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Zdravím všechny spoluobčany.
Další dva měsíce jsou za námi. Skončil
školní rok, ale počasí zatím letním aktivitám moc nepřeje. Přesto máme za
sebou několik krásných akcí, které se
pořádaly ke Dni dětí. Tímto děkuji všem
organizátorům za hezké chvíle, které díky nim mohly prožít děti všech
věkových kategorií.
V našem městě se však nezapomíná ani na seniory. Pravidelně organizujeme nákupní zájezdy do supermarketu v Karlových Varech vždy
každý třetí čtvrtek v měsíci. Pod vedením Martiny Valentové, Marie
Vondráčkové a Karolíny Tiché vznikl klub, který organizuje volnočasové
aktivity seniorů v našem městě. Společně se scházejí vždy každé pondělí
od 16 hodin v městské knihovně. Program mají velice pestrý a srdečně
zvou další zájemce.
Chtěla bych znovu připomenout, že je otevřená lékárna, která je velice
dobře zásobená, ceny jsou téměř totožné s lékárnami v Karlových Varech. Může se stát, že některý lék bude dražší než u konkurence, v tom
případě majitel lékárny vyzývá občany ke konkrétnímu osobnímu jednání
s tím, že podotýká, že není v jeho možnostech znát ceny všech produktů.
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí je připraven řešit případnou finanční
kompenzaci.
Co trápí všechny obyvatele našeho města, jsou neukáznění majitelé psů.
Neustále se opakují situace, kdy pes vykoná svoji potřebu na veřejném
prostranství, ale jeho pán po něm nehodlá uklízet. Upozorňujeme, že
zpřísníme kontroly nad dodržováním veřejné vyhlášky a v případě jejího
porušování začneme udělovat pokuty. Na nejvíce znečištěná místa nainstalujeme fotopasti. Vím, že se vás tento problém velice dotýká a proto
prosím všechny slušné lidi o spolupráci. Máte-li ve svém domě majitele
psa, o kterém víte, že nedodržuje pravidla, přijďte na městský úřad a anonymně sjednáme nápravu ke spojenosti nás, kteří chceme mít své město
pěkné a uklizené. Často slýchám, že si majitelé za své pejsky platí a proto
uklízet nemusí, ale to je veliká neznalost obecně závazné vyhlášky. Na
městském úřadě si každý majitel psa může vyzvednout sáčky na psí exkrementy. Abychom to majitelům pejsků ještě více usnadnili, nainstalujeme schránky s igelitovými sáčky v dosahu odpadkových košů, zatím pouze zkušebně na některých místech. Popřípadě že se toto opatření osvědčí,
uvažujeme i o jeho rozšíření.
Závěrem bych chtěla připomenout, že 14. červen je vyhlášený jako Mezinárodní den dárců krve. Letošním heslem bylo “Dárce = hrdina“. Na
Krajském úřadě Karlovarského kraje se předával Zlatý kříž za 120 odběrů, který získal náš spoluobčan Stanislav Hubáček. Pravdou je, že ten,
kdo daroval téměř 50 litrů své krve, si zaslouží poděkování a úctu nás
všech. Tímto bych chtěla za celý městský úřad srdečně poděkovat za lidský
přístup a osobní statečnost tomuto „hrdinovi“.
Přeji vám všem krásnou dovolenou, hodně sluníčka a načerpejte, pokud
možno, co nejvíce pozitivní energie.

Vážení občané,
pokud máte ve svém soukromém archivu
kvalitní, pěkné a zajímavé fotografie Nové
Role nebo nějaké v nejbližší době pořídíte,
poskytněte je, prosím, na úřad, sháníme
podklady na pohledy města.
Děkujeme, městský úřad,
ekonomický odbor
POZOR ZMĚNA ČÍSEL ÚČTŮ MĚSTA
Město Nová Role přešlo v průběhu měsíce
června 2016 s veškerým platebním stykem od
Komerční banky k ČSOB.
Nová čísla účtů:
1) Městský běžný účet – 262359697/ 0300
2) Správa bytů – 275239010/ 0300
3) Správa hřbitova – 275239264/ 0300
4) Konto pomoci města – 275179900/ 0300
Nájemníky města upozorňujeme, že pro platbu nájemného končí stávající účet: č. ú. 9021
– 2926341/0100 ke dni 31. 7. 2016. Nejpozději
se splatností od 1. 8. 2016 si změňte trvalé příkazy a provádějte platbu nájemného na účet
275239010/ 0300 (Správa bytů).

Na spolupráci se těší Jitka Pokorná – starostka města
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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STAR - nova pro naše klienty na TKR v Nové Roli
Vážení účastníci TKR v Nové Roli,
dovolujeme si vás informovat, že naše společnost se stala 100% vlastníkem
TKR Nová Role, a zároveň o jednotlivých úkonech při reorganizaci našich
služeb. Jsme připraveni nabídnout vám rozšířené televizní a datové služby.
Přecházíme z pozemního příjmu TV signálu na satelitní platformu a to
zejména z důvodů zvyšování kvality obrazu v HD i budoucího plánovaného
přechodu formátu DVB-T na T2 v ČR. Pro naše klienty u televizních obrazovek bude i nadále šířen formát DVB-T s některými dostupnými programy
již s rozlišením HD.
Nejprve sjednotíme základní televizní nabídku (ZN) s českými a volně šiřitelnými zahraničními programy ve formátu DVB-T. Zde bude provedeno
technické odfiltrování v jednotlivých bytových domech a vchodech tam, kde
jsou v technických podlažích rozvodnice domovních rozvodů. Předpokládaný termín – do 30. 6. 2016.
Rozšířená nová televizní nabídka (RN) ve stejném formátu bude nabídnuta s obsahem nových placených programů Nova Sport 1 a 2, Eurosport
1 a 2, MTV, Joj Cinema, History, CS film, Jim Jam, Film Europe, Discovery
Ch, Discovery Show C, Viasat History, Filmbox Extra, Doku Cs, Kino Cs,
Muzika Cs, Animal. Touto nabídkou bude nahrazena současná RN s postupným doplňováním nových programů zejména v HD formátu. Předpokládaný termín – do 30. 8. 2016. Filmový kanál HBO, HBO2, HBO Comedy
zůstává bez změn. Datové služby budeme rozšiřovat o dynamický internet
s individuálním přístupem k zákazníkovi a kamerové sety pro bytové objekty.
Režim vybírání poplatků bude zachován tak, jak byl doposud, prostřednictvím firmy Norobyt s.r.o. a realitních kanceláří. Bude sjednocena výše
poplatků za ZN od 1. 9. 2016 ve výši 137 Kč vč. DPH. U RN taktéž od
1. 9. 2016 při celkovém počtu nových placených programů bude poplatek
stanoven na 297 Kč vč. DPH a Filmový kanál 3x HBO prémiově, poplatek
207 Kč č. DPH.
Pro zkvalitnění naší spolupráce s klienty v Nové Roli zřizujeme několik
telefonních linek a mailů.
Petr Fremut, jednatel
603880157, pfremut@starnova.cz
Jar. Zavřel ing, vedoucí technik 602173320, jzavrel@starnova.cz
Luc. Zdenková, účetní
255701344, lzdenkova@coprosys.cz
Obchodni odd.
477753216, jbartosch@cpsul.cz
Internetové služby pro klienty jsou již zavedeny. Nabízíme běžné připojení 15Mbps s možností balíčku s TV, případně s telefonní linkou. Montáže
a zprovoznění datových služeb zcela zdarma. Pro služební účely SVJ subjektů nabízíme provoz internetu zdarma.
30. 6. 2016 končí vysílání kanálu Universal v ČR

