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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny skončily a já věřím, že jste
si dostatečně odpočinuli. Čeká nás další školní rok a s tím je i spojena změna,
která se týká Základní umělecké školy
v Nové Roli. Na jaře letošního roku mě
navštívil radní pro školství Karlovarského kraje s informací, že kraj ruší Základní uměleckou školu v Nové
Roli k 31. 12. 2017. Bylo tedy na rozhodnutí města, zda budeme či
nebudeme školu provozovat jako svou příspěvkovou organizaci z rozpočtu města. Ve stejném režimu máme základní školu a obě mateřské
školy. Rozhodnutí zastupitelstva bylo jednomyslné a dle mého názoru
správné, že musíme udržet výuku v ZUŠ tak, jak tomu bylo doposud.
Čekal nás povinný legislativní úkon, kterým bylo výběrové řízení na
ředitele nově vzniklé ZUŠ zřizované městem. Podotýkám, že tento
krok byl učiněn zcela v souladu se zákonem. Radou města byla schválena výběrová komise, ve které zasedli dva zástupci města, zástupce
krajského úřadu z odboru školství, zástupce České školní inspekce a za
odbornou veřejnost ředitelka jiné ZUŠ. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, tři splnili zadávací podmínky včetně předepsaného
vzdělání. Hlasování jednotlivých členů komise bylo tajné a vítězem
se stal pan Jaromír Marouš, který v minulosti v ZUŠ v Nové Roli vy-

2017

Vítání občánků

učoval. Nyní působil jako zástupce ředitele ZUŠ v Horním Slavkově.
Děkuji tímto paní ředitelce Květě Teturové za mnohaletou spolupráci
a přeji jí, aby se jí i nadále dařilo. Nový ředitel má před sebou hodně
úkolů a já věřím, že jeho působení v postu ředitele bude stejně zdařilé,
jako tomu bylo u bývalé paní ředitelky. Těším se na hodně spokojených
žáků a pedagogů.
Druhé téma, o kterém si dovolím psát, jsou volby do Poslanecké sněmovny ČR. Na jedné z kandidátek se objeví i moje jméno. A já jsem
přesvědčena, že člověk v čele této kandidátky by byl v Poslanecké sněmovně velkým přínosem pro města a obce v našem malém kraji. Pokud
má být starosta úspěšný ve svém konání, musí mít kontakty a vazby
i na vyšší politiky a to především kvůli neustálému vytváření nových
zákonů a vyhlášek, které se týkají státní správy, ale i samosprávy.
V neposlední řadě je třeba úspěšně čerpat dotace z národních zdrojů a i proto je důležité být v kontaktu s těmi, kteří dotace vytvářejí
a včas žádat o finanční prostředky pro město. Záměrně neuvádím název
kandidátky ani lídra, kterého podporuji. Žijeme v demokratické společnosti a každý má právo volit libovolně ze široké nabídky stran a hnutí.
Přesto říkám, že je velice důležité přijít do volební místnosti a vyjádřit
svůj názor. Proto vás nyní žádám, podpořte svého kandidáta, není nic
horšího než nespokojený občan, který ovšem svoje právo nevyužije.
Závěrem vás zvu každou poslední středu v měsíci od 16 hodin do
kanceláře na hovory se starostkou. Je hodně investičních akcí, se kterými jsou spojeny i problémy a nespokojenosti ze strany vás občanů, které
můžeme společně vyřešit.
S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná

Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí a vítáme nové občánky
města Nová Role:
Jan Krejcar, Jan Řezáč, Julie Klečková, Jakub Janíček, Martin Kocián.
Další termín vítání je 21. září 2017 od 16,00 hodin v obřadní místnosti MěÚ Nová Role.
Blahopřejeme rovněž všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří oslaví v září a říjnu své životní jubileum. Přejeme pevné
zdraví a osobní pohodu.
Redakční rada

