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Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku bych ráda ob-

jasnila některé chybné informace, které 
vyvolaly nepříjemné diskuse. Tou první 
je výběr firem na jednotlivé investiční 
akce města. Rozumím připomínkám 
obyvatel na práci některých dělníků. 
Často se ptáte, proč u nás pracuje firma, která práci neodvádí v po-
třebné kvalitě. Každé město však musí plánovanou zakázku veřejně 
zadat do výběrového řízení. Po termínu zasedne výběrová komise, kte-
rá otevře jednotlivé obálky s nabídkou od firem. Uchazeč o zakázku 
musí doložit všechna potřebná potvrzení, a tím splní podmínky řízení. 
Hlavním kritériem je nabídnutá cena díla. Je smutné, že stát městům 
tento zákon neumí přizpůsobit tak, aby si mohla vybrat firmu podle 
minulých zkušeností při jiné investiční akci. Tolik stručné a zjedno-
dušené vysvětlení toho, že musíme dodržovat zákon a vítězí vždy nej-
levnější nabídka. Můj názor je ten, že to, co je nejlevnější, nemusí být 
nejkvalitnější, ale zákon hovoří jasně.

Druhé téma, které vyvolává velké diskuse, je kruhový objezd v ulici 
Krátká. K tomuto mohu uvést jenom tolik, že ani úředník, a už vůbec 
starostka, nejsou odborníky, a proto si město zaplatí projektanta, který 
se v dané problematice pohybuje. Projektant, který tento projekt vypra-
coval, je jedním z největších odborníků na dopravní projekty a město 
si jeho práce velice cení. K navrženému řešení v této lokalitě probíha-
la obsáhlá anketa a každý občan dostal dotazník, ve kterém se mohl  
k investiční akci vyjádřit. Následně se uskutečnilo veřejné projednává-
ní záměru, na kterém se obyvatelé mimo jiné ptali i na tolik diskutova-

ný „kruháč“. Projektant odpovídal na dotazy velice zjednodušeně a já 
se pokusím shrnout největší argumenty. Při vjezdu do Krátké ulice se 
ocitne řidič v obytné zóně, kde je povolená rychlost 20 km/h a absolutní 
přednost má chodec pohybující se na komunikaci. Legislativa nařizuje 
u vjezdu do této zóny zpomalovací pruhy pro auta. Jedním z nich mohl 
být retardér, který by neměl správné výhledové podmínky a už si doká-
žu představit protesty obyvatel žijících v panelovém domě v této ulici. 
Druhou alternativou byl malý kruhový objezd, který nyní budujeme. 
V případě jakýchkoli dotazů či připomínek přijďte osobně ke mně do 
kanceláře nebo telefonujte na úřad, rádi vás seznámíme s budovanými 
i plánovanými akcemi osobně.

Připomínám, že nadále pokračují nákupní zájezdy do Globusu každý 
poslední čtvrtek v měsíci. 

Srdečně Vás zvu na předvánoční kulturní akce a zároveň bych ráda 
poděkovala za celé vedení města Nová Role společnostem Autodoprava 
Zdeněk Vácha Mezirolí, Tělovýchovná jednota Nová Role a KV ca-
tering Nová Role za ochotnou pomoc a zapůjčení jejich majetku při 
kulturních akcích města, což městu přináší nemalé finanční úspory.

Závěrem si dovolím požádat vás o pomoc. Každoročně pořádáme 
charitativní burzu a výtěžek je použit na „Strom splněných vánočních 
přání“ pro děti ze sociálně slabých rodin z našeho města a pro děti  
z Dětského domova v Mezirolí. Své příspěvky do burzy můžete doručit 
na MěÚ nebo telefonicky domluvit předání. Darovat můžete oblečení, 
domácí potřeby, obrázky, knížky, hračky, povlečení, deky a jiné. Prodej 
proběhne 1. a 2. 12. 2017 v sále kulturního domu. Věci, které se nepro-
dají, poputují do farní charity ve Staré Roli. Za pomoc rozzářit Vánoce 
dětem velice děkuji.

