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zprávy z města

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
dovolím si poděkovat všem těm, kteří využili své volební právo. Stěžovat si
je nyní velmi populární, ale u voleb je
možné svůj postoj vyjádřit. Já osobně
si velmi vážím obrovské podpory, díky
které jsem získala mandát krajského zastupitele. I v kraji se budu
snažit pracovat ve prospěch obyvatel našeho města a obou obcí. Věřím, že budu přínosem i pro sociální služby, které zajišťují pomoc
sociálně znevýhodněným občanům kraje, seniorům, postiženým
a dětem v náhradní rodinné péči.
Hodně mě trápí složitá doba, ve které se nacházíme. Zavírají se provozovny, školy i sociální pobytová zařízení. Všude je „cítit“ strach
z nemoci a budoucnosti. Teprve čas ukáže, o kolik finančních prostředků díky pandemii přijde i město Nová Role. Musíme přemýšlet,
které plánované investiční akce odložit a které zrealizovat. V současné době sestavujeme rozpočet města a připravujeme seznam kulturních akcí na rok 2021. V tuto chvíli víme jistě, že se neuskuteční
tradiční ples města. Třeba bude epidemiologická situace příznivá
a potkáme se na jiné společenské události. Propad příjmů se dotkne

i školských zařízení a ostatních spolků ve městě. Je třeba udržet především příspěvky na činnost tak, aby naše děti i jejich rodiče mohli
mít své volnočasové aktivity. Zastupitele nyní čeká hodně práce a je
třeba se shodnout na rozpočtu, který je důležitý pro další chod města
i obcí.
S covidovou infekcí si zatím vedeme dobře. Počet pozitivních případu není vysoký a to díky vám a vašemu zodpovědnému přístupu
k vládním opatřením. Zanechme, prosím, všech půtek a agrese,
nosme roušky, byť se nám to nelíbí, dodržujme hygienická opatření
a zbytečně se nesrocujme. Společnost se rozděluje, zvyšuje se nevraživost, zášť, a to vše má jednoho společného jmenovatele a tím je
strach. Zkrátka všichni se něčeho bojíme, někdo nemoci, jiný budoucnosti. Pomáhejme si vzájemně, mysleme pozitivně a přijímejme vše
s pokorou. Život za to stojí. Věřím, že stejně jako na jaře, i druhou
vlnu pandemie zvládneme ve zdraví a pokud někdo onemocní, moc
bych si přála, aby průběh nemoci byl podobný chřipce bez komplikací
a následků. Pokud víte ve svém okolí o seniorovi či znevýhodněné
osobě, která není schopná zajistit si nákupy, lékaře, prosím, kontaktujte pracovníky úřadu, kteří jsou připraveni situaci jednotlivců řešit
a pomoc zorganizovat.
V případě jakýchkoli dotazů, připomínek, nápadů, mne neváhejte
kontaktovat na telefonním čísle 602 343 465.
S úctou a pozdravem
starostka Jitka Pokorná

Nekrmte ptactvo
Vážení občané,
na základě spolupráce se záchrannou stanicí handicapovaných
zvířat DROSERA Bublava vás vyzýváme: nekrmte labutě ani
kachny na Novorolském rybníku, neboť tímto činem zvířatům
škodíte.

ze v malém množství, doporučují se čerstvé zeleninové odřezky,
nakrájený hlávkový salát, kukuřice, hrášek.
Děkujeme za pochopení.
Kateřina Černá – tajemnice úřadu

Pro žaludky vodních ptáků je pečivo největším nepřítelem, neobsahuje žádné vitamíny, minerály ani stopové prvky. Ptáci přijímají pečivo často s oblibou, mají plné žaludky, preferují tento
zdroj potravy před jinými pro ně přirozenými přírodními zdroji. Zejména u mláďat může z pečiva docházet až k vývojovým
poruchám a deformacím peří a kostí (tzv. andělská křídla – neschopnost létat). Labutě všeobecně nevhodnou potravou ztrácejí
na kondici. Z důvodu jejich bezpečí je vhodnější, aby se držely
dále od břehu. Od jara do podzimu mají labutě dostatek vhodného krmení v přírodě. V tuhé zimě se může přikrmovat, ale pou-
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Veřejná výzva