Základní nabídka
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CS FILM
HISTORY HD
JOJ CINEMA
MTV EUROPE CZ
DOKU CS
KINO CS
MUZIKA CS
FILM EUROPE HD
JIM JAM
DISCOVERY CHANEL
ANIMAL
Filmbox Extra
SHOW CASE
Viasat History
EUROSPORT 1 HD
EUROSPORT 2 HD

Formát
SD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
SD
SD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

nabídka

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
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17 Nova Sport 1
HD
RN
18 Nova Sport 2
HD
RN
				
1
HBO 1 HD
HD
FK
2
HBO 2
SD
FK
3
HBO 3 (COMEDY)
SD
FK
Rozšířená nabídka			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Program

ČT:D / ČT ART
ČT 24
ČT1 HD
ČT2 HD
ČT4 SPORT HD
TELKA
SMÍCHOV
NOVA HD
NOVA CINEMA HD
FANDA HD
PRIMA
PRIMA LOVE
PRIMA ZOOM
PRIMA COMEDY CENTRAL
PRIMA HD
PRIMA COOL HD
PRIMA MAX HD
BARRANDOV MUZIKA
TV BARRANDOV HD
KINO BARRANDOV HD
BARRANDOV PLUS HD
SLAGR TV
ÓČKO TV
RETRO MUSIC TV
TV REBEL
RELAX POHODA
TV LUX
NOE TV
TV REGINA
REGIONÁLNÍ TELEVIZE
MŇAM TV
WAU
volně šiřitelný zahran.kanál
volně šiřitelný zahran.kanál
volně šiřitelný zahran.kanál
volně šiřitelný zahran.kanál
volně šiřitelný zahran.kanál
volně šiřitelný zahran.kanál
volně šiřitelný zahran.kanál
PRO 7
PRO 7 Max
Kabel eins
Das Erste
ZDF
SAT 1
ZDF kultur
Vox
Bayerisches FS Nord
RTL
hr-fernsehen
N-TV

Formát
SD
SD
HD
HD
HD
SD
SD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
HD
SD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

nabídka
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
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zprávy z města
Snad již naposledy

Reakce na článek

Myslím, že o stavbě „páteřní komunikace v Mezirolí“ toho bylo napsáno
dost. Přesto mi dovolte pár z mé strany snad závěrečných poznámek. Celá
akce byla „úspěšně“ zkolaudována v říjnu loňského roku a v letošním roce se
stejně „úspěšně“ dodělává. Přesto ještě dnes na její trase najdete téměř čtyři metry hlubokou, ničím nezabezpečenou meliorační propust, která přímo
navazuje na vybudovaný chodník u komunikace.
Samostatnou kapitolou stavby jsou pozemky města, které vznikly mezi
ploty rodinných domků a novou komunikací nebo chodníkem. Provádějící
firmy jejich finální úpravu vyřešily navezením jílovité hlušiny, kterou „upravily“ a prohodily travním semenem. Dnes na těchto městských plochách
roste plevel, který neposekala ani naše Technická služba, když koncem měsíce května sekala městskou zeleň v obci.
Někteří vlastníci rodinných domků přistoupili k tomu, že na vlastní náklady nakoupili zeminu, kterou terén zarovnali, koupili potřebnou folii,
aby neprorůstal plevel, koupili potřebnou zeleň ve formě stromků a sazenic
a plochu před svým RD si ve svém volném čase zdarma sami upravili. Na
veřejné schůzi Osadního výboru byli ale upozorněni předsedou panem Čáslavským, že jejich chování je protizákonné. Jedná se totiž o pozemky města,
a pokud je chce někdo upravovat, musí požádat město a uzavřít s ním nájemní smlouvu.
Z právního hlediska má asi předseda OV Mezirolí pravdu. Z lidského
pohledu odsuzuji jeho vystoupení jako neetické a arogantní vůči spoluobčanům, jejichž zájmy by měl na úrovni města naopak zastávat. Já osobně
smekám a děkuji lidem, kteří na vlastní náklady a ve svém volném čase dokážou ve prospěch obce udělat něco pěkného, když to nezajistí ti, kteří za
věci odpovídají a berou z našich peněz slušné odměny.
Ladislav Cinegr

Nemám ve zvyku jakkoliv reagovat na články p. Cinegra, ale tentokrát jsem se rozhodl napsat několik řádek, jako reakci na článek v NR
zpravodaji, od tohoto mistra v šíření různých polopravd a dezinformací. Osobou pisatele je neustále zpochybňována práce a kompetentnost
práce Osadního výboru Mezirolí a proto bych rád uvedl některé jeho
informace na pravou míru.
Ve svém článku. „Snad již naposledy‘‘ p. Cinegr uvádí, že jsem na
schůzi OV Mezirolí jednal neeticky a arogantně, když jsem upozornil
občany, kteří vlastním nákladem zvelebí pozemky před svým domem,
že se stále jedná o majetek města a oni se tak dopouštějí protiprávního
jednání. Jak vyplývá ze zápisu OV Mezirolí ze dne 1. 4. 2016, opak
je pravdou. Osadní výbor Mezirolí vyzval MěÚ Nová Role k jednání
o bezplatném pronájmu všem zájemcům, kteří tyto pozemky chtějí
zvelebit. Jediným cílem bylo, aby každý, kdo bude investovat do veřejného prostranství, měl i do budoucna jistotu, že jeho snaha nebude
jakkoliv zmařena. Přestože zatím nebylo v tomto směru dosaženo žádného výsledku, spousta obyvatel Mezirolí neváhala investovat vlastní
čas a prostředky do zkrášlení obce. OV Mezirolí doufá, že po úplném
dokončení a předání páteřní komunikace do užívání, dojde v tomto
případě k posunu.
V závěru článku pisatel vyzdvihuje všechny obyvatele Mezirolí, kteří
se nenechali zastrašit a přispěli svojí pílí ke zkrášlení obce. A jako důkaz přikládá jím pořízené fotografie již osázených předzahrádek. Jsem
velmi potěšen, že si p. Cinegr vybral předzahrádku i před mým domem, zřejmě podle hesla účel světí prostředky.
Ať si o charakteru pisatele článku „Snad už naposledy‘‘ udělá každý
svůj názor.
Závěrem bych velice rád poděkoval všem členům Osadního Výboru
Mezirolí i zastupitelům za Mezirolí za práci, kterou vykonávají pro naši
obec.					
Jakub Čáslavský
předseda OV Mezirolí