Přeji všem klidný předvánoční čas a hezké svátky vánoční.
 

S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná

Slovo
starostky

Rozsvícení
Vánočního stromu

v Nové Roli 2017
Prostranství před městským úřadem

pátek 1. 12. 2017 od 15.00 h 

Stánkový prodej od 13 h
Ježíškova dílna, občerstvení

Flašinetář, Bartsha
LEVORUKÝ EDA

A KUJME PIKLE BAND
a další



3LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2017

11-12
2017informace z MěÚ

Mezirolí se rozrůstá
Jsou lidé, kteří si stále myslí, že Mezirolí je pouze těch několik ro-

dinných domků, autolakovna a mateřská škola podél silnice vedoucí  
z Nejdku na Karlovy Vary.

Stačí však u mateřské školy odbočit východním směrem a jste upro-
střed staveniště. Za posledních asi patnáct let se v Mezirolí postavilo 
téměř sto padesát rodinných domků.

Každoročně zde začíná výstavba několika nových. Při procházce 
obcí narazíte na vykopané základy domů, vybetonované základové 
desky, hrubé stavby, stavby krovů, nahazování fasád, dokončovací 
práce, nebo stavby oplocení.

S tím vším pochopitelně souvisí čilý stavební ruch, který mnohdy 
neutichá ani o sobotách a nedělích. Pracují zde desítky stavebních 
strojů, potkáváte nákladní automobily, které navážejí tuny stavebního 
materiálu, lešení, písek, drtě apod.. 

S každým nově postaveným domem a přidělením čísla popisného se 
rozrůstá bludiště v obci. Mezirolí totiž do dnešního dne nemá  pojme-
nované ulice a čísla popisná přiděluje obec podle toho, kdy kdo ko-
laudoval. A tak je zcela běžné, že dům č.p. 136 najdete zcela na severu 
obce, zatím co č.p. 137 je na jižním konci. Zcela na severu musíte hle-
dat např. č.p. 121, zatím co č.p. 120 je opět na jihu. Máme zde i zkolau-
dovaný dvojdomek, jehož jedna polovina má č.p. 133 a druhá č.p. 192.

S výstavbou domků úzce souvisí budování komunikací a ostatních 
inženýrských sítí. Ve většině případů nové komunikace a ostatní sítě 
jako součást výstavby investují soukromé společnosti, které však neza-
jišťují jejich provoz. A tak není divu, že jsou lokality, kde vidíte krásné 
stožáry veřejného osvětlení, ale světla nesvítí. Máte možnost vidět as-
faltové komunikace, které nikdo neuklízí a v zimě nezbavuje sněhu. To 
samé se týká chodníků, které postupně zarůstají náletovým plevelem. 
Město se zříká odpovědnosti, protože se nejedná o jeho majetek. Na 
druhou stranu je pravda, že rozpočet města z větší části tvoří příspěvek 
státu na každého trvale přihlášeného obyvatele řádu několika tisíc ko-
run, který by měl být čerpán i na zajištění těchto služeb.

Na poslední veřejné schůzi občanů paní starostka prohlásila, že ně-
které komunikace a inženýrské sítě v Mezirolí jsou časovaná bomba.  
V tomto tvrzení s ní naprosto souhlasím. Jenom podle svého mínění do-
plňuji, že účinek této bomby bude tím větší, čím později se s ní začneme 
intenzivně zabývat a její možné negativní dopady dopředu řešit.

Cinegr Ladislav

Zrušení bankovní účtu města u KB a.s. 

Vážení spoluobčané, 
v průběhu roku 2016 přešlo město kompletně se všemi svými bankovními účty od Komerční banky a. s. k bankovnímu domu ČSOB 

a. s. Na tuto skutečnost jsme vás již několikrát upozorňovali. 
Od roku 2018 bude bývalý běžný účet města vedený u KB a. s. č. 9005-3021341/0100 zcela  zrušen, proto vás opětovně vyzývám, 

změňte si všechny své trvalé příkazy pro platby místních poplatků nastavené pro tento bankovní účet u KB na účet k ČSOB . Od ledna 
2018 lze provádět platby výhradně jen na účet vedený u ČSOB a. s., č. účtu 262359697/0300, který je uveřejněn i na webových strán-
kách města a na většině dokladů města. 