č.j. 2065/2020/NR

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
město Nová Role, zastoupené tajemnicí Městského úřadu Nová Role,
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice:
Úředník ekonomického odboru (dotace, projekty, výběrová řízení).
Platová třída dle druhu práce: 9-10 v závislosti na rozsahu výkonu činnosti a dle dosažené kvalifikace.
Místo výkonu práce: Nová Role.
Nástup: leden 2021.
Pracovní poměr na dobu: neurčitou.
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
1) Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka
dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
2) Další požadavky:
- Minimálně úplné střední odborné vzdělání ukončené
maturitou.
- Organizační, řídící, komunikační schopnosti, flexibilita.
- Orientace v právních normách.
- Samostatnost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení.
- Velmi dobrá znalost práce s PC a běžné SW k výkonu činnosti.
Zejména MS Office, internet.
- Praxe alespoň 3 roky.
Výhodou:
- Zvláštní odborná způsobilost k výkonu některé ze správních
činností dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
- Znalosti a orientace v oblasti veřejných zakázek.
- Praxe v oblasti strukturálních fondů EU a národních
dotačních programů.
Náležitosti písemné přihlášky:
- Jméno a příjmení zájemce.
- Datum a místo narození zájemce.
- Státní příslušnost zájemce.
- Místo trvalého pobytu zájemce.
- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
pobytu, jde-li o cizího státního občana.
- Datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností.
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením.
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
a další doklady potvrzující v žádosti uvedenou další
odbornou kvalifikaci (např. prokázání zvláštní odborné
způsobilosti).
- V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo, email).
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: Přihlášky je možné podávat do 16. listopadu 2020 do 17 h (včetně) poštou, elektronicky (s dodatečným dodáním ostatních dokladů elektronicky
nedoručitelných, resp. dodatečnou autorizací podané přihlášky
na základě vyzvání), nebo osobně na podatelnu MěÚ Nová Role.
Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny, při
poštovním doručení je rozhodující datum podání na poště
v případě řádného doručení zásilky v obvyklé lhůtě doručování poštovních zásilek.
Adresa pro doručení přihlášek: Městský úřad Nová Role,
Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role,
Při elektronickém podání: epodatelna@novarole.cz
Kateřina Černá, DiS – tajemnice MěÚ
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POZOR, KONTEJNERY NA TEXTIL
A ELEKTROODPAD, viz obrázek níže, BUDOU
OD 2. 11. 2020 UMÍSTĚNY U VJEZDU NA
PARKOVIŠTĚ U KOLEJÍ
Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme, co se starým
papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při
úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na
klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím
životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených
kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke
znovuvyužití.

• kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry,
drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

Co patří do červených kontejnerů?
•
•
•
•

mobilní telefony, vysílačky, navigace;
přehrávače mp3, diskmany, rádia;
notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky,

Se zhoršením počasí nám i na silnicích hrozí
větší nebezpečí
Slunce pomalu ztrácí svou sílu a s příchodem podzimu si musíme dávat pozor na nízké ranní teploty a stále častější mlhy. S podzimním časem však souvisí i brzké stmívání a pozdější rozednívání. Zejména chodci a cyklisté by se měli mít právě v tuto dobu
na pozoru, neboť právě oni jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Známé pravidlo Vidět a být viděn je důležité
mít stále na paměti a v tuto dobu dvojnásob. Buďte tedy vidět
a používejte reflexní prvky, neboť reflexní materiály ve světlech
projíždějících vozidel září a tudíž Vám mohou zachránit život.
Reflexní prvky noste viditelně, zejména na končetinách směrem
ke komunikaci. Chodec i cyklista musí být viditelný pro ostatní
účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu, zezadu i z boku.
Chodci by měli mít dále na paměti, že ze zákona o silničním pro-
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vozu jim vyplývá povinnost při chůzi mimo obec a za snížené
viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky mít na sobě reflexní prvky tak, aby byli vidět i pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Pokud nemáte doma žádné reflexní
prvky, noste alespoň oblečení jasných barev. Budete lépe vidět
v šeru, ve tmě i za mlhy a můžete se tak vyhnout mnohdy tragickému střetu s vozidlem. Žádný řidič totiž nedokáže zastavit
vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo pokud
mu někdo náhle vstoupí do jízdní dráhy.
Řidiči motorových vozidel musí být v těchto dnech obezřetní
a rychlost svého vozidla musí přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vo-
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zprávy z kraje, škola
zidla jedoucího před nimi. Každý řidič by také měl myslet na to,
že smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo
na vzdálenost, na kterou má náležitý rozhled. Řidičům může jízdu znepříjemnit i namrzlá komunikace a to zejména na rychle
namrzajících místech, kterými mohou být například mosty a přemostění nebo silnice v blízkosti vod či lesů.
S blížící se zimou bychom neměli zapomínat ani na přípravu
vozidla na zimu. Každoročně máme povinnost mít na svých vozidlech od 1. listopadu do 31. března zimní obutí, pokud se na
pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo
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námraza anebo to lze předpokládat. Zimní pneumatiky pak musí
mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejméně 4 mm.
Myslete ale také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí,
abyste později předešli komplikacím.
Jestliže se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje

Protidrogový vlak
Díky finanční podpoře města Nová Role se na začátku října třídy 7. A a 7. B mohly zúčastnit preventivního projektu REVOLUTION TRAIN. Program zaměřený na primární protidrogovou prevenci v podobě vlakové soupravy tvořené šesti vagony
měl tentokrát „zastávku“ v nedalekém Nejdku. Interiér stříbrně
natřeného vlaku s temně vyhlížejícími okny je vybaven multimediálními sály, kterými děti procházely a díky možnostem interaktivních technologií prožívaly příběh dvou mladých lidí, kteří se z různých příčin stali závislí na těžkých drogách. V sekci
s tématem tabák a alkohol byla nainstalována věrná imitace baru,
v další automobilová havárie v důsledku zneužití drog. Jiné
prostory představovaly vězení, drogové doupě, starou chátrající
továrnu, v níž se šestnáctiletý mladík předávkoval. Vnitřní stěny všech vagonů připomínaly lidské tělo a jeho křehkost. Cílem
vlakového programu je názorným způsobem a zapojením všech
lidských smyslů přivést děti k zamyšlení nad životními volbami
a ukázat, kam vede užívání drog.
Mgr. Jana Rokoská, základní škola

Okénko do školy
V září, když začal nový školní rok, přišli někteří žáci do školy téměř po půlroční přestávce. Prvořadým úkolem učitelů bylo zjistit, jak si jednotliví žáci stojí ve svých vědomostech a dovednostech, aby případné mezery s žáky doplnili. Na základě výsledků
učitelé zpracovali mapy pokroku jednotlivých žáků. Vzhledem
k tomu, že v době psaní tohoto příspěvku je již 2. stupeň na střídavé prezenční a distanční výuce a ve výhledu je distanční výuka
i 1. stupně, je třeba využít čas ve škole co nejefektivněji a zároveň
připravovat podmínky pro výuku doma. Kvalita distanční výuky
je též závislá na technickém zázemí žáků, protože součástí dis-

tanční výuky je též online vyučování. Na začátku školního roku
proběhl mezi rodiči dotazník týkající se vybavení jednotlivých
žáků, aby mohla škola v rámci svých možností pomoci s IT technikou. Koronavirová omezení se projevila i v omezení akcí školy,
momentálně neprobíhá ani plavecká výuka či kurz sebeobrany.
Přestože je průběh školního roku opět nestandartní, máme naději, že společnými silami situaci zvládneme a že budou žáci dělat
ve svém vzdělávání pokroky.
Za kolektiv pedagogů
Mgr. Ester Nováková, ředitelka školy
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Vzpomínka na Michalskou pouť
V sobotu 12. září se v Nové Roli konala tradiční Michalská pouť. Letos byly na pouti perfektní atrakce a dobré občerstvení. Děti si
mohly nechat zdarma pomalovat obličej, mohly si nechat nastříkat „kérku“ a čekala je i projížďka na koni. Akce měla hudební doprovodný program, který zajistily hudební skupiny Karlovarka, Forteband J. P. Š, MK Collective a Citrón s Láďou Křížkem a Tanjou.
Vydařenou akci, které přálo počasí, zakončila diskotéka v Karibu.
Matěj Škop 5. A

Putování s Varybou
I přes epidemiologickou situaci se velryba Varyba (alias paní učitelka Š. Šťastná) rozhodla pozvat na podzim děti opět na velké
putování po Karlových Varech. Aby byly děti co nejvíce v přírodě, vedla tentokrát trasa k lesní oboře Linhart. Děti po lese hledaly
makety zvířat, ale měly možnost pozorovat i živé kance a daňky. Cestu krásnou podzimní přírodou si v září prošly téměř všechny
třídy 1. stupně.
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72 hodin v době nouzového stavu
Letos měly již po deváté proběhnout 3 dny dobrovolnických aktivit (15. – 18. října 2020), při kterých se pomáhá lidem, přírodě
či okolí. Vzhledem k situaci byly místo aktivit vyhlášeny tzv. výzvy, ke kterým bylo možné se přihlásit. Naše třída 5. A se přihlásila
k výzvám 72 hodin bez plýtvání jídlem, 72 hodin šetříme energii a vodu, 72 hodin třídíme odpad. Protože 72 hodin se nám zdálo
málo, budeme se snažit všechny 3 výzvy plnit neustále. Má to smysl!
PaedDr. M. Dušková a žáci 5. A