Poznámka OSA ke článku „Snad již naposledy“
Projekt „Nová Role - Mezirolí - komunikační systém obce Mezirolí - páteřní komunikace“ se dokončoval za nepříznivého počasí, proto provedené terénní úpravy neodpovídaly našim představám. V rámci reklamačního řízení,
měly být tyto úpravy provedeny již na jaře. Bohužel letošní jaro nám teplejší
dny také nepřineslo. Proto se konečné úpravy budou provádět na začátku
července tohoto roku.				
L. Pastor

Poděkování
Přátelé, kamarádi, známí, sousedé, prostě všichni skvělí dárcové, kteří již
16 měsíců finančně přispíváte na Konto pomoci města pro mého syna Jindříška, který po celou tu dobu statečně bojuje se zákeřnou agresivní formou
leukémie. Moc Vám všem srdečně děkuji, ať již přispíváte větší či menší částkou, popřípadě věcnými dárky. Velice si vážím pomoci a náklonnosti všech
zúčastněných. Téměř celou dobu jsem byl se synem v nemocnici v Plzni, kde
absolvoval náročné chemoterapeutické léčení. Nyní je již Jindříšek propuštěn do domácí péče, ale léčba bude dále pokračovat nejméně ještě jeden rok.
Doléčení a rekonvalescence budou náročné. Jindřišek musí několikrát týdně
dojíždět do plzeňské fakultní nemocnice na kontroly a léčebné procedury.
Z důvodu nízké imunity nenastoupí opět v září do první třídy a bude absolvovat domácí výuku. Můj syn má za sebou velký kus cesty k uzdravení
a pevně doufám, že zdárně i za pomoci Vás všech dojde k cíli. Ještě jednou
všem moc děkuji a přeji Vám zdraví a pěkné letní dny.
S úctou Jindřich Svoboda
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Zeptali jsme se za vás...

A koho tentokrát? Na řadu jste přišli vy, občané Nové Role
V měsíci březnu byla na webových a facebookových stránkách města
zveřejněna anketa o spokojenosti obyvatel Nové Role s životem ve městě.
Do ankety během jednoho měsíce svým názorem přispělo 78 lidí, podíl
mužů a žen byl přibližně stejný. Nejmladšímu respondentovi bylo 15 let,
nejstaršímu 70 let (průměrný věk 40 let). V závorce je uveden vždy počet
stejných názorů. Obyvatelům byly položeny 2 otázky.

S čím jste v Nové Roli nejvíce spokojeni?

1. Nejvíce lidí (17) ocenilo čistotu města, zeleň – její údržbu a revitalizaci
a blízkost přírody. Za to, že je Nová Role krásně upravené město, vděčíme
hlavně pracovníkům Technické služby.
2. Následovala skupina lidí spokojených s klidným životním prostředím
(9), s relativním bezpečím a klidem ve městě bez nepřizpůsobivých občanů a imigrantů (10).
3. Objevila se i spokojenost s investičními akcemi, díky kterým město
neustále vzkvétá a rozvíjí se (10).
4. Lidé ocenili množství akcí pořádaných městem i různými organizacemi pro děti i dospělé (9). Díky nim se udržují tradice a dochází k přátelskému setkávání obyvatel z města i okolí.
5. Někteří obyvatelé ocenili dobré zázemí pro děti – dětská hřiště (6)
a DDM (5), který zajišťuje pro děti vhodné volnočasové aktivity. Tím se
stává město přitažlivé i pro mladé rodiny s dětmi.
6. Několik lidí ohodnotilo kladně i zlepšující se infrastrukturu – dopravní obslužnost (2), parkovací místa (1), pěkné náměstí (1), pěkné bydlení
(2), opravu chodníků a silnic (5), dostupnost obchodů (1), novou pekárnu
(1), možnost vzdělávání (1), místa k relaxaci a odpočinku (1).
7. Po 3 hlasech získali vietnamští obchodníci za svou píli a pracovní dobu, dále vedení města a jeho zájem o občany, práce paní starostky
a v neposlední řadě možnost sportovního vyžití ve městě.
8. Občané jsou dále spokojeni s naší ZUŠ (2), MŠ (1), novou knihovnou
(1) a paní učitelkou Rotovou (1).
A nakonec citace jednoho příspěvku: „Očima obyčejného občana myslím, že vše funguje skvěle!“
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S čím jste v Nové Roli naopak nespokojeni?