Kateřina Černá, DiS. – vedoucí ekonomického odboru
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Zeptali jsme se za vás...
... tentokrát Jaromíra Marouše, DiS. – ředitele ZUŠ v Nové Roli.

Jakou kapacitu má ZUŠ a kolik žáků ji v současné době navštěvuje?
Základní uměleckou školu v Nové Roli se dvěma pobočkami v No-

vém Sedle a v Perninku navštěvuje celkem 158 žáků a někteří navště-
vují i dva obory nebo předměty.

Škola má celkovou kapacitu na 200 žáků respektive vyučovaných 
předmětů. V letošním školním roce je naplněnost 193 žáků podle 
vyučovacích předmětů.

 
Kdo se k vám může přihlásit a do jakých oborů?
Do ZUŠ se mohou přihlásit děti od pěti let a mohou si vybrat stu-

dium s nástrojem, tj. v hudebním oboru vyučovací předmět Příprav-
ná hudební výchova s nástrojem. A pro děti, které se nerozhodly na 
jaký nástroj hrát, má škola nově otevřený vyučovací obor Přípravná 
estetická výchova (PEV). Toto studium je nejen pro předškoláky, ale 
také pro školáky 1. třídy. Výuka PEV je složena ze dvou předmětů, 
a to Přípravná hudební výchova a Přípravná výtvarná výchova. PEV 
představuje ucelený komplexní systém, který v sobě od samého po-
čátku působení na žáka propojuje všechny umělecké obory, které se 
v naší škole vyučují. 

ZUŠ Nová Role má stále dva obory, hudební a výtvarný.  V hu-
debním oboru nabízíme výuku hry na dechové žesťové, dechové 
dřevěné, klávesové, strunné a bicí nástroje jako tomu bylo doposud. 
Výtvarný obor se vyučuje ve dvou předmětech, Výtvarné tvorbě jako 
komplexu výtvarných prací a v nově otevřeném samostatném před-
mětu Keramika. 

Jaké novinky pro žáky nabízíte?
Pro žáky, kteří se už z části naučili ovládat svůj nástroj, jsme založili 

nový školní orchestr (zatím bez názvu), aby mohli uplatnit svou do-
vednost při společném muzicírování, která přináší příjemné chvíle  
a zážitky. Složení orchestru je dané možnostmi současné školní vy-
bavenosti (prozatím v počtu 7 hráčů). Začali jsme nacvičovat sklad-
by pro případné vystoupení. Přes veškerou snahu nám chybí pár hrá-
čů, např. housle, trubka, pozoun, zobcová flétna a baskytara.

Budete i nadále udržovat spolupráci s ostatními školskými institu-
cemi? 

Osobně si velmi cením zájmu školských zařízení v novorolském 
regionu o projevenou spolupráci se ZUŠ N. Role. S postupným při-
pravováním našich žáků se těšíme na akce, které se uskuteční v rám-
ci spolupráce s mateřskými školkami a základní školou v letošním 
školním roce již během podzimu a v předvánočním čase.

Chtěl byste ještě něco vzkázat našim čtenářům?
Rád bych tímto také pozval občany Nové Role na koncerty a akce 

žáků ZUŠ během celého školního roku, které jsou nejen pro rodiče, 
ale i pro veřejnost. Jestli zvládneme  nacvičit program na novoroční 
koncert, se v této chvíli těžko odhaduje. Konkrétní akce se dozvíte  
z oznamovacích letáků a plakátů. 

Od 1. 9. 2017 došlo ke změně zřizovatele. Veškerou starost se zříze-
ním a provozem převzalo od KÚ K. Vary město Nová Role.  

