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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
čas příliš rychle utíká a máme již rok
po komunálních volbách. Vyprchala
povolební zloba a negace, uklidnila
se atmosféra a zastupitelé začali spolupracovat s radou města a tím plnit
svoje úkoly. Jednotliví členové zastupitelstva se zapojili do komisí
a výborů. S velkou radostí musím konstatovat, že jsme dobrý tým
a všichni máme jeden společný cíl, a to, aby se nám, ale především
vám, v našem krásném městě dobře žilo. Nikdy nic není a ani nebude
stoprocentní, ale vždy je potřeba si ujasnit priority. Jednou z nich je
i hřiště pro „náctileté“ děti, kde by měl vzniknout parkour, pumptrack,
dráha na inline i běhání. Předložené jsou dvě studie a vedení města
ve spolupráci s občany bude vybírat nejvhodnější alternativu tak,
aby na škvárovém hřišti vznikla sportoviště, ale i odpočinkový park.
V příštím roce se naše aktivita soustředí na přípravu projektových
dokumentací vzhledem k tomu, že se blíží dotační programový fond
tzv. RE:START, kdy do Karlovarského kraje vláda přidá peníze na
různé stavební i aktivizační činnosti.
Příspěvek píši v čase adventním. Právě probíhají koncerty v kostele,
které pořádá pěvecký soubor Chorea Nova pod vedením paní Pavlíny
Petříkové. Jako každý rok, tak i ten letošní, se výtěžek ze vstupného věnuje na charitativní účely. Členky sboru se rozhodly podpořit
mobilní hospicovou péči, kterou zajišťuje firma LADARA. Všichni si
v tento předvánoční čas uvědomujeme, jak důležité je zdraví naše,
i všech našich blízkých. Pokud člověk onemocní, je pro něj zásadní, aby i v tomto nepříznivém životním období mohl zůstat v kruhu
své rodiny. Dovolím si poděkovat všem, kteří přispěli a podpořili tuto
aktivitu.

Před Vánocemi se v našem městě pomáhá již několik let. Charitativní sbírka získává na oblibě nejenom v našem městě, ale i v okolních
obcích. Materiální příspěvky do burzy byly velmi hezké a díky nim
návštěvníci přispěli do kasičky celkovou částkou 41.867,- Kč. Výtěžek
byl použit na nákup vánočních dárků pro 14 dětí z Dětského domova v Mezirolí a 26 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Radost
jsme udělali také šesti seniorům z Nové Role. Hluboce se skláním před
obrovskou solidaritou a chutí pomáhat. Žádné dítě si svůj osud nevybralo a díky hodným lidem jsme jim splnili alespoň vánoční přání.
V souvislosti s celou akcí Strom splněných vánočních přání si vás
tímto dovolím vyzvat, máte-li jakýkoli dotaz nebo jenom zájem,
přijďte nahlédnout do účetnictví a dokumentace. Předešli bychom
tím podobným udáváním, kterým jsem byla znova vystavena anonymním spoluobčanem. Všechny dokumenty jsem předložila kontrolním úřadům a úředníci konstatovali, že vše je vedeno přehledně
a v souladu se zákonem. Pokud má někdo potřebu škodit, je to čistě
jeho problém a já budu pomáhat i nadále všem, kdo mou pomoc
bude potřebovat. Naštěstí mám kolem sebe spoustu úžasných lidí,
kteří mou aktivitu nejenom chápou, ale i aktivně pomáhají. Celý
měsíc prosinec probíhaly kulturní akce, které připomínaly blížící se
nejkrásnější svátky v roce. Děkuji všem organizátorům a dobrovolníkům za to, že ve svém volném čase bez nároku na odměnu připravovali různá příjemná setkávání spoluobčanů. Věřím, že jste vánoční
svátky prožili radostně v kruhu svých nejbližších. V magickém roce
2020 vám všem přeji především pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů. Na závěr mi dovolte, abych tímto poděkovala za
výjimečnou spolupráci všem úředníkům městského úřadu za jejich
lidský přístup i směrem k vám spoluobčanům. Těším se na setkání
s vámi vždy poslední středu v měsíci na tzv. Hovorech se starostkou. Máte-li jakýkoli problém, připomínku, či přání, neváhejte mě
kontaktovat na emailu starostka@novarole.cz nebo na telefonním
čísle +420 602 343 465.
S úctou a přáním všeho dobrého
Jitka Pokorná.