1. Nejvíce obyvatel Nové Role je nespokojeno s občanskou vybaveností
a to konkrétně: chybí masna (18), chybí lékárna (14 – pozn.: od 6. 5. už
lékárna opět funguje), chybí „české“ obchody s potravinami (14), slušnější
obchody typu Penny, Lidl nebo Tesco, popř. obchodní dům (4), pořádná
restaurace (6), málo pestrá nabídka služeb a obchodů, chybí např. papírnictví (5), chybí zdravotnické služby, hlavně zubař (4).
2. Na dalším místě je nespokojenost občanů s neuklizenými psími exkrementy (6), což je v Nové Roli dlouhodobý problém.
3. Kritizováno bylo také nulové vyžití pro starší děti (5), malé vyžití pro
nejmenší (1), nelíbí se dětské hřiště (1).
4. Někteří občané nejsou spokojeni s činností Technické služby - odpadky na zemi (4), neudržovaná zeleň – přerůstající keře a stromy, neposečená tráva (4), neudržované schodiště u vlakového nádraží (1).
5. Některým lidem stále ještě chybí pakovací místa (3) – hl. ulice Rolavská, nevyhovuje cesta ke hřbitovu (1).
6. Co se týče bezpečnosti, jen 2 občané si stěžují na výtržníky a 1 by si
přál činnost městské policie nonstop.
7. Stížnosti se objevily i v souvislosti s odpady – často jsou plné kontejnery na tříděný odpad (1), absence popelnic na kovy a bio odpad z bytů
(1), málo sběrných nádob na nápojové kartóny (1).
8. S některými členy městské rady je nespokojený 1 občan, 3 mají výhrady k nestandardnímu chování paní starostky.
9. Ojediněle (po 1 hlase) se vyskytly tyto připomínky: nejsou startovací
byty pro mladé rodiny a stálé levné byty, nevyjasněné je využití bývalého
DDM a VÚM, špatné spojení do KV, chybí podpora místních živnostníků, kácejí se stromy a nenahrazují se novými, vadí soukromé ohňostroje
v průběhu roku, je málo akcí pro děti i dospělé. Objevila se i nespokojenost se vzhledem města a s pomluvami lidí.
Zpracovala PaedDr. Miluše Dušková
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Meziplanetární kongres v Nové Roli
V sobotu 21. května 2016 se čtrnáct planet nekonečného vesmíru Karlovarského kraje sešlo na meziplanetárním kongresu v místě centrálního
mozku lidstva, který zrovna sídlil na břehu Novorolského rybníka. Setkání
téměř stovky účastníků včetně 56 dětských čtenářů, kteří přijeli z knihoven
(Božičany, Františkovy Lázně, Habartov, Cheb, Chodov, Kraslice, Královské Poříčí, Lomnice, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, Nová Role, Nové
Sedlo a Sokolov) poměřit své znalosti, zručnost i kondičku.
Meziplanetární kongres byl zahájen v 10.00 hodin na pódiu u rybníka Centrálním mozkem lidstva. Všechny účastníky přivítala Ladislava
Nemčičová z domácí planety Nová Role, také Klára Rozsypalová za Klub
dětských knihoven Karlovarského kraje a starostka města Nová Role Jitka
Pokorná.
Postupně na pódium vystoupili všichni účastníci ve svých nádherných
kostýmech a představili nám planetu svou řečí i s překladem. Každá zúčastněná knihovna poté vyplnila anketní lístek a tři nejhezčí představení
byla na konci kongresu vyhodnocena a odměněna.
A SOUTĚŽENÍ MOHLO ZAČÍT.
Knihovnice zaujaly svá místa na 11 stanovištích a družstva vyrazila za
sbíráním bodíků. Čekalo je např. modelování kosmické lodi z kaolínové
hmoty, luštění křížovky, stavění robotů z krabic a krabiček, poznávání vesmírného odpadu, vylezení na raketu, testík z Návštěvníků a ze Star Wars,
slepá mapa, poznávání souhvězdí, skládání obrázku planet naší sluneční
soustavy, pohrávání se slovy a slovíčky. Po obědě (bramborové kaši a řízku)
účastníky kongresu čekal doprovodný program. Zazpívala mladá začínající zpěvačka Bartsha a Porcelánová školička paní Růženy Dolinové, kde si
děti ozdobily svůj hrneček.
Ve 14.00 hodin nastal očekávaný čas na vyhlášení výsledků. Pro každého
účastníka kongresu čekala taška s odměnami, sladkosti, pastelky, bločky,
sešity, brožurky, tužky, fixy, hrnečky, hračky apod. Ceny do těchto soutěží
nám darovalo mnoho sponzorů. Hry bez hranic, aneb knihovnice dětem
získaly grant od MK ČR a příspěvek SKIPu Karlovarského kraje, dále přispěly: Karlovarský kraj, město Nová Role, THUN 1794 a.s., vstupenky

věnoval Chebský hrad, lanové centrum Cheb a Loket, nakladatelství Albatros, Dinocomerce, SKF Lubrication systems CZ, s.r.o., Studio Comprex,
Obchod u Danušky, všechny zúčastněné knihovny a obce. Všem moc děkujeme.
Na pódiu dostal slovo pan Jan Lichnovský, místostarosta města, poděkoval všem účastníkům a spolu s L. Nemčičovou a K. Rozsypalovou předával
diplomy a pamětní listy. Pod pódiem knihovnice Marcela Toužimská předávala dětem odměny. A kdo si odměn odnesl nejvíce: no přeci vítězové.
1. místo obhájila knihovna Lomnice, na 2. místě skončila knihovna
Nové Sedlo a 3. místo získala knihovna Božičany. Novorolští získali pěkné
9. místo.
Poděkování patří všem knihovnicím z Karlovarského kraje, které děti do
soutěže připravovaly a všem pomocníkům, kteří pomáhali při organizování celé akce.
Za knihovnu Nová Role Ladislava Nemčičová, vedoucí knihovny

Geocacheři opět uklízeli v lese
Rok se s rokem sešel a karlovarští geocacheři, kteří svou místní komunitu
nazývají také GeoWest, opět zamířili do lesů a luk, aby v rámci CITO eventu
pomohli přírodě od odpadu. Akce CITO (doslova Cache In, Trash Out) má
ukázat na to, že se v přírodě rádi bavíme ukrýváním pokladů, které pak naši
kolegové hledají, ale také neváháme přiložit ruku k dílu a přírodu, bez které
by geocaching nebyl geocachingem, rádi nějakého toho nepořádku zbavíme.
Čtrnáctý výroční víkend CITO a také akci Ukliďme Česko, ke které se připojili, využili geocacheři k vyčištění lesů v lokalitě mezi Novou Rolí, Suchou
a Rájcem. 16. dubna více než 100 účastníků nejen z Karlovarského kraje,
ale také třeba z Chomutovska, Plzeňska nebo dokonce z jihomoravské metropole plnilo plastovými lahvemi, sklem, barely, kabelovou izolací, starým
oblečením, botami a dalším v přírodě nepatřičným harampádím (například
starým kočárkem nebo zárubněmi) tři přistavené kontejnery. Z nich dva
dodaly Technické služby města Nová Role a jeden firma AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. z Nejdku.
Nejen těmto firmám, ale také městům Nová Role a Nejdek, reprezentovanými starosty Jitkou Pokornou a Ing. Lubomírem Vítkem, by organizátoři
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rádi poděkovali, protože bez jejich podpory by takováto akce nebyla možná.
Takže díky a za rok opět na shledanou.
Za organizátory z GeoWestu sepsal Jiří Hůrka
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Cesta Pohádkovým lesem

V letošním roce se „Pohádkový les“ uskutečnil v sobotu 28. května. Poprvé jsme pořádali akci v nových prostorách DDM, tak to pro nás bylo
všechno trochu jiné. S přípravami na tuto akci začínáme již mnohem dříve.
Kvůli dešti jsme v loňském roce museli zlikvidovat téměř všechny kulisy.
Malovalo se u nás celý květen. Naši zaměstnanci, děti z výtvarného kroužku a každý, kdo měl chvíli času, nám přišel pomoci. Výsledek však stál za
to. Měli jsme téměř nový pohádkový les.