Loučení s prázdninami
v Jimlíkově
V pátek dne 28. 8. 2020 uspořádal OV Jimlíkov Loučení s prázdninami. Na děti čekal Aquazorbing s vodním válcem, lukostřelba a Bumper Ball. Děti nejvíce zaujal napuštěný bazén s vodou
a pouštění balonků. Děkuji všem za pomoc a těšíme se na další
akce.
Za OV Martina Hrabicová
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY
NA ŠKOLNÍ ROK
2020– 2021
číslo telefonu:
725588680
607552337

ZK KARATE: pro chl. a dívky od 1.tř.
pondělí od 16.30 hod.
pátek od 16.30 hod.
DDM

ZK VÝTVARNÝ – KREATIVNÍ TVOŘENÍ:
pro chl. a dívky od 3.třídy
čtvrtek od 15.00 hod.
DDM

ZK FLORBAL: pro chl.a dívky od 1.třídy
úterý od 15.30 hod.
tělocvična

ZK JÓGA: pro chlapce a dívky od 1.třídy
středa 15.30 hod.
DDM

ZK FIGHT CLUB: pro chl. a dívky od 1.tř
pondělí od 18.00 hod.
( parkour. skákání)
středa od 17.00 hod.
(základy karate, box,)
tělocvična

ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ,STOLOVÁNÍ I.:
pro chl.a dívky od 3 třídy
úterý od 15.00 hod.
DDM

ZK CAPOEIRA: pro chl. a dívky od 1.tř.
čtvrtek od 17.00 hod.
DDM
(pouze liché týdny)
ZK FLORBAL II: pro chl.a dívky od 5.třídy
úterý od 16.30 hod.
tělocvična
ZK ATLETIKA: pro chl. a dívky od 3.třídy
zaměřené na běh
středa od 16.00 hod.
DDM
pátek od 16.00 hod.
tělocvična

ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ,STOLOVÁNÍ II.:
pro chl.a dívky od 3 třídy
úterý od 16.00 hod.
DDM
ZK KNIHOVNÍK: pro chl.a dívky od 4 třídy
středa od 14.00 hod.
MěK
ZK ŠACHY: pro chl.a dívky od 1 třídy
úterý od 16.00 hod.
DDM
ZK ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘ: pro chl. a dívky od 4.tř.
čtvrtek od 15.00hod.
pátek od 15.00 hod.

ZK SHOW DANCE: pro chl.a dívky od 1.třídy
čtvrtek od 16.00 hod.
DDM
ZK LOGOPEDIE: pro chl. a dívky od 1.- 3. třídy
středa od 13.30 hod.
DDM
ZK TANEČNÍ: pro chl. a dívky od 5 let
úterý od 17.00 hod.
ZŠ
ZK VÝTVARNÝ: pro chl a dívky od 1.tř
pondělí od 15.00 hod.
DDM

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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PĚV. SBOR KONIPÁSEK: pro chl. a dívky 3-6 let
pondělí od 16.00 hod. DDM
(předškoláci)
PĚV. SBOR MIŠPULE: pro chl. a dívky od 1- 3.třídy
pondělí od 15.00 hod. DDM
PĚV. ČEKANKA: pro chl.a dívky od 4.třídy
pondělí od 17.00 hod. DDM
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DDM, skauting
ZK TEENS JOGA: pro chl.a dívky od 5.třídy
středa od 16.30 hod.
DDM
ZK STOLNÍ TENIS: pro chl.a dívky od 4.třídy
pondělí od 18.00 hod. Beach camp
ZK VOLEJBAL: pro chl.a dívky od 1.třídy
čvrtek od 15.00 hod.
tělocvična ZŠ

KLUBY DDM

2020

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
SLUNÍČKO: hudebně pohybový kroužek
pro děti od 3 let
úterý od 16.00 hod.
DDM
HRÁTKY S BATOLÁTKY:
pro chlapce a dívky od 18 měsíců do 3 let
čtvrtek od 10.00 hod.
DDM