Hudební festival
bluegrassové,folkové
a country hudby

INFORMACE PRO OBČANY s trvalým pobytem
na adrese sídla ohlašovny, Nová Role, Chodovská 236/6

Moderuje Aleš Pokorný

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Nové Roli je to kancelář matrika a evidence
obyvatel. Samotné zásilky jsou k vyzvednutí na pobočce České pošty v Nové Roli.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů
splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem
neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je
možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Písničky z pohádek zahraje dětem od 14:00

,

další kapely už hrají všem:

(Mladá Boleslav)
(Karlovy Vary)

(Praha)
(Karlovy Vary)
(Praha)
a na konec ještě

Poděkování
Děkujeme Vám všem za účast, projevenou soustrast
a dary při odchodu našeho tatínka a dědečka pana
Jaroslava Niedermertla.
Manželka Otýlie Niedermertlová s rodinami
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Doprovodný program:
• soutěž pro děti
• soutěže pro pány i dámy
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různé

(Stále) Žijeme Rock iN Rollem
Při ohlédnutí se za letošním ročníkem festivalu Rock iN Roll mám
pocit, že se nám povedlo vybudovat událost, která si právem zaslouží
pozornost. Po devíti letech pořádání se festival stal jednou z největších hudebních a kulturních akcí Karlovarského kraje a každoroční
tradicí. Při celoroční práci na RiRu však stále přemýšlíme, jak festival do dalšího roku vylepšit a posunout zas o úroveň výš. I přes
to - každý ročník někoho potěší, někoho bohužel zklame. Tak to na
světě chodí.
Konstruktivní kritiku, která nás může posunout dál, přijímáme
rádi (samozřejmě ještě radši přijímáme kladné ohlasy, ale to sem
teď nepatří). Vždy se snažíme všem lidem zodpovědět jejich dotazy
a vzít jejich názory v potaz. Tím vším chci říct, že jsme také pouze
lidé, kteří nejsou z kamene. Vězte, že se tu nelehkou práci snažíme
nést nejlíp, jak můžeme. Ale kdyby bylo méně generálů, měli bychom méně bitev ve svých myslích. Pokusím se osvětlit pár nejčastěji
diskutovaných témat souvisejících (nejen) s letošním ročníkem.

Vstupné?!
Chceme, aby náš festival mohl navštívit v podstatě každý. Proto jsme udělali únorovou akci pro naše věrné, kdy vstupné stálo
290 Kč. Běžný předprodej se zastavil na 350 korunách a na místě se
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Povedlo se
Proč jsme letos tak „vyměkli“?!

vstupné vyšplhalo na 490 Kč.
Byla tedy možnost vybrat
si, jestli je příjemnější
levnější „vrabec v hrsti“,
nebo dražší „holub na
střeše“. Vězte, že festival má mnoho a mnoho
výdajů, které člověka ani
nenapadnou. A že na tržbách z prodeje lístků je závislý, a to i přesto, že jsme oficializovaná akce, která se letos pyšnila
záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Karlovarského kraje. A bez
velké podpory našeho generálního partnera – města Nová Role, by
to nešlo už vůbec.

Co když bude ošklivo?

Letošní kapely, ačkoliv to nemusí být pro každého pravda, patří úplně bez ostychu do kolonky “těch rockových“. Některé z nich dokonce
už k naprostým legendám (viz. Vladimír Mišík a ETC, kterému se
hluboce klaním za neuvěřitelný výkon). Nicméně když porovnám
náš loňský a letošní line-up, vůbec se nedivím, že to fanoušky tvrdší
hudby napadlo. A souhlasím s nimi. Co se ale nelíbí jednomu, to je
zase výhrou pro jiného. Rád bych také zmínil, že Novou Roli doposud lidé a hlavně slavní muzikanti neměli zařazenou mezi hudební
poutní místa, což se snažíme změnit. Není ale lehké vyhovět přáním
manažerů a jejich podmínkám. Letos jsme složili seznam kapel, které mají k metalu hodně daleko. Myslím si, že se ale nemáme za co
stydět. Vždyť na naší oblíbené pláži už několik let řádí slavná jména!
A mezi ně se letos zařadil David Koller, David Kraus nebo Xavier
Baumaxa. A to není samozřejmost.