Pohádkové postavičky se sešly v DDM již kolem půl sedmé. Začalo veliké
malování a přípravy na cestu. Batohy se naplnily odměnami, do rukou kulisy a hurá do lesa. První účastníci přišli na start již před osmou hodinou.
U mostu na ně čekali dva ohromní klauni a kouzelná brána, kterou museli
všichni soutěžící vstoupit do říše pohádek. Na cestě na ně čekalo mnoho
pohádkových postaviček a hlavně plnění mnoha soutěžních úkolů. Za každý splněný úkol, ale i nesplněný, čekala děti malá odměna. V letošním roce
jsme měli dvacet pohádkových stanovišť. Na konci cesty byl připravený
oheň, kde si děti společně s rodiči opekly buřtíky. Už od ranních hodin
hráli Jirka a Béďa písničky z pohádek a tak šlo všechno jako po másle.
V letošním roce nám přálo počasí, a proto se cesta vyvedla na jedničku. Celá akce by se nemohla uspořádat v takovém rozsahu, kdyby nám
nepomohli sponzoři, kterým bych chtěla touto cestou poděkovat. Velké
poděkování patří pracovníkům DDM, zejména p. A. Slívové, která nám
vyzdobila les kulisami a p. M. Toužimské, která nám ušila krásné klaunovské kostýmy. A samozřejmě všem přátelům DDM, kteří s námi vše
připravovali celý týden, paním učitelkám ZŠ a paním vychovatelkám ŠD
a všem našim kamarádům.
Ale to největší poděkování patří vám – pohádkovým postavičkám, které jste se na všechny děti celé dopoledne usmívaly. A ten kdo to někdy
vyzkoušel, mi potvrdí, že to není vůbec lehké. V letošním roce bylo na
stanovištích 80 pohádkových postav. Už teď se těšíme na další rok a věřte
tomu, že pro vás vymyslíme zase něco nového.
Ředitelka DDM Milena Tichá

Žáci páté třídy uspěli v literární soutěži
Protože moji žáci z 5. A rádi vymýšlejí a píšou povídky (napsali jsme si
už několik vlastních knih povídek), rozhodla jsem se zkusit s nimi štěstí
v soutěži „Město jako literární kulisa“ v rámci kampaně na podporu četby
knih Rosteme s knihou. Děti napsaly moc pěkné povídky a já jsem je poslala do Prahy. Měli jsme všichni velkou radost, když nám mezi 10 nejlepších v republice postoupila Ráďa Veselá (a to z 2 334 malých spisovatelů).
13. 5. jsme společně obě jely pro odměnu na Knižní veletrh do Prahy.
Zde jsme se setkaly s mnoha známými lidmi. Největší radost nám oběma
udělalo setkání s dvojicí Svěrák – Uhlíř. Odvážely jsme si plno krásných
knížek. Je to obrovský úspěch a my jsme na naši Radku pyšní!

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015

A že jsme třídou malých spisovatelů a čtenářů dokazuje i naše další vítězství – tentokrát v soutěži nadace Čtení pomáhá, kdy jsme byli vyhlášeni nejaktivnější čtenářskou třídou Karlovarského kraje. Diplom, sladkosti
a nejlepším čtenářům i knihy předaly naše paní knihovnice Laďka a Marcela. Přeji všem dětem, aby jim radost ze čtení vydržela co nejdéle.
Třídní učitelka M. Dušková

Čas výletů a exkurzí

V měsíci květnu vyjeli žáci 1. stupně do malebného Bečova, kde zhlédli
pohádku „O loupežníku Krákorcovi“. V příběhu ze starých dob se děti seznámily s historií stavebních
slohů, příjemně se pobavily
a měly možnost si dokonce
i zasoutěžit.
Žáci 3. A a 3. B navštívili
porcelánovou školičku, seznámili se s výrobou porcelánu, prohlédli si provoz
a zkusili si odekorovat hrneček nebo talířek.
Žáci 5. A oslavili 700. výročí narození Karla IV. pochodem z Karlových Varů do Lokte. Cestou sbírali informace
o tomto úžasném králi a plnili zadané úkoly. Nakonec
vytvořili pěkné „Lapbooky“.
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hasiči
Mladí hasiči Mezirolí v krajské elitě
V úvodu sezóny soutěží mladých hasičů jsme začali více než dobře.
Na prvních závodech krajské ligy mladých hasičů jsme marně vyhlíželi
jarní počasí. V Chodově 24. 4. 2016 za velmi chladného počasí jsme
soutěžili ve štafetě 4x60m a požárním útoku. Ve štafetě mladší družstvo
žáků obsadilo třetí místo, ale v požárním útoku předvedlo svůj rekordní
čas a podařilo se naplnit terče v čase 28,93 s. V součtu bodů z toho bylo
na začátek sezony 1. místo. Starší žáci nastoupili pro tuto sezónu ve
společném družstvu žáků Mezirolí a Nové Role. V prvních závodech
si toto družstvo na sebe zvykalo. Bylo z toho čtvrté místo v závodě, ale
do ligy se nám počítá 2.místo. Na závěrečném nástupu nám začalo hustě sněžit a to se k jarním závodům vůbec nehodí. Na druhém závodě
8. 5. 2016 v Útvině jsme si užívali oproti závodu v Chodově sluníčka.
A nejen toho. Mladší žáci na štafetě dvojic ukázali jejich mistrovství,
jež předešlé dva roky předváděli. Měli zaděláno na další úspěch. Při
požárním útoku se ovšem nepodařilo překonat čas soupeře z Chodova,
který se neustále lepší a přibližuje našim výkonům. V součtu bodů jsme
měli stejně po třech bodech, ale lepší útok Chodova nám určil 2. místo
v závodě. Starší žáci ve velmi pěkném čase na štafetě 62,50 s drželi třetí
příčku.
V prvém pokusu na útoku předvedli naši svěřenci perfektní výkon,
kdy v klidu dostali vodu do stroje a výbornými nástřiky do terčů se zastavil čas na 30,04s. V tento moment jsme měli nejrychlejší útok. Soupeři, kteří pomýšleli na vítězství, měli nelehký úkol, dostat se pod tento
čas. A to se nikomu nepodařilo. Bylo z toho 1. místo. Po těchto závodech, ve čtvrtině ligy, obě naše družstva vedou ligu mladých hasičů
Karlovarského kraje.
Dalším důležitým závodem bylo okresní kolo hry Plamen ve Žluticích,
které se konalo ve dnech 21. a 22. 5. 2016. V kategorii mladší jsme po
podzimním kole byli na druhém místě s odstupem od prvního místa,
šance tu ještě byla, ale po dvouleté vládě jsme toto místo museli přenechat Žluticím. Po pravdě, ani předvedený výkon nás neopravňoval
pomýšlet na krále okresu. Ovšem v kategorii starších žáků, která je tzv.
postupová jsme drželi po podzimu třetí místo, postupové. Tomu byla
podřízena i jarní příprava s cílem udržet postup v našich rukách. Ve
čtyřech disciplínách to samozřejmě nebylo jednoduché. Ve štafetě CTIF
jsme naše cíle začali naplňovat. V útoku CTIF, jenž je velmi technická
disciplína, jsme také prodali čas strávený v tréninku. Ovšem na štafetě
4x60m jsme o budovaný náskok přišli a tak měl rozhodnout požární
útok, jestli se mezi nejlepší družstva kraje dostaneme nebo ne. Sice nám
předchozí závod šel, ale je to královská disciplína, ve které musí vše
klapnout. Jelikož jsme startovali až poslední, čekali jsme na svůj první
pokus. Radu trenéra „běžte v klidu jako při tréninku“, si družstvo vzalo
za své a na tabuli svítil čas 28,39. Paráda. Ani druhé pokusy soupeřů
nám nebraly naděje. Po pokusu Bečova bylo hotovo a my už mohli přemýšlet, co do tří týdnů můžeme tréninkem zlepšit, jelikož jsme postoupili na krajské kolo hry Plamen opět ve Žluticích. Budeme mít možnost
bojovat mistrovství ČR. Po loňském úspěchu mladších žáků s postupem
na kraj, přišel další úspěch v kategorii starších. Poděkování patří: Adamovi Kakrdovi, Adélce Štikové, Honzovi Cinegrovi, Dominikovi Svobodovi, Marianovi a Kristíně Geťkovým, Elišce Kejvalové, Terce Krbcové,
Matějovi a Zdendovi Váchovi.
Míla Pospěch, vedoucí MH Mezirolí
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Soutěžní činnost SDH Nová Role
v 1. polovině roku 2016