Blahopřání

Lampionový průvod

Dne 9. 2. 2020 oslaví své osmdesáté narozeniny paní Edita
Chalánková. K tomuto životnímu jubileu přejeme hodně spokojenosti, vždy dobrou náladu, a hlavně pevné zdraví.
Dcera s rodinou

V sobotu 2. 11. 2019 se uskutečnil lampionový průvod z Jimlíkova do Božičan, který uspořádal OV Jimlíkov. Sraz byl před
místní hospůdkou, od které putovali rodiče se svými dětmi a rozsvítili tak cestu krásnými lampiony. Děkujeme všem za účast.
Za OV Jimlíkov Martina Hrabicová
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Agentura domácí péče Ladara o.p.s.
zvládneme více, než jen rozvážet obědy a uklízet v domácnostech
Agentura domácí péče Ladara poskytuje své služby prostřednictvím sociálních služeb pečovatelské služby a tísňové péče
v domácnostech klientů. Mezi naše klienty patří nejen senioři,
ale i osoby s chronickým onemocněním a zdravotním znevýhodněním. Cílem pomoci a podpory našich klientů je, aby mohli zůstávat ve svých domovech a s dopomocí pečovatelek zvládali péči
o sebe a své domácnosti dle svých představ a zvyklostí. Důkazem, že to jde, když se chce, je i příběh naší klientky, který Vám
přinášíme:
Služeb pečovatelské služby začala využívat paní Anděla v době,
kdy žila se svým manželem, který o ni celodenně pečoval za pomoci
další osoby blízké, která však v domácnosti pomáhá jen s úklidem.
Péče služby byla tak poskytována pouze jednou týdně v rozsahu cca
1-2 hodiny a byla zaměřena hlavně na zajištění pomoci s velkými
nákupy. Již v té době byla paní Anděla zcela upoutána na lůžko
a pobírala příspěvek na péči ve II. stupni závislosti. Manžel paní
Anděly náhle zemřel a klientka se tak dostala do situace, kdy se
zdálo jediným možným řešením její stěhování do pobytové sociální služby. Situaci klientka velmi těžce nesla, říkala, že chce raději
zemřít, chtěla zůstat ve svém bytě, ve svém pokoji, a hlavně ve své
posteli.
Sociální pracovnice a vedoucí služby nabídly klientce možnost
zůstat doma a začít využívat péče služby osobní asistence. Ta souhlasila, a tak byl vytvořen plán péče, kdy služba dojíždí ke klient-

ce celoročně 7 dní v týdnu, 2x denně na cca 2 hodiny. S pomocí
pracovnic služby byla do bytu pořízena polohovací postel a další
kompenzační pomůcky, které zlepšují dostupnost a úroveň péče
o klientku. Klientka také měla obavy, zda péči v takovém rozsahu
bude schopna financovat, s dopomocí pracovnic služby podala žádost o navýšení příspěvku na péči, které bylo vyhověno.
Aktuálně tedy tato klientka ve III. stupni závislosti žije ve svém
domově a za pomoci služby osobní asistence žije způsobem života, kterým byla zvyklá žít před úmrtím svého manžela. Nadále se
v soukromí svého bytu stýká se svou přítelkyní, vzhledem k okolnosti, že má zcela pohyblivé ruce a její vědomí je také zcela jasné, je
schopna plně všech úkonů prováděných rukama a také si rozhoduje
o svém životě zcela sama. Služba poskytuje péči tak, aby si všechny
tyto kompetence klientka udržela co možná nejdéle.
Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce
a sociálních věcí, Krajským úřadem Karlovarského kraje a městem
Nová Role.