EET?

Nás osobně každý rok nejvíce trápí otázka rozpočtu a počasí. Vím,
že je zvláštní spojovat tyto odlišné věci, ale u nás spolu souvisí víc,
než si snad chceme i připustit. Každoročně se modlíme (včetně ateistů), abychom měli aspoň trochu dobré počasí, akce se vyvedla a my
tedy mohli po skončení začít pracovat na dalším ročníku.

Letošní novinkou, kterou jsme museli řešit, byla elektronická evidence tržeb. Této záležitosti jsme věnovali celkem dost času, ale myslím, že jsme zákon splnili, tak jak je požadováno. U nejmenované
společnosti jsme zapůjčili pokladny, proškolili naše zaměstnance
a obstarali internetové připojení potřebných kvalit (za to chci poděkovat klukům z Noronetu).

Díky na závěr
Chtěl bych využít těchto řádků a poděkovat všem, kteří drželi palce
spolu s námi, protože se to nakonec opravdu povedlo. Nebudu Vás
zatěžovat statistikami (protože statistika nuda je), ale za nás patřil
letošní ročník k těm úplně nejlepším. Nešlo by to ale bez silného
základu Vás novorolských. Policisté, hasiči, zdravotníci, úředníci,
securiťáci a k tomu 106 brigádníků, se každoročně společně s námi
starají o budovaní něčeho, co sahá daleko za hranice Nové Role.
A nemyslím to pouze zeměpisně. Je mi potěšením vytvářet něco, co
má smysl (trochu patetičnosti na závěr). Nepatříme mezi festivaly,
za kterými stojí velká firma, která vše financuje. Stojí za námi hlavně
armáda lidí, kteří berou festival za vlastní a dodávají nám i tu tolik
potřebnou motivaci do dalších let.
Příští ročník je již ve výrobě. Čeká nás jubileum. Budeme „rockinrollovat“ už 10 let.
„Rollujte“ společně s námi!
Jiří Švec, DiS.
ředitel RiR s.r.o.
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Již sedm roků pořádá parta myslivců z Mezirolí společné setkání na střelnici VLS Karlovy Vary v Lučině.
Pravidelnými hosty tohoto setkávání jsou občané saské
obce Rittersgrün v čele se členy spolku Schützenwerein 1883.
V loňském roce se tato parta myslivců zaregistrovala u krajského soudu jako zapsaný spolek Balcare club. Další z jejich
kroků směřoval do kanceláře Euregia egrensis v Karlových
Varech se záměrem zjištění možnosti získání peněz z dotačních titulů na mezinárodní spolupráci.
A povedlo se. Díky trpělivosti, pochopení a pomoci pracovníků Euregia egrensis ing. Olgy Křížové a ing. Romana Stratila se podařilo z Fondu malých projektů Programu příhraniční
spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014 – 2020 získat finanční prostředky na dvě akce z nichž
jedna již proběhla v sobotu 5.srpna.
Na střelnici v Lučině, uprostřed Doupovských hor, se
sešlo padesát čtyři soutěžících a dalších padesát příznivců
střelectví a myslivosti. A protože součástí setkání byla i soutěž
ve střelbě z mysliveckých brokových a kulových zbraní, bylo
nutno se postarat o bezpečnost a přesnou organizaci akce.
Bravurně se tohoto úkolu zhostil přítel Vladimír Dolejší
spolu s pomocníky Janem Černým, Janem Holečkem a Václavem Džupinem.
Registraci účastníků, zapisování a vyhodnocení výsledků velmi dobře zvládli přítel Petr Křížek spolu s Tadeášem
Maślankou.
O to, aby nikdo z přítomných netrpěl žízní a hladem, se postarali manželé Květa a Josef Škardovi, Anna a Ladislav Cinegrovi, Božena Dolejší a Ilona Džupinová.
Závěr a hodnocení této mezinárodní akce potom proběhly v Balcare clubu v Mezirolí za hudebního doprovodu country skupiny Poslední vagon.
Úroveň a průběh akce přijel za Euregio egrensis monitorovat ing. Lubomír Kovář, který ve své zprávě mimo jiné píše, že
akce byla dobře zorganizována a proběhla podle projektové
žádosti.
Další společná akce, na kterou se již připravujeme spolu se
saskými partnery, bude v neděli 1.října v Rittersgrünu.
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Zeptali jsme se za vás...