Po zimě přišla konečně sezóna závodů. V sobotu před Velikonocemi se
vydalo družstvo mužů, žen a poprvé i dorostu na první závody do Útviny.
Přestože nebylo nějak velké teplo (požár také nečeká, až bude přijatelné počasí), se sešlo pár odvážných družstev. Ženy obsadily 1. místo, muži 2. místo
a dorost 1. místo.
O měsíc později, v dubnu, si soutěž připravilo SDH Chodov. Na tuto soutěž
jelo jen družstvo žen. Muži byli v tento den pro májku a pro dřevo na hranici. Pro všechny bylo velkým překvapením, když se téměř u konce závodů
přiřítili naši muži na chodovské sportoviště. Z auta vyskákali rovnou na start
a obsadili 2. místo. Ženy skončily na 3. místě.
Květnovou soutěž pořádal Hroznětín. Změna byla jen v tom, že se soutěžilo bez rozdílu kategorií. Takže muži i ženy, vše dohromady. Nová Role zde
nenašla konkurenci. Muži vyhráli a smíšené družstvo žen a mužů obsadilo
druhou příčku. Běžela se zde i netradiční štafeta. Ta měla prověřit schopnosti závodníků z trochu jiného soudku. V první dráze se musely přenést dvě
hadice v kotouči, ve druhé dráze minimax. Oříškem ovšem byla třetí dráha.
V té musel závodník skočit do vody, zachránit tonoucí se panenku a předat
ji na čtvrtý úsek do nosítek. Mužské družstvo v této štafetě opět zvítězilo,
smíšené skončilo na 5. místě, ale Pavla Horychová získala ocenění „nejlepší
skokan do vody“.
Poslední víkend v květnu se konalo okresní a krajské kolo požárního sportu. Bohužel se tato soutěž organizačně moc nepovedla a družstvo mužů
a zralých mužů, tak jako jiná družstva, odstoupilo ze soutěže v průběhu dne
kvůli zbytečným a dlouhým prostojům a zmatkům. Pokud by tak neučinili,
nemohli by se zúčastnit kácení máje, a kdoví, třeba by májka stála dodnes.
Výdrž mělo jen družstvo žen a jednotlivci dorostu. Po 11 hodinách nám bylo
už i jedno, že jsme obsadili až 4. místo. V jednotlivcích to bylo lepší, Barbora
Blašínová 1. místo v okrese a 2. místo v kraji, Dominik Svoboda 3. místo
v okrese a 6. místo v kraji, Adélka Štiková 2. místo v okrese a 4. místo v kraji,
Karolína Andrlová 2. místo v okrese a 3. místo v kraji.
Doufáme, že se nám bude dařit i v dalších soutěžích, které nás letos ještě
čekají, a budeme tak moci reprezentovat naše město.
Za SDH Nová Role A. Kejvalová
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MĚSÍC NÁBORŮ FAČR – NOVÁ ROLE 26. 5. 2016

Tato akce byla pro náš malý klub velkou zkouškou organizačních
schopností. Dne „Měsíce náborů FAČR“ se po pozvání účastnily děti
ze základních a mateřských škol z Nové Role, Božičan a Mezirolí. Cestu si na stadion Fotbalového klubu našlo v doprovodu paní učitelek
a jednoho pana učitele na 140 dětí ve věku od 5 do 8 let. Den „Měsíce
náborů“ zajišťovalo zhruba 35 aktivních členů Fotbalového klubu Nová
Role, kteří připravili dětem celkem 10 stanovišť na hlavním stadionu,
kde děti plnily různé sportovní úkoly. Každá skupina dětí měla tzv. Patrona z řad hráčů žákovského mužstva FK, který se skupinou absolvoval
celou cestu všemi stanovišti. Na stanovištích samotných byli vždy další
pořadatelé, kteří dětem vysvětlili, jak a co mají provádět. Dětem se úkoly
na stanovištích líbily a vždy šly do soutěžení naplno! Přestože nešlo o vý-

sledky, tak se nám díky příspěvku od FAČR, krajského a okresního fotbalového svazu a sponzorů podařilo pro každého dětského účastníka
zajistit diplom, medaili a krásný hrneček, který nám vyrobila porcelánka
Thun a.s. Děti také dostaly drobné sladkosti, zajištěn byl i pitný režim.
Další sponzor nám zapůjčil velké nafukovací pohyblivé panáky, ze kterých byly děti také velmi nadšené.
O tom, že se akce „Měsíc náborů“ v Nové Roli prostě povedla, svědčí
jak kladné hodnocení dětí, učitelů, organizátorů, tak i hostů z řad vedení
města Nová Role, FAČR a sponzorů. My doufáme, že se mnoho dětí objeví buďto jako hráči fotbalu v našem klubu nebo budou aktivní v jiném
druhu sportu.