Vánoční strom
v Jimlíkově
Rodině Poláškových děkujeme za darovaný vánoční stromek,
který zdobí Jimlíkov, a občanům Jimlíkova za dovoz a postavení.
Poděkování patří také Technické službě Nová Role s. r. o., za zajištění jeho výzdoby.
Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2020.
Za OV Jimlíkov Martina Hrabicová
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Mikuláš ve
školce
Další návštěva Mikuláše, čerta a anděla
je za námi. Jsme moc rádi, že na děti z naší
MŠ Cestička nezapomněli a poctili nás
svou návštěvou. Některým dětem svítily
oči radostí, jiné vzpomínaly na své celoroční hříchy, ale i přesto je Mikuláš potěšil
sladkou nadílkou, která všem vykouzlila
úsměv na tváři. Děkujeme!
MŠ Cestička Nová Role

Návštěva
kláštera v Teplé
25. 10. 2019 vyjeli žáci 4. tříd do kláštera v Teplé na program
Hroznatova akademie. Dozvěděli se o životě mnichů v klášteře, seznámili se s tvorbou fresek, naučili se číst nástěnné malby
a rozumět jim. Sami si pak vyzkoušeli práci staré malířské dílny
a pokusili se namalovat na velký formát „Poslední večeři páně“.
Byla to zajímavá zkušenost.
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A opět se vyjíždělo do Prahy
V říjnu se třídy 2. A a 2. B vypravily v rámci Paměťových institucí na výlet do Prahy. Navštívily Technické muzeum a Muzeum
smyslů. V obou muzeích si to žáci moc užili.
V listopadu vyjeli i žáci čtvrtých tříd, kteří zase navštívili Pedagogické muzeum Jana Ámose Komenského, kde absolvovali program Malý písař. Psát husím brkem nebyla žádná legrace. Následovala prohlídka Pražského hradu. Po starých zámeckých schodech
vystoupali čtvrťáci až k vstupní bráně hradu. Úžasný průvodce je provedl Zlatou uličkou, zavedl je do Daliborky, Vladislavského sálu,
baziliky sv. Jiří a nakonec do chrámu sv. Víta. Žáci si krásně doplnili své znalosti z vlastivědy.

Advent ve škole
I letos si žáci i učitelé ve škole naplno užívali adventu. Krásně vyzdobené třídy připomínaly blížící se svátky. Do tříd 1. stupně zavítal
i Mikuláš s andělem a čerty (tímto děkujeme žákům z deváté třídy). Tradičně se konaly vánoční dílničky pro děti z mateřské školky.
Žáci z 2. stupně připravili vánoční dílny pro své kamarády z 1. stupně. Jelo se do kina, pořádaly se besídky a posezení s rodiči, ve škole
se dokonce i spalo. Do některých tříd zavítal i Ježíšek. Bylo to krásné, voňavé období před vánočními prázdninami.
Těšíme se na další školní zážitky v novém roce 2020, ve kterém přejeme všem lidem hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky.
My všichni školou povinní ze ZŠ Nová Role
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FK Nová Role z.s. – rok 2019
Rok 2019 zahájil náš klub zimním soustředěním hráčů dorostu
a A-mužstva ve Skalné, dále pak již tradičně pořádáním Sportovního maškarního plesu, který se opět podařil ke spokojenosti
všech návštěvníků. Jako další akce proběhlo také již tradiční Stavění májky a pálení čarodějnic v prostorách našeho sportovního
areálu doprovázené hudební produkcí. Další akce v pořadí, kterou náš klub také již tradičně pořádá, byl 17. ročník Sportovního
dětského dne pro děti z mateřských školek v Nové Roli, Mezirolí
a Božičan a pro děti ze základních škol v Nové Roli a Božičanech.
Akce se vydařila a 265 dětí a jejich doprovod byly spokojeny.
V srpnu uspořádal Fotbalový klub také již tradiční fotbalový
turnaj Memorial Jiřího Balouna o Pohár města Nová Role. Tento
turnaj je nejstarším fotbalovým turnajem Karlovarského regionu
a letošní byl již 58.
Od jarních měsíců až do listopadu potom probíhaly mistrovské
soutěže, kterých se zúčastňovala mužstva přípravky, žáků dorostenců a mužstvo dospělých.
A tak od jara do podzimu každou sobotu nebo neděli probíhaly
na našich hřištích fotbalové zápasy našich mužstev za podpory
našich fandů a diváků, kterým za jejich podporu děkujeme. Od
podzimní části soutěží nahradilo mužstvo dorostu nově utvořené
B mužstvo, ve kterém se naši mladí hráči seznamují s fotbalem
dospělých, aby byli co nejlépe připraveni jako posily a doplnění
A mužstva.
Náš Fotbalový klub nežije jen společenskými a sportovním akcemi, ale důležitou součástí naší činnosti je i starost o údržbu
našeho sportovního areálu a jeho další rozvoj. V roce 2019 byla
provedena kompletní rekonstrukce koupelen v budově kabin,
a tím dokončena rekonstrukce všech vnitřních interiérů. Další
akcí byla plynofikace našeho objektu v závěru roku, která zlepší
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prostředí v našem sportovním areálu.
Byla také provedena celková oprava příjezdové komunikace
k budově kabin a klubovny. Za to, že jsme mohli tyto akce realizovat, patří poděkování zastupitelům města Nová Role a Krajskému úřadu Karlovarského kraje za finanční podporu, bez které by
realizace těchto projektů nebyla možná.
V roce 2020 chceme mimo již tradiční společenské akce, akce
pro veřejnost a pravidelnou sportovní činnost provést aerifikaci
našich travnatých hřišť. Pokud obdržíme dotaci z MŠMT, máme
v plánu vybudovat tréninkové hřiště s umělou trávou a osvětlením, opravit střechu na budově kabin a provést další drobné
opravy dle našich finančních možností.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří nás v roce 2019 podporovali, pomáhali nám, fandili našim mužstvům a tím umožnili
naši činnost.
Za VV FK Nová Role
Jiří Hájek - předseda klubu
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Vzpírání
Pod vedením trenéra Miloše PODŠERA startovali naši mladší žáci na soutěži:
7. ročník „MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA HORNÍ SUCHÉ“ žáků.
V družstvu SKV Sokolov jsme společně reprezentovali Karlovarský kraj.
Místo: 15.-16. 10. 2019, Horní Suchá
Účast zemí: Litva, Polsko, Slovensko a Česko
Soutěž se uskutečnila pod záštitou vítěze OH v Moskvě, pana O. Zaremby.