Jak OV funguje, kdy se schází. Jsou jednání otevřena i pro veřejnost?
OV se schází 1krát měsíčně neveřejně a 4krát ročně je schůze veřejná. Letos bude ještě v září a prosinci.
Jsou i jiné možnosti, jak se na OV může občan obrátit?
Informace o činnosti OV a dění v Mezirolí lze najít na www.meziroli.cz, zde je možné se i na OV obrátit.
Zaznamenali jsme stížnosti na nedodělky při rekonstrukci páteřní
komunikace v Mezirolí, vyskytují se i stížnosti na neposečené pozemky.
Toto se řeší ve spolupráci se stavebním odborem MěÚ Nová Role.
OV začal připravovat některé nové kulturní akce, které to jsou a kdy
se konají?
V současnosti pořádá OV s pomocí SDH akci Rozloučení s létem
(02.09.2017) a Rozsvěcení vánočního stromu (25.11.2017). Akce pořádáme od roku 2015 a doufáme, že se ujmou i do budoucna. Zájem
obyvatel o tyto akce je velký.
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Kamarádi moudrosti

... tentokrát Osadního výboru Mezirolí.
Na úvod nám, prosím, představte členy osadního výboru Mezirolí.
Předseda OV je Jakub Čáslavský, členové B. Velinská, Z. Rulák,
T. Tesař, E. Helclová. Pravidelně se schůzek účastní zastupitelé za
Mezirolí V. Cibuzar a J. Vávrová a člen stavební komise T. Lapáček

09-10

Zpátky k největší investiční akcí v Mezirolí v posledních letech, tedy
rekonstrukci páteřní komunikace. Stavba zajisté zabrala OV mnoho
času i mimo kontrolní dny. Jaké jsou na rekonstrukci ohlasy?
Ohlasy jsou dle mého názoru pozitivní. Snažíme se na případné
závady upozorňovat a sjednat jejich nápravu. Vše je ale v pravomoci
investora, tedy města Nová Role.
Bohužel pár měsíců po otevření je velké množství zničených obrubníků, dlažba ne zcela "sedí", dříve byly i nějaké nedodělky. Co se s těmito
nešvary bude dít dál?
Některé závady vznikly při zimní údržbě, zde by měla sjednat nápravu TS Nová Role. Ostatní v rámci reklamací. OV zdokumentoval
soupis závad a předal stavebnímu odboru.
Máte už plány na příští rok? Můžeme se těšit něco nového? Ať už
v oblasti kultury nebo i v investičních akcích, samozřejmě ve spolupráci
s městem Nová Role?
Chceme uskutečnit dosavadní dvě akce, plus SDH Mezirolí pořádá
Májku a Den dětí. Klub Balcare pořádá dětský den s mysliveckou
tématikou, který slaví také velký úspěch.
Dále je připravena kompletní rekonstrukce návsi, která bude realizována v blízké době.