Činnost oddílu vzpírání TJ Nová Role v období 1976 -2016
Od samého začátku byl oddíl vzpírání zaměřen na sportovní činnost.
1976 - předsedou oddílu p. B. Mička
1978 - předsedou oddílu p. S. Procházka
1980 - předsedou oddílu p. A. Kocur - doposud.
Podle členské základny jsme se snažili soutěžit v kategoriích jednotlivců
i družstev na úrovni okresu, kraje, Mistrovství ČSR, ČSSR, nyní ČR. Vrcholem byly starty na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
Řada Novorolských závodníků reprezentovala republiku a tím i naše
město Novou Roli.
Startovali jsme na mnoha oddílových Velkých cenáhc po celé republice.
V Nové Roli jsme uspořádali řadu mezinárodních utkání mládeže a již
25 ročníků Velké ceny TJ Nová Role.
V soutěžích jednotlivců patří k nejcennějším tato umístění:
1x 1. místo na Mistrovství světa.........................Květoslava Kocurová
2x 1. místo na Mistrovsví Evropy......................Květoslava Kocurová
1x 2. místo na Mistrovství Evropy......................Květoslava Kocurová
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1x 2. místo na Mistrovství Evropy ------------Karel Mrnuštík
1x 3. místo na Mistrovství Evropy ------------Miloš Podšer
1x 3. místo na Mistrovství Evropy ------------Luboš Hubka
Okolo 200 medailí bylo vybojováno na Mistrovstvích republiky jednotlivců.
Činnost oddílu byla umožněna s finančním přispěním sponzorů a podpory města Nová Role.
Technické vybavení oddílu je doposud řešeno s pomocí Svazu vzpírání
a samovýrobou posilovacího nářadí. Taktéž výstavba vzpírárny nové
i přestavba staré, byla řešena vlastní silou. Nákup nového sportovního zařízení by nám hodně pomohl.
Zhruba do roku 2000 působili jako trenéři i pánové V. Vacura a J. Mihál.
Patří jim poděkování.
V současné době jsou trenéry oddílu vzpírání pánové A. Kocur
a M. Podšer.
SPORTU ZDAR!
Augustin KOCUR – předseda oddílu
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3. ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL
Sobota 11. června 2016 znamenala pro Novou Roli konání třetího ročníku, nyní již tradičního závodu horských kol zvaného O pohár města Nová
Role. Jako v předešlých letech byly hlavními organizátory Cykloteam
Nová Role a DDM Nová Role v čele s Václavem Bechiňským, respektive
Milenou Tichou.
Stejně jako loni nám ani letos počasí příliš nepřálo, protože o lehké dešťové přeháňky nebyla nouze. Termín závodu musel být o týden posunut,
což bohužel znamenalo kolizi s dalšími sportovními akcemi v Karlovarském kraji a tedy nižší počet účastníků novorolského závodu. Přesto se
však na startu sešlo 24 závodníků v devíti kategoriích. Na ně čekal znovu
upravený a ještě atraktivnější bikový okruh, který částečně kopíroval loňskou trať, jenže v opačném směru. Na nové trati nechyběly prudké výjezdy
i sjezdy, náročné technické úseky plné kořenů, lehčí pasáže po příjemných lesních cestách, ani dva brody. Jeden takový okruh měřil přibližně
3,62 km a závodníky v kategorii muži elite čekal dokonce čtyřikrát.
Jediný účastník v kategorii nejmladších (dětí do 7 let) absolvoval 400
metrů po břehu Rolavy, podobně jako v minulém ročníku.
V kategorii mladších žáků (do 12 let) se postavili dva novorolští borci
proti konkurentovi z Chebu. Na jednom terénním okruhu ukázal obrovské zlepšení oproti loňsku domácí Marek Švejdar, který s přehledem zvítězil časem 13’25’’. Týmovému kolegovi Petru Virknerovi ujel
Kadeti (13 až 15 let) zdolali již dva okruhy. Mezi třemi závodníky byl jasně nejlepší Lukáš Kavlík, který těch téměř 7,5 km překonal v čase 27’09’’.
Mezi juniory (16 až 17 let) se představili pouze domácí Roman Zaňka
a Dominik Hegenbart. Na třech okruzích potvrdil svou výkonnost prvně
zmíněný, když s časem 37’20’’ nadělil svému soupeři necelé čtyři minuty.
V hlavní kategorii muži elite bylo na startu šest borců, které čekaly náročné čtyři okruhy, tedy téměř 15 terénních kilometrů. Nechyběl loňský
šampion Jiří Svoboda ani vítěz prvního ročníku Martin Szewieczek, oba
dva však letošní závod bohužel nedokončili, protože je na náročné trati
potkal defekt. Vítězem a majitelem poháru města Nová Role se stal Jan
Vrábek (Team Bike Perštejn) se skvělým časem 38’58’’. Druhé místo pak
se ztrátou čtyř minut patřilo Pavlu Csipkovi (Team Bike Březová) a těsně
třetí se umístil Viktor Rybáček (4RealShop.cz). Ani čtvrtý Vladimír Suchý však nezklamal a předvedl bojovný výkon v solidní konkurenci.
Mezi muži masters (nad 39 let) dominoval novorolský Roman Chlup
(Tukan BikeTeam KV), který tři okruhy zvládl za parádních 31’24’’. Za
další čtyři minuty finišoval jeho týmový parťák Čeněk Bílek a hned za
ním dorazil do cíle domácí borec Miroslav Starý. Za čtvrté místo se po
operaci kolene rozhodně nemusel stydět Otakar Hůrka (Bike a běh Ostrov). Závod bohužel kvůli defektu nedokončil Radek Matyáš.
Ženy se letos sešly jen dvě, a to Šárka Stachová (do 39 let) a Andrea Veselá (nad 39 let). Nakonec došlo k dohodě a obě závodnice si to rozdaly
na dvou okruzích. Lepší byla Andrea Veselá (Tukan BikeTeam KV), která
časem 28’45’’ nadělila soupeřce rovných 5 minut.
Pokřtěn byl také nový, opravdu jednoduchý hobby okruh, který mohou
zkusit opravdu všichni cyklisté. Na startu se však sešli jen domácí Tomáš
Tvaroužek a Jan Vícha. Trať o dvou okruzích (3,15 km) byla prvně jmenovaným pokořena v čase 7’42’’ a o pět minut později dorazil Jan Vícha.
Stejně jako loni si kromě vítězů odnesli hodnotné ceny také ostatní
účastníci závodu, protože opět nechyběla tombola plná nejrůznějších
cyklistických cen. V průběhu vyhlašování vítězů závodu byl čestným členem Cykloteamu Nová Role jmenován malý Jindříšek Svoboda. Obdržel
dres a také certifikát čestného člena.
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Závod by se samozřejmě neobešel bez pomoci mnoha dobrovolníků.
Velké poděkování patří DDM Nová Role v čele s paní ředitelkou Milenou Tichou, dále potom paní Slívové a Toužimské. Dík patří také rodičům
novorolských cyklistů. Ke zdokonalení trati značnou měrou přispěl také
Roman Chlup, jemuž tímto děkujeme. Manželům Mudrovým děkujeme
za poskytnuté zázemí a TS Nová Role za posekání trávy na trati závodu.
V neposlední řadě děkujeme všem dalším dobrovolníkům a také městu
Nová Role, které poskytlo finanční částku na nákup cen a medailí a starostce města paní Jitce Pokorné, která letos zajistila i zdravotní dohled.
Za Cykloteam Nová Role Václav Bechiňský a Tomáš Tvaroužek