Musím poděkovat městu Nová Role jako novému zřizovateli, že vy-
chází vstříc nově zřízené organizaci ZUŠ NR. 

Závěrem chci popřát všem posluchačům jakéhokoli žánru hudby 
mnoho krásných chvil a pocitů strávených poslechem dobré muziky.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho pracovních úspěchů a pil-
ných žáků.
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Pečovatelská služba 
v Nové Roli

Rittersgrünner Fuchsjagd,e.V.

Agentura domácí péče LADARA poskytuje občanům města Nová 
Role pečovatelskou službu. Hlavním předmětem činnosti Agentury 
domácí péče LADARA je poskytování pečovatelské služby od 7:00 
do 19:00 hodin po dobu celého roku. Součástí pečovatelské služby 
je dovážka obědů v pracovní dny v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově. 
Obědy jsou dováženy z porcelánky THUN. Pečovatelská služba spo-
čívá zejména v dopomoci při osobní hygieně, provádění drobných 
úklidů domácnosti, zajištění nákupů. Jsme schopni zajistit zdravotní i 
rehabilitační péči v domácím prostředí. Našimi službami jsme schopni 
oddálit umístnění do pobytového zařízení a umožnit tak co nejdel-
ší setrvání v domácím prostředí člověka. Pečovatelky jsou pravidelně 
školeny a vzdělávány tak, aby mohly kvalitně poskytovat péči. Pro lidi 
v terminálním stádiu připravujeme projekt paliativní péče. Paliativ-
ní péčí se rozumí takové působení, kdy je umírajícímu nemocnému 
garantováno, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude za každých 
okolností respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chví-
lích života nezůstane osamocen. Klade si za cíl vysokou kvalitu života  
i v jeho závěrečné fázi. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fy-
zické, psychické, sociální i spirituální a s vděčností za život, který mu 
byl dán. Důraz klade i na péči o rodinné příslušníky pacienta v obdo-
bí jejich zármutku. Více informací o činnosti Agentury domácí péče 
LADARA lze získat na jejich internetových stránkách - www.ladara.eu

Již 27. ročník soutěže Hon na lišku připravil tento spolek z obce Ri-
ttersgrün pod vedením Dr.-Ing.Bernda Hentschela na neděli 1. října 
2017.

Přestože počasí celé akci moc nepřálo, zúčastnily se stovky lidí ze 
samotného Rittersgrünu i okolních obcí. Celou akci zahájili mysliveč-
tí trubači z Karlovarského kraje pod vedením Dany Vajcové. Úspěch  
v připraveném programu měli i manželé Kolomazníkovi se svými 
dravci a sovami. Vítězem samotného honu na lišku se stala jezdkyně 
ze stáje Pegas v Děpoltovicích.

Součástí nedělního programu bylo i střelecké klání mezi členy tam-
ního spolku Schützenwerein 1883 a členy mezirolského spolku Balca-
re club.

Účastníci změřili síly ve střelbě z pistole, kulovnice a kuše. Domácí 
střelci plně využili známého prostředí a zejména ve střelbě z kuše členy 
Balcare clubu porazili na celé čáře. Ze členů Balcare clubu nejlépe re-
prezentoval předseda spolku Josef Škarda, který obsadil „krásné“ páté 
místo a jeho zásluhou putoval jeden z pohárů do Čech.

Všem zúčastněným poděkoval za jejich účast a podíl na programu 

starosta obce Breitenbrunn pan Fischer stejně jako předseda Osadní-
ho výboru v Rittersgrünu  pan Thomas Welter .