I letošní jaro patřilo v knihovně soutěži „ Kamarádi moudrosti“,
kterou jsme připravily pro děti ze Základní školy. Děti pokaždé, když
si přišly vypůjčit knihu nebo časopis, vyplnily i hádanku. Za vše získávaly body pro sebe i třídu. Na konci školního roku jsme vše sečetly
a mohly vyhlásit vítěze. Třetí místo obsadila 4. B. Boj o první místo
svedla 4. A s 1. A. První místo nakonec vybojovala 1. A. Nejlepšími
čtenáři se stali: František Wágner, Jasmína Koch, Michaela Zaschkeová, Karolína Táborková, Vít Hendrich, Julie Hlaváčková, Veronika
a Viktorie Kemrovy, Vojtěch Ranš, Denisa Purkartová, Jindřiška
Stánková, Karolína Fábryová.
Při vyhlašování vítězů jsme předaly všem prvňáčkům knihu Lapálie
v Lampálii. Knihu získali z projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků „ Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je podpora
čtenářských návyků už od prvního ročníku školní docházky. Jsme
rády, že i letos jsme pro naše prvňáčky knihy získaly. Doufáme, že se
jim kniha líbí a s knížkami budou kamarádit i do budoucna.
							
Marcela Toužimská

BESEDY, PROŽITKOVÉ DÍLNY, SEMINÁŘE
Díky vstřícnosti paní ředitelky Mileny Tiché jsme mohli
uspořádat v DDM Nová Role různé besedy.
Tak jsme se mohli potkat např. s paní Alenkou
Holubovou, odbornicí na detoxikační medicínu,
která nás mimo jiné seznámila s metodou
Dr. Jonáše. Popovídali jsme si o bylinkách
a jejich účincích, o různých potravinách
a jejich škodlivosti na lidský organismus. Na závěr
nechyběl prostor pro vaše otázky.
Dále nás navštívil Pavel Ordáň, žák Chrise Phung
Nguyena, Mistra Shaolin Liu. Pavel Ordáň je také
zakladatelem centra Harmonie v Chebu, jehož hlavní činností je
terapie v duchu tradiční čínské a tibetské medicíny.
V únoru nás navštívila Gabriela Čanigová, terapeutka

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

a poradkyně, která se zabývá odblokováním příčin zdravotních,
psychických problémů, chronických onemocnění, partnerských
vztahů, životních krizí, podivných jevů, nočních můr,
strachů... Mimo zajímavé besedy nám také připravila
autorské čtení ze svých knih.
Mimo tyto besedy jsme měli možnost vyzkoušet
si řízenou meditaci s Lydií Potužákovou, vědomě
roztančit své tělo s Markétou Odvodyovou
a probudit svůj hlas na nejrůznějších hudebních
dílnách.
I v tomto školním roce bychom rádi pokračovali
v nabídce nejrůznějších besed, seminářů, prožitkových dílen.
Více informací naleznete na těchto webových stránkách
www.novozneni.estranky.cz.
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Školní rok 2017/2018
Jestli už plánujete dovolené a další aktivity na příští školní rok,
bude se vám hodit přehled, kdy jsou jaké prázdniny. Můžete začít
plánovat.
Školní vyučování v uvedeném školním roce 2017/2018 začne ve
všech školách v pondělí 4. září 2017. První pololetí pak skončí ve
středu 31. ledna 2018. Školní vyučování ve druhém pololetí pak
bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
A teď už k prázdninám:
Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince 2017 a skončí
v úterý 2. ledna 2018. Vyučování tedy začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny trvají týden a v KV kraji budou 12. – 18. února 2018
Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 29. března a v pátek
30. března 2018.
Jak už vyplynulo z úvodu, hlavní letní prázdniny budou trvat od
pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Poděkování
Poslední den školního roku 2016/2017 jsme se vraceli ze školy
v přírodě na Šumavě. Nemohla jsem se proto rozloučit s žáky 9. B,
které jsem učila na 1. stupni. Tímto bych jim všem chtěla poděkovat
za osobní poděkování a popřát jim do dalších let mnoho úspěchů ve
škole i v osobním životě.
Soňa Vavrochová

