu nejatraktivnější lesní pasáž a nahradit jí více asfaltovou
– výběh se konal po staré Nejdecké. Naštěstí počasí nám to ten den
vynahradilo, když vládlo příjemné podzimní slunečné počasí. Příští
rok se určitě vrátíme k původní loňské trase, kde jsou zajímavé seběhy,
výběhy, krosy a prostě vše, co má pravý běžecký krosový závod mít.
Závody byly rozděleny na dětské, kde jsme měli tři trasy od nejmenších dětí až po náctileté a na dospělý závod , kde trasa měřila 7,5
km. Letos se závodu ve všech jeho kategoriích účastnilo na 133 běžců
všech věkových kategorií, od nejmenších dětí až po veterány. Hlavní
závod pak absolvovalo 74 běžců, nejstaršímu účastníkovi bylo úctyhodných 66 let, nejmladšímu pak 4 roky. Průměrnému běžci bylo 37
let a hlavní závod absolvoval za 39 minut.
Na závěr je potřeba poděkovat všem, kteří do Nové Role přišli ať už
závodit, fandit či pomáhat. Bez pomocníků v zázemí závodu či na trati
by takovouto sportovní akci šlo jen velmi těžko zorganizovat, proto jim
patří obrovský dík, hlavně pak Domu dětí a mládeže, který nám s akcí
moc pomohl. Závod by se neuskutečnil bez sponzorů, kteří věnovali
ať už ceny pro vítěze a účastníky, či finančně podpřili konání závodu.
Poděkování dále patří porcelánce Thun 1794 Nová Role, která věnovala porcelán pro vítěze závodu ve všech kategoriích, městu Nová Role,
Tenisovému klubu NR za poskytnutí zázemí pro konání závodu.
V únoru se na vás budeme těšit již na 3. ročníku dobročinného běhu
s čelovkou a v říjnu na dalším ročníku Porcelánového běhu, opět zařazeného pro příští rok do HOPR běžecké ligy Karlovarského kraje.
Za tým New Roll Runners
Václav Bechiňský a Tomáš Tvaroužek

2018

Mikulášský turnaj
v šachu
Šachový klub Caissa a Dům dětí a mládeže v Nové Roli
uspořádali Mikulášský turnaj dětí v šachu, který se konal
2.12.2017 v DDM.
Zvítězila Anna Švehláková 3.body. O další umístění se svedl
tuhý boj, který vyvrcholil v poslední partii turnaje, která rozhodla o dalším pořadí.
Dále se umístili: 2. Fanda Wágner 1.5 bodu 3. David Vin
1 bod a 4. Martin Ticháček 0.5 bodu.
Šachový klub Caissa Nová Role přeje všem Novorolákům
hezké prožití Vánoc a mnoho úspěchů v roce 2018.
Za šachový oddíl
Ladislav JanoušekRobert Sýkora

Čtvrtý rok jsou hasiči
z Mezirolí nejlepší
v Karlovarském kraji
Letošní sezóna mladých hasičů z Mezirolí byla zase „o štok“ lepší
než předchozí.
V celorepublikové hře Plamen se po dobrém začátku z podzimu
podařilo splnit cíl a zopakovat postup na krajské kolo. V okresním
hodnocení 20.5.2017 v Sadově jsme obsadili s přehledem 3. místo
a v kategorii starších žáků postoupili do krajského klání s dalšími
osmi soupeři Karlovarského kraje, které se konalo v Sokolově na
IŠTE ve dnech 9.-11.6.2017. Již jsme věděli, co nás čeká, byli jsme
již zkušenější, a tak jsme do toho šlapali hned od začátku. Famózní
výkony družstva Žlutic, ale našemu a dalovickému tlaku bez mrknutí
odolávali. Pro nás byl cíl obhájit 3.místo z loňska. Ale chtělo to odrážet ataky družstev Březové u SO, Křižovatky a zejména Teplé. Naše
družstvo bylo posílené o dvě dívky z Útviny. Velmi se nám dařilo
na štafetách i na branném běhu, kde jsme předhonili i jednu hlídku
Žlutic. Teplá se záhy vyřadila z boje svými chybami a tak již v sobotu
večer jsem věděl, že 3. místo je naše a ani požární útoky nic nezmění.
K tomu v dobrovolném závodě v běhu na 60m překážek vyhrál mezi
chlapci Dominik Svoboda.
pokračování na straně 12
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sport/hasiči
Jeden velký cíl se nám splnil. Druhý cíl byl v Krajské lize MH KVK,
jenž je složena z pohárových závodů od května do října, se dostat tzv.
na bednu. Tento ročník ligy byl již 13., smolný však pro nás nebyl.
První závod v Útvině nám nevyšel a měli jsme trochu smůly.
A ta byla letos poslední. Pak to šlo v jiných kolejích. V červnu závod v Chodově jsme za nepříznivého počasí skvělým výkonem vyhráli. Před prázdninami na oblíbeném nočním závodě jsme skončili
druzí. Po prázdninách nás pak čekal dvojblok závodů v jednom víkendu. V sobotu v Plesné u Chebu jsme pokořili vlastní rekord na
štafetě dvojic a po slušném útoku jsme tento závod vyhráli. Hned
druhý den v neděli na Pile jsme soutěžili ve stejných disciplínách,
tentokrát ale za mokra, stejné výkony a další 1. místo. Vždy jsem
tvrdil, že tyto závody nastíní celkové umístění v lize. Drželi jsme už
s náskokem druhé místo v lize a do konce ligy zbývaly dva závody.
V Jáchymově 24.9. nás již vítalo chladné počasí. V závodě jednotlivců, který se započítával do soutěže, Dominik opět předvedl své kvality a svým novým osobním rekordem zvítězil běh na 60m jednotlivců.
K tomu přidali své časy Kika Geťková a Maty Vácha. V hodnocení
této disciplíny nám chybělo 17 setin sekundy na vítězství. V součtu
s požárními útoky nám to trochu chybělo a bylo z toho třetí místo.
Nicméně v tento moment jsme dorovnali body s dosud vedoucí Křižovatkou a tak za 14 dní měl rozhodnout poslední závod u Varyády
a to Pohár hejtmanky KVK. 7.10. jsme vyrazili opět za nepříjemného
počasí k Varyádě. Soutěžilo se jen v požárních útocích. Obě vedoucí
družstva musela svoje předchozí umístění vylepšit, aby si tzv. škrtli horší umístění. To znamená, že bychom my, nebo „Kříža“ museli
v lize vyhrát nebo být na druhém místě a zároveň porazit svého sou-