Celá akce byla realizována v rámci projektu „Prohloubení spoluprá-
ce mezi spolky v myslivosti a střelectví“ schváleného Lokálním řídícím 
výborem Euregia egrensis pod číslem 0269-CZ-05.05.2017.
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Noc s Lichožrouty Otevři oči. Dívej se.
Jak taková noc vypadá? Vezmete do knihovny dvacet dětí, přiberete 

tři knihovnice a jednu Pavlínku. Pavlínka připraví výtvarnou dílnu, 
knihovnice čtení a pár soutěží. Pak už se činí hlavně děti. Noc začne 
ukázkou z knihy Lichožrouti Pavla Šruta. Po ukázce děti pracují na 
vlastním příběhu Lichožroutů. Na scénu přichází Pavlínka a už se 
rodí Lichožrouti. Práce jde dětem od ruky, ale chvilku trvá. Po vel-
kém focení se děti rozbíhají po knihovně plnit první úkoly. Pak je 
čas na trochu hudby a další soutěže. Mezitím nezapomeňte podávat 
občerstvení.  A najednou máte po půlnoci a děti se chystají do hajan. 
Ale ještě než usnou, musíte přečíst další kousek z knihy. A zhasínáte. 
Ráno vyhodnotíte noční práci dětí, všechny soutěže, rozdáte odmě-
ny a předáte děti rodičům. Pak si oddechnete, že vše dobře dopadlo  
a můžete se těšit na příště.

Tak snad se dětem líbilo a budou se s námi těšit na další noc u nás.
Marcela Toužimská

To je název výstavy pana Jiřího Vavřičky, která proběhla v knihov-
ně. Vždy to byl jeho koníček, ale naplno se mu začal věnovat až  
v důchodu. Obrázky a fantazie mu pomáhají navštívit místa, která se 
mu líbí a chce je ukázat i ostatním. Pozval nás na toulky přírodou. 
Pokud vás nějaký obraz zaujal, věřte, že to byl jeho cíl. 

Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili. Panu Vavřičkovi přejeme, 
aby se mu malování dařilo a bavilo ho ještě dlouhá léta.

Marcela Toužimská
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Velké putování  
velryby Varyby

V roce 2017 uspořádala paní učitelka Štěpánka Šťastná v Karlových 
Varech již 10. ročník Velkého putování Velryby Varyby. Každý rok se 
snaží provést děti i dospělé po zajímavých místech Karlových Varů  
a blízkého okolí. Za 20,- Kč získají děti skládačku s úkoly a v cíli 
putování diplom a drobné upomínkové předměty. Putování probíhá 
vždy od května do října. 

     Letošní ročník probíhal poprvé za finanční podpory Statutární-
ho města Karlovy Vary a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.

     Naše děti z 1. stupně se vždy na putování těší a mnohdy vedou 
na tajemnou výpravu i své rodiče. V obou Infocentrech v Karlových 
Varech jsou k dispozici skládačky za 26,- Kč pro individuální puto-
vání rodičů s dětmi. 

     V roce 2017 vedla cesta po stopách staré lanovky na Tři kříže, 
Ottovu vyhlídku a Goethovu rozhlednu. Cestu zvládly všechny děti 
od 1. do 5. tříd, letos se přidali i šesťáci. Všichni se těšíme na příští 
rok a věříme, že se půjdete projít i vy, dospěláci. Stojí to za to.

Více zde: http://www.varyba.cz/

Novinky ze školy
Nový školní rok je již v plném proudu a přináší s sebou akce 

pravidelné a tradiční, ale též některé novinky. 
Těší nás, že jsme mohli za podpory zřizovatele otevřít dvě 

první třídy. Vzhledem k tomu, že první třída zásadním způ-
sobem ovlivňuje děti a jejich další působení ve škole, je pří-
nosem, že menší počet žáků umožňuje individuální přístup 
pedagogů. Letos mají prvňáčci ve svém rozvrhu poprvé i an-
gličtinu. Některé děti již měly angličtinu ve školce, pro jiné 
je jazykem zcela novým. V prvních dvou ročnících se bude 
jednat o postupné seznamování s jazykem, které dětem ulehčí 
pokračování ve třídě třetí.

Ředitelské volno dne 29. 9. 2017 jsme využili na vzdělává-
ní pedagogického sboru v oblasti vedení třídnických hodin  
a práce s třídním kolektivem pod vedením Mgr. Fialové z Pe-
dagogicko-psychologické poradny.