ČTENÁŘSKÝ KLUB: pro chlapce a dívky od 1. – 4 třídy
čtvrtek od 15.00 hod.
DDM

ZK MYSLIVECKÝ: pro chl. a dívky od 1.třídy
středa 16.00 hod.
DDM

KLUB STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER:
pro chlapce a dívky od 1.třídy
čtvrtek od 16.00 hod.
DDM

ZK GYMNASTIKA: pro chl. a dívky od 1.třídy
pondělí 16.00 hod.
tělocvična

Skaut - český skauting
ABS středisko Javor Nová Role
Ohlédnutí za létem
V letošním roce se nám podařilo uspořádat v posledním srpnovém týdnu malý skautský tábor. Tábořili jsme v kempu na Šindelové. Za ten týden jsme proběhli celým rokem.
Začali jsme jarem – malovali a hledali vajíčka, zahráli si turnaj
v kuličkách. Ke snídani byl dokonce i tradiční mazanec. V létě
jsme se koupali a závodili na šlapadlech, na podzim pouštěli draky
a pekli v ohni brambory. Jen zima se nám moc nevyvedla, než jsme si
stačili vyrobit papírové „sněhové“ koule, přihnal se mrak a ze
zimní koulovačky sešlo.
Zato jsme měli více času na výrobu vánočních dárečků, ale
kvůli dešti jsme nešli ani zdobit stromek a dárečky si rozdali ve
stanu. Ale tradiční bramborový salát k večeři byl, i když rybu
nahradil obalený párek se špejlemi. Jelikož se k půlnoci počasí
umoudřilo, tak jsme se s rokem i celým táborem rozloučili malým ohňostrojem. Opravdu malým, jen jedna malá fontánka,
abychom nerušili klid v přírodě. Počasí nám úplně nepřálo, na
koupání to moc nebylo, několikrát jsme i zmokli. Hlavně na začátku při stavbě stanů a přípravě dřeva pro kuchyň. Za ten týden jsme toho stihli opravdu hodně. Vyzdobit si táborová trička,
celodenní výlet po okolních zajímavostech, jako je modřínová
alej (napočítali jsme 84 modřínů), rotavské varhany, zatopený

důl u Jindřichovic, kde bylo super koupání, zámek Favorit, na
ten jsme koukli jen zpovzdálí, neboť je v soukromých rukách.
Jedno dopoledne jsme navštívili místního meteorologa Rudolfa Kovaříka. Od něj jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.
Například, že za 45 let, co se zabývá počasím, nemrzlo jen dva
měsíce, a to v srpnu 2002 a červenci 2019. I my jsme to poznali na vlastní kůži. Jedno ráno ukazoval teploměr v autě jedněch
ubytovaných 4°C, u pana Kovaříka byla nula. Také nám říkal,
že mezi jeho stanicí a Tajchem, kde je kemp, bývá rozdíl až 4°C,
a kostelem v Krásné Lípě až 7°C. Také jsme se jeden večer sešli
s většinou členů, rodiči a kamarády u slavnostního ohně. Někteří
táborníci si užili i bobříka odvahy. Na ohýnku v kotlíku nám vedoucí Liška vyvařovala chutná jídla. Přestože počasí nebylo úplně
ideální, tábor jsme si moc užili a stihli celkem vše z naplánovaného programu. Důležité je, že se líbilo dětem, ale nejen jim.
Moc děkuji místním hasičům za pomoc s přepravou. Všem, kdo
se podílel na přípravě a chodu tábora, děvčatům, která si poprvé
vyzkoušela, jaké je to být vedoucí.
Těším se na příští rok, že nám tábor opět vyjde a snad i ve
větším počtu.
Napsala Hana Horychová Liška
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různé

Pro dospělé: čtvrtek od 19:00

pozvánka na

Vánoční koncert žáků
ZUŠ Nová Role

Pro seniory: úterý od 10:00
v DDM Nová Role
Jóga je tu pro každého.
Rozvíjí naší přirozenou podstatu zdraví a štěstí.
Přijďte:

17. prosince 2020
17.00 hod.
koncertní sál ZUŠ

navrátit tělu přirozenou pružnost
těšit se z přítomného okamžiku
naslouchat moudrosti svého těla
naslouchat sami sobě a plynout
Více informací v DDM Nová Role

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace
pořádá

CVIČENÍ NA ŽIDLI PRO SENIORY
Každé úterý od 15.00 hod. v Domě dětí a mládeže v Nové Roli.
S sebou: pohodlné oblečení a obuv
Cvičení je určeno i pro seniory s omezenou hybností
Přijďte si zlepšit fyzickou kondici
"Cvičit můžeš, i když nemůžeš."