peře. Křižovatka, ač celý rok silná právě na útoku, pokazila svůj první
pokus, náš byl také s chybou. Do druhého pokusu jsme vlétli s odhodláním, že přece je ještě proč bojovat. Náš zlepšený výkon nepatřil
k nejlepším v poháru, ale z účastníků ligy byl na druhém místě. Pak
to měli v rukou naši kamarádi z Kříži. Nepovedl se jim ani druhý
pokus. Museli jsme počkat jestli nás ještě někdo nepředhoní…
Nestalo se. A tak se historicky poprvé družstvo starších žáků stalo
MISTREM LIGY KARLOVARSKÉHO KRAJE 2017 v této kategorii.
Více podrobných informací naleznete na www.ligamh.webnode.cz
Tři roky předtím jsme vyhráli tuto ligu v kategorii mladší. Přechodem některých do starší kategorie se pokračuje v tomto vítězném
duchu. Neuvěřitelné.
A co je ještě neuvěřitelné, že všechny tyto výsledky jsme dosáhli bez
dostatečného zázemí. Již alespoň přes deset let žádáme a čekáme na
sportovní plochu. Celou dobu trénujeme na poli, které si i samy děti
sekají, abychom si podmínky pro trénink trochu vylepšili…
Tento výsledek má i pozitivní stránku v lidských vztazích, jelikož
již druhým rokem je družstvo Mezirolí doplněno hasiči z Nové Role,
a tak mohly tyto děti celý rok závodit, jelikož ani jeden bychom družstvo nesložili. No a teď si zapište tato jména: Matěj Vácha, Marián
a Kristina Geťkovi, Lenka Pospěchová, Jakub Meškán, Tereza Krbcová, Honza Cinegr, Eliška Kejvalová, Míša Štenclová, Jirka Bauer,
Adriana Petriková a Dominik Svoboda. To jsou ti borci. Pro mne
a náš tým vedoucích to byla a je čest tyto děti trénovat!!!
Za kolektiv MH Mezirolí
Míla Pospěch
vedoucí MH a velitel JSDH Mezirolí

27. ročník VELKÉ CENY NOVÉ ROLE ve vzpírání
Na soutěži se celkem představilo 34 mužů a žen z oddílů ČR: Slavoj
Plzeň, Start Plzeň, Baník Sokolov, SKV Teplice, Rotas Rotava, Sport
Břehy, Baník Meziboří, Bohemians Praha, Slavoj Vyšehrad Praha
a TJ Nová Role.
Soutěž ve vyzdobené sportovní hale zahájila starostka Nové Role
paní Jitka Pokorná. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Dosažený výkon
ve Dvojboji byl přepočítán na body Sinclaire a ty nám určily pořadí.
Nejlépe obsazenou skupinou byli muži masters v počtu 14 vzpěračů. Nejstarším účastníkem byl pan M. Pastyřík/ročník 1940 ze Sokola
Vyšehrad Praha. Novou Roli reprezentovali 3 vzpěrači a 2 vzpěračky.
Oddíl vzpírání děkuje všem příznivcům za podporu našeho sportu.
A. Kocur

ŽENY / 7
1.Štěpánka Rosprimová
2.Martina Boulová
3.Pavlína Kocurová
7.Anna Sirmaiová
MUŽI DO 85 / 6
1.Jan Zajan
2.David Šír
3.Patrik Hrubý
MUŽI + 85 / 7
1.Jan Anger
2.Radek Langman
3.Martin Kotouč
4.Václav Mastný
7.Lubomír Doležal
MUŽI MASTERS / 14
1.Jan Kukučka (1941)
2.Miloš Pastyřík (1940)
3.Antonín Podhola (1957)
14.Zdeněk Kadlec (1970)

Baník Sokolov
Slavoj Plzeň
Nová Role
Nová Role

167,7 bodů Si
156,7
140,6
78,7

SKV Teplice
SKV Teplice
Rotas Rotava

313,4 Si
306,2
244,7

SKV Teplice
Baník Meziboří
Baník Sokolov
Nová Role
Nová Role

307,7
263,1
252,2
240,5
215,8

Sokol Vyšehrad Praha
Sokol Vyšehrad Praha
SKV Teplice
Nová Role

373,9 bodů Si masters
311,5
301,2
207,7
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