V čase vydání tohoto čísla již budou mít za sebou některé 
třídy návštěvu sférického kina a divadelní představení „Lis-
tování" v rámci projektu "MAP ORP Karlovy Vary" s herci 
Věrou Hollou a Lukášem Hejlíkem.

Na školní zahradě probíhají zemní práce a úpravy terénu, 
abychom mohli na jaře umístit na zahradu nové herní a vzdě-
lávací prvky a rozšířit tak její využití.

Čekáme na přiznání dotace, která by umožnila vznik nové 
multimediální a jazykové třídy. 

Během podzimu se uskuteční díky zapojení naší školy do 
projektu pokusného ověřování „Vzdělávací programy pamě-
ťových institucí do škol“ pod záštitou MŠMT, které tento pro-
jekt financuje,  exkurze na různá místa spjatá s historií našeho 
národa.

 14. listopadu nás čekají třídní schůzky a brzy nastane ad-
ventní čas, který již tradičně patří vánočním dílničkám při-
praveným dětmi z prvního stupně pro kamarády ze školky.

Tolik alespoň malé nahlédnutí do dění ve škole.
S přáním pokojného adventu

Ester Nováková ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ
Jazyková škola Wattsenglish K.Vary děkuje rybářům místní organi-

zace Božičany za báječný program, který připravili pro děti z letního 
příměstského tábora. Prázdninový den strávený s odborníky u vody 
byl velmi zábavný a poučný. Největší radost měly děti z chytání ryb. 
Většina si poprvé v životě nahodila udici a vylovila rybu. Všichni od-
cházeli s nevšedními zážitky a s přáním stát se rybářem. Nezapome-
nutelné vzpomínky si odnesla také naše britská lektorka Jemimah.  

Bc. Zuzana Funková, Wattsenglish K.Vary
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Výsledky soutěží SDH Nová Role 
aneb jak jsme si vedli v sezóně 2017

Nejprve mi dovolte, abych vám představil všechny naše kolektivy:
Za mladší žáky závodí Vojtěch Vorlíček, Barbora Kůsová, Kristián 

Aust, Samuel Klement, Adéla Čižmárová, Filip Schlosser a Jiří Kej-
val.

Družstvo starších bohužel nemáme kompletní, a proto tři naše čle-
ny (Krbcovou Terezu, Dominika Svobodu a Elišku Kejvalovou), půj-
čujeme SDH Mezirolí, se kterým blízce spolupracujeme a velice náš 
těší, že se stali vítězi Karlovarské ligy mladých hasičů pro rok 2017.

Družstvo dorostenek tvoří Tereza Krbcová, Eliška Kejvalová, Ka-
rolína Andrlová, Andrea Čižmárová, Míra Kounovských, Barbora 
Blašínová a na oplátku jsme si z Mezirolí půjčili Kristýnu Geťkovou.

Za družstvo žen ve SDH Nová Role soutěží Anna Kejvalová st., 
Anna Kejvalová ml., Pavla Horychová, Karolína Andrlová, Andrea 
Čižmárová, Míra Kounovských, Eva Kokešová a Barbora Blašínová.

Družstvo mužů pak reprezentuje Petr Kůs, Václav Kůs, Karel Šin-
delář, Ondřej Krbec, Dominik Svoboda, Pavel Cupal, Karel Kopetzký 
a Ondřej Horych.

Nutno ještě podotknout, že pokud se někdo z výše jmenovaných 
některé ze soutěže zúčastnit nemůže (pracovní či rodinné důvody, 
nemoc a podobně), máme ve sboru další členy, kteří dotyčného na-
hradí.