Výkony našich mladších žáků
45,30 Šimon PODŠER
57,30

Štěpán MESKAŘ

67 kg (32 kg + 35 kg)

12,96 Si		

11. místo ze 17

71 kg (32 kg + 39 kg)

106,48 Si		

14. místo ze 17
TJ N. Role z. s. - vzpírání
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Poděkování
Členové zapsaného spolku Balcare club z Mezirolí děkují všem
svým sponzorům, mysliveckým kolegům a přátelům, kteří nám
pomáhali v roce 2019 zajišťovat jednotlivé akce. Jen díky vám
se podařilo zajistit věci, které jsme si naplánovali a některé jsme
udělali navíc. K těm nejlepším patřila naše spoluúčast na organizování městské oslavy Mezinárodního dne dětí v Nové Roli,
stejně jako spolupráce na akci pro děti v Mezirolí. Zorganizovali jsme již devátý ročník mezinárodní střelecké soutěže, které se
pravidelně účastní střelecká družstva z družebního Rittersgrünu.
Účastnili jsme se podobného klání na střelnici v jejich německé
obci. Spolupráci jsme navázali i s jezdeckým spolkem v Rittersgrünu, kde plánujeme společné akce na rok 2020. Zorganizovali jsme několik besed pro děti základních škol a mysliveckých
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kroužků v okrese na téma Příroda a myslivost.
Za velký krok považujeme založení kroužku mladých přírodovědců při DDM v Nové Roli, který ke spokojenosti všech vede
naše členka Zuzana Kuncová.
Věříme, že stejné podpory se nám dostane ze strany města, našich sponzorů i přátel z řad mysliveckých druhů i v roce 2020
a budeme tak moct naplňovat cíle, které jsme si předsevzali
a zakotvili ve svých Stanovách.
Pro všechny naše sponzory a spolupracovníky, ale i pro všechny ostatní občany jsme jako akt poděkování a další spolupráce
připravili již 4. Myslivecký ples na 15. února 2020 v Kulturním
domě v Nové Roli.
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BALCARE CLUB, z.s.

si pokládá za čest vás pozvat na

4. MYSLIVECKÝ
PLES
BALCARE
15. února 2020 od 19.30 hodin
v Kulturním domě v Nové Roli

PROGRAM:

k poslechu a tanci hraje dechová muzika
KARLOVARKA pod vedením Jaromíra Marouše
pasování na lovce zvěře
zvěřinové občerstvení
myslivecká tombola

Vstupné 250,- Kč
Městská knihovna Nová Role
Bližší informace na adrese: i n fo @ b a l c are . c z , + 4 2 0 6 0 8 3 4 9 9 3 3
Předprodej:
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