FOTBALOVÝ KLUB NOVÁ ROLE
pořádá dne 6. 8. 2016

56.ročník

velkého letního fotbalového turnaje

MEMORIÁL JIŘÍHO BALOUNA
O POHÁR MĚSTA NOVÁ ROLE

1960

2016

Program turnaje:
Sobota 6. 8. 2016:
9.00
11.00
14.00
16.00

FK Nová Role - Loko Karlovy Vary
DDM Stará Role - BU Nové Sedlo
poražení o 3. místo
vítězové o 1. místo

Vstupné na dvojzápas 20 Kč:
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Po roce slavíme postup zpět do krajské 1. A třídy
V uplynulých dnech dosáhl náš klub významného sportovního úspěchu, když „A“ mužstvo mužů, vedené trenérským
tandemem Jiří Lehečka a Ladislav Slíž, dokázalo odčinit sestup
v sezóně 2014/2015 a nejkratší možné době se tak tým vrátil
do krajské 1. A třídy, v níž nastupoval dlouhá léta a do níž bezesporu patří.
Již v letní přípravě dosáhl tým dílčích úspěchů, když nejdříve
obsadil druhé místo na turnaji FK Merklín a poté opět po roce vyhrál
domácí turnaj „O pohár města Nová Role – memoriál Jiřího Balouna“, čímž byla potvrzena kvalitní letní příprava. Úspěšné letní výsledky mužstvo dokázalo přenést i do soutěže, a to zejména do první poloviny
podzimní části, když vyhrálo sedm po sobě jdoucích utkání a stalo se tak
podzimními „půlmistry“.
Po náročné, ale rovněž kvalitní zimní přípravě, v níž jsme na tradičním
turnaji FK Ostrov nastupovali proti týmům hrajícím o jednu či dvě soutěže
výše, přišla očekávaná jarní část. Již od začátku však bylo jasné, že je první
místo prakticky neudržitelné, jelikož jarní forma týmu
FK Ostrov „B“, který nakonec soutěž vyhrál, byla famózní. Jediným týmem, který celkového vítěze dokázal obrat o body, bylo mužstvo FK Nová
Role (výhra 3:2 po penaltovém rozstřelu), když ostatní soupeři dostávali
pravidelně pět a více branek.

V celém průběhu sezony se naštěstí týmu vyhýbala těžká
zranění, vyjma pár bolístek, které logicky v takto dlouhé a náročné soutěži přicházejí. Rovněž potěšil i stav operovaného kolene opory týmu Tomáše Červíka, které mu dovolilo nastoupit
v závěrečných kolech, kdy se o postupu nejvíce rozhodovalo.
Nejlepším střelcem týmu se stal Lukáš Hájek, ovšem celé
mužstvo si zaslouží poděkování za předvedené výkony, často na
hranici bolesti a fyzických možností.
Kádr FK Nové Role v této sezóně tvořili tito hráči:
Brankáři: Jan Latislav, David Poláček
Obránci: Lukáš Hnízdil, Petr Florián, Tomáš Kvapil, kapitán týmu Jaroslav
Vaverka, Václav Skopový, Dominik Hegenbart, Daniel Brett, Štěpán Čoudek
Záložníci: Miroslav Živanovič, Josef Vaverka, Tomáš Červík, Marek Hůlka,
Karel Štěpánek, René Ludvík, Karel Hykš, Roman Chlup
Útočníci: Lukáš Hájek, Daniel Hájek ml., Karel Hamberger, Rudolf Brožík,
Tomáš Chlup, Patrik Bezděk, Petr Belbl, René Brett, Dominik Urbánek
Závěrem bychom rádi poděkovali trenérovi Jiřímu Lehečkovi, který
u týmu po sezóně skončil a rovněž i všem členům Fotbalového klubu
Nová Role, kteří dokázali pro naše mužstvo vytvořit takové tréninkové
a herní podmínky, které jsou bezesporu jedny z nejlepších v celém Karlovarském kraji.		
Mgr. Ladislav Slíž
člen VV FK Nová

MISTROVSTVÍ ČR MASTERS MUŽŮ
A ŽEN VE VZPÍRÁNÍ
(16. - 17. 4. 2016 Teplice)
Na soutěži startovalo celkem 62 vzpěračů a 4 vzpěračky z 20 oddílů celé
ČR. Pod vedením J. Nagyho zde reprezentovalo oddíl a město Novou Roli
5 vzpěračů Nové Role.
Dosažená medailová umístění:
AG1/35-39 let......................Miloš Podšer.............................1. místo
AG2/40-44 let......................Miroslav Gondáš......................3. místo
AG3/45-49 let......................Zdeněk Kadlec.........................2. místo
AG6/60-64 let......................Augustin Kocur........................1. místo
AG7/65-69 let......................Karel Mrnuštík.........................1. místo
Pořadí oddílů v bodovém hodnocení za umístění:
Celkový zisk bodů Novorolských závodníků za umístění.
1. SKV Teplice.........................................................................52 bodů
2. VTŽ Chomutov..................................................................39 bodů
3. TJ Nová Role.......................................................................30 bodů
Pořadí oddílů v Mistrovství ČR 3 členných družstev:
Součet 3 nejlepších oddílových závodníků na Sinclaire.
Bodovali Kadlec, Mrnuštík a Podšer .
11. TJ Nová Role
S pozdravem Sportu zdar!

Augustin KOCUR
Oddíl vzpírání TJ N.Role

CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH V DK
PONDĚLÍ
ÚTERÝ		
STŘEDA
ČTVRTEK

18:30
19:00
19:00
19:00

KOLO sraz u ŠJ.
POSIL. CVIČENÍ
ZUMBA
FITBALLY
Těší se na Vás Jitka a Lída.

OD 8. 7. - 17. 7. DOVOLENÁ
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