Teď už ale k vlastnímu závodění.
Naše soutěžení začalo, jako tradičně, první jarní akcí - soutěží  

o velikonoční vejce v Útvině. I přes nepřízeň počasí (zimu a silný 
vítr) si družstva žen a mužů přivezla 3. místo. V Chodově si mladší 
žáci vybojovali také třetí místo. Bohužel to byly letos jejich jediné 
závody, neboť se potýkali se zvýšenou marodkou, nebo jim starty 
v soutěžení narušily odjezdy na školu v přírodě. Těšíme se na jejich 
účast v okresním kole hry Plamen, jež se bude konat 22. 10. 2017 zde 
v Nové Roli. Následovalo okresní kolo dorostu, kde naše děvčata ob-
sadila druhé místo a jen těsně jim uniklo vítězství, a tedy i postup do 
krajského zápolení. Za jednotlivce si v kategorii mladší dorost době-
hl pro vítězství Dominik Svoboda a postoupil do krajského kola. Ani 
tam nenašel přemožitele, zvítězil a zasloužil si tak postup na mistrov-
ství České republiky dorostu SH ČMS 2017 ve Zlíně. Tady bohužel 
novorolská senzace končí. Dominik si tři týdny před republikou při 
závodech poranil koleno a jeho sen se pro letošní sezónu rozplynul. 
My doufáme, že Domča svoji skvělou formu neztratí, že ji ještě vy-
piluje a prodere se do finálových bojů i příští rok. Dospělým se na 
okresním kole tolik nedařilo. Muži i ženy obsadili třetí místo. Těší 
nás alespoň úspěch "zralých pánů" tedy mužů nad 40 let. Ti okresní 
kolo vyhráli. Nicméně se v této kategorii do dalších kol nepostupuje.

První víkend v září pak byl ve znamení závodů ve Žluticích. Tam si 
muži v silné konkurenci Vladařského poháru vybojovali třetí místo. 

Méně povedená potom byla o týden později soutěž v Chýši. Skončili 
jsme až pátí. 30. 9. byla námi tolik očekávaná soutěž v Nejdku. Jeli 
jsme sem s velkými ambicemi. Vždyť poslední dva ročníky jsme vy-
hráli. I letos se nám zadařilo, a tak se Nová Role stala jediným druž-
stvem za 24 let konání této soutěže, které plaketu sv. Floriána získalo 
3x po sobě. "Zralí páni" obsadili třetí místo, novorolské ženy si pak 
ve své kategorii odvezli stříbrné medaile.

Závěrečné kolo u Varyády nebylo úplně podle našich představ. 
Družstvo mužů nebylo ve své nejsilnější sestavě a obsadilo páté mís-
to. Mrzí nás to o to více, že bronz nám utekl o necelé dvě desetiny 
vteřiny. Vypadá to, že když se nedaří mužům, nedaří se ani našim 
ženám a obráceně. Stejně jako chlapi, braly ženy až pátou příčku.

K našemu sportování patří i soutěže TFA (Toughest Firefighter 
Alive) v překladu nejtvrdší hasič přežívá, kde se soutěžící dostává 
do nejextrémnějších podmínek, které mohu čekat hasiče u zásahu. 
Roztahování většího počtu hadic, přenášení osmdesátikilogramové 
figuríny, bouchání palicí, tahání barelů a výběh do výškové budovy  
- to je jen výčet některých z nich. A aby toho nebylo málo, závodí se  
v "plné polní" tedy v zásahovém obleku a s dýchacím přístrojem.

S tímto závoděním teprve začínáme, nicméně letošní výsledky byly 
skvělé. Karel Šindelář dosáhl na vítězství na závodech v Mnichově, 
Ondřej Horych potom ve Stanovicích.

Celkově můžu říci, že s letošní sezónou můžeme být spokojeni  
a doufám, že příští rok na tyto výsledky navážeme nebo svá umístění 
ještě vylepšíme.

Pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo by se chtěl do našeho 
kolektivu přidat, ať už dospělý nebo školák, navštivte naše webové 
stránky www.hasici-novarole.cz, kde najdete kontakty, nebo se za 
námi přijďte podívat na naši zbrojnici.

Ondřej Horych
starosta SDH
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Ženy volejbalového oddílu TJ Nová Role se již řadu let účastní dvou 
okresních soutěží. V sezoně 2016/2017 dosáhly historického úspě-
chu, když se jim podařilo zvítězit v Okresním přeboru i v Zimní lize 
Karlovy Vary.