Školy v přírodě
Závěr školního roku patřil jako vždy výletům a školandám. Tentokrát se třídy rozjely na Šumavu, na Berounsko, do Františkových
Lázní i do oblíbených Jizerek. Všichni hlásili příjemné ubytování,
výborné jídlo, parádní počasí (i když někteří i zmokli, ale to už
k přírodě patří). Velkou pochvalu si zaslouží prvňáčkové, kteří zvládli
týdenní pobyt bez rodičů na jedničku. Děkujeme Tomáši Pavlíčkovi
za bezúplatný odvoz zavazadel na školandu do Jizerek, kam jeli žáci
1. A a 5. A vlakem. Tímto bych také chtěla poděkovat žákům 5. A za
všechny akce, které pro prvňáčky připravili.
Miluše Dušková

Druháčkové prozkoumávají Berounsko

Čtvrťáci v mlze u Černého jezera (počasí je nedostalo)

Prvňáčkové u Mumlavských vodopádů

Páťáci v IQlandii Liberec
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Turnaj FK Nová Role - memoriál Jiřího Balouna 2017
V sobotu 5. srpna 2017 proběhl na hřišti FK Nová Role již 57. ročník tradičního turnaje Fotbalového klubu Nová Role - memoriálu Jiřího Balouna. Domácí celek pozval k účasti na turnaji celky TJ Baník
Union Nové Sedlo, FK Loket a TJ Baník Habartov.

řadu vyložených šancí soupeře. Domácí v druhém poločase mocně
finišovali, ale více než dvě branky nevstřelili (Josef Vaverka a Miroslav Jonáš). Výhra 3:2 poslala Loket do odpoledního finále.
V druhém dopoledním utkání se utkala družstva dvou Baníků Nové Sedlo proti Habartovu. Utkání bylo jednoznačné, čemuž odpovídá výsledek 6:1 ve prospěch Nového Sedla, hrajícího krajský
přebor.
V utkání o třetí místo na sebe narazily poražené celky, domácí
FK a Baník Habartov. Utkání se odehrávalo většinou před brankou
Habartova a domácí celek připravil svému soupeři drtivou porážku
9:1, branky domácích vstřelili 3x Tomáš Červík, 2x Karel Hamberger, Miroslav Jonáš, Daniel Hájek, Miroslav Žigar a Martin Černý.
Ve finálovém utkání porazilo Nové Sedlo celek Lokte nejtěsnějším
způsobem 1:0 a stalo se zaslouženým vítězem letošního ročníku.

V prvním utkání poměřilo síly domácí mužstvo s celkem Lokte,
nováčkem 1. A třídy. Utkání bylo vyrovnané, domácí však nedokázali zachytávat rychlé protiútoky soupeře, což mělo za následek vedení
Lokte o tři branky a výborně chytající Jáchym Dutz ještě zlikvidoval

Konečné pořadí

OSADNÍ VÝBOR MEZIROLÍ
ZA PODPORY MĚSTA NOVÁ ROLE
POŘÁDÁ

ROZLOUČENÍ
S LÉTEM

1.

TJ Baník Union Nové Sedlo

2-0-0

7:1

2.

FK Loket

1-0-1

3:3

3.

FK Nová Role

1-0-1

11:4

4.

TJ Baník Habartov

0-0-2

2:15

Nejlepší hráč turnaje

Tomáš Roulich
(TJ Baník Union Nové Sedlo)

Nejlepší brankař turnaje

Jáchym Dutz
(FK Nová Role)

Nejlepší střelec turnaje

Radek Kaňok
(TJ Baník Union Nové Sedlo)
3 branky
Tomáš Červík
(FK Nová Role)
3 branky

Fotogalerii a další informace naleznete na www.fknovarole.cz

SOBOTA 2. ZÁŘÍ
OD 16 HODIN

NÁVES MEZIROLÍ
• ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ •
• KONCERT ALABALABAMBA •
• OBČERSTVENÍ •

SPONZOŘI
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