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Vydařené závody jednotlivců
mladých hasičů z Mezirolí
Dne 27. září jsme se v záplavě neustále rušených závodů dočkali
sportovního klání mladých hasičů v Jáchymově, jež se skládal i ze
dvou samostatných závodů jednotlivců.
V dopoledních hodinách se soutěžilo v běhu jednotlivců s překážkami na 60 m a dorost na 100 m. V kategoriích od přípravky
(3 let), mladších žáků, starších žáků a dorostu, vždy rozdělené na
chlapce a dívky, jsme měli zastoupení v kategorii mladších chlapců. Jakub Pospěch dvěma vyrovnanými rozběhy vybojoval skvělé
2. místo. S radostí a oprávněně si došel pro medaili a věcné ceny.
V odpoledním čase byla přestavěna dráha na soutěž pro „tvrďáky“ a v soutěží TFA upravené pro mládež dle jednotlivých kategorií se mládež poměřila v dovednosti zapojování, rozvinutí
a smotání hadic, překonání překážky, převalení pneumatiky, tažení barelu s vodou za pomoci provazu a přetažení figuríny. To
vše samozřejmě za běhu, když to šlo, jelikož se kromě splnění
úkolu hodnotil i čas provedení.
V našich barvách nastoupili dva dorostenci. Oba se umístili na
bedně: Matěj Vácha 1. místo a Jan Cinegr 3. místo. Gratulujeme
a jsme pyšní.
Pospěch Miloslav
vedoucí mládeže SDH Mezirolí

42. Mistrovství ČR Masters ve vzpírání
(12. - 13. 9. 2020 v Meziboří)
Pod vedením trenéra A. KOCURA startovali 4 naši borci na této
prestižní soutěži.
Soutěž se uskutečnila ve sportovní hale Baníku Meziboří. Mistrovství se zúčastnilo celkem 80 vzpěračů a vzpěraček. Nevraceli
jsme se s prázdnou. Celkem jsme vybojovali 4 medaile.
AG2/40 - 44let:
do 89 kg:
MILOŠ PODŠER		
do 102 kg:
MICHAL VÁLEK
AG4/50 - 54let:
+109 kg:
ZDENĚK KADLEC
AG7/65 - 69let:
do 89 kg:
KAREL MRNUŠTÍK
Sportu zdar!

M. Podšer

2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
A. Kocur

M. Válek
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Hřiště s umělou trávou III. generace
Fotbalového klubu Nová Role z. s.
Na přelomu měsíce srpna a září byla dokončena výstavba tréninkového fotbalového hřiště s umělou trávou III. generace ve
sportovním areálu Fotbalového klubu Nová Role z. s.
Stavbu prováděla firma Sportstav s.r.o. z Fryštáku, která vyhrála výběrové řízení. Stavba byla prováděna dle projektové dokumentace a byla provedena ve velmi dobré kvalitě.
Celý projekt byl financován z dotačního programu MŠMT
a příspěvku města Nová Role.
Realizací tohoto projektu získal sportovní areál FK Nová Role
další moderní a kvalitní sportoviště pro tréninkovou činnost
fotbalových mužstev a mistrovské zápasy mládeže ale i možnost
pro využití ZŠ při hodinách TV a pro další organizace města.
Sportoviště bude sloužit hlavně v podzimních, zimních a jarních
měsících, kdy není možno trénovat na přírodní trávě a díky kvalitnímu osvětlení nebude překážkou pro tréninky ani skutečnost,
že je brzy tma.
Protože se povedlo projekt realizovat oproti plánovanému
rozpočtu úsporněji a po souhlasu zastupitelů města Nová Role,

byl z ušetřených prostředků zakoupen traktůrek a zařízení na
čištění umělého trávníku, jeho pravidelnou údržbu a úklid sněhu
v zimním období. Chceme tímto poděkovat zastupitelům města
za jejich rozhodnutí a pomoc.
Černou kaňkou na naší radosti z nového hřiště je vandalské proříznutí nové sítě oplocení a krádež rohového praporku.
V současné době máme již hřiště pojištěné a VV FK Nová Role se
snaží zajistit finanční prostředky na instalaci kamerového systému, který by byl postupně rozšířen na celý sportovní areál.
Ještě jednou chceme poděkovat všem, kteří se na uskutečnění
tohoto projektu podíleli a přispěli tak k vybudování dalšího moderního sportoviště v Nové Roli.
Za VV FK Nová Role
Jiří Hájek předseda FKNR
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