V Zimní lize, kde je 16 družstev rozděleno do 4 výkonnostních tříd, 
vyhrály novorolské hráčky nejvyšší skupinu.

V současné sezoně 2017/2018 se VOLEJBALOVÝ ODDÍL ŽEN TJ 
NOVÁ ROLE pokusí navázat na úspěchy v obou soutěžích.

Ludmila Veselá, Oddíl volejbalu TJ N.Role

Touto cestou bychom rádi poděkovali našemu suprovému trené-
rovi Miloslavu Pospěchovi. Kroužek mladých hasičů vede už dlou-
há léta, odchoval spousty pubertálních dětí a spoustu z nich dovedl  
k mnoha úspěchům. Dne 7. 10. 2017 nás dovedl k úspěchu, ze kte-
rého se radujeme my, naši další trenéři (které si vychoval a také vy-
chovává nadále) a také mnozí rodiče. Od soboty nám náleží titul: 
vítěz Karlovarské ligy. Teď už nám chybí jen ta republika… Mílo, ješ-
tě jednou ti mockrát děkujeme. Dále bychom také chtěli poděkovat 
našim dalším trenérům a také rodičům, kteří nám zajištují oslavy 
a překvapení. Všem vám mockrát děkujeme za podporu. A co víc 
dodat: „Budeme bojovat dál!“

Vaši "Mezirolští Soptíci" :)

V závěru měsíce září byla úspěšně dokončena akce „ Oprava oplo-
cení hlavního fotbalového hřiště“. Původní oplocení staré 26 let 
bylo rekonstruováno a kompletně opraveno. Celkem bylo opraveno  
a znovu natřeno 140 plotových dílů. Renovaci plotových dílů pro-
vedla firma Thun porcelán Nová Role. Členové fotbalového klubu 
na demontáži a zpětné montáži plotových dílů odpracovali 227 bri-
gádnických hodin. Úspěšným provedením této akce došlo k dalšímu 

zlepšení jak funkčnosti, tak vzhledu našeho sportovního areálu. VV 
FK Nová Role z.s. ještě jednou děkuje zastupitelům města za poskyt-
nutí finančního příspěvku na provedení této akce.

Děkujeme. 
Jiří Hájek

předseda FK Nová Role z.s.

www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpaduÚspěšné volejbalistky

Družstvo starších žáků mladých 
hasičů z Mezirolí se stalo vítězem 
krajské ligy 2017

Více se dozvíte v dalším vydání Novorolského zpravodaje.

Oprava oplocení hlavního fotbalového hřiště

Tak přišel ten den… 
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různé

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 - výsledky za Novou Roli

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

4 4 100,00 3 382 1 991 58,87 1 988 1 973 99,25

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Občanská demo-
kratická strana 163 8,26

2 Řád národa - Vlaste-
necká unie 10 0,50

4 Česká str.sociálně 
demokrat. 161 8,16

7 STAROSTOVÉ A 
NEZÁVISLÍ 223 11,30

8 Komunistická str.
Čech a Moravy 112 5,67

9 Strana zelených 23 1,16

10 ROZUMNÍ-stop 
migraci,diktát.EU 15 0,76

12 Strana svobodných 
občanů 30 1,52

13 Blok proti islam.-
-Obran.domova 3 0,15

14 Občanská demokra-
tická aliance 5 0,25

15 Česká pirátská 
strana 178 9,02

19 Referendum o 
Evropské unii 0 0,00

20 TOP 09 65 3,29

21 ANO 2011 662 33,55

23 SPR-Republ.str.Čsl. 
M.Sládka 3 0,15

24 Křesť.demokr.unie-
-Čs.str.lid. 28 1,41

26 REALISTÉ 8 0,40

27 SPORTOVCI 7 0,35

28 Dělnic.str.sociální 
spravedl. 16 0,81

29 Svob.a př.dem.- 
T.Okamura (SPD) 249 12,62

30 Strana Práv Občanů 12 0,60


