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Slovo
starostky
Zdravím všechny spoluobčany a opět
přináším pár úvah a postřehů z dění
v našem městě.
Hlavním tématem, které vyvolává negativní reakce i na sociálních sítích, je
výstavba dvou bytových domů na louce u zahrádek za ulicí Svobodova. Chápu připomínky zde žijících
obyvatel, přesto si dovolím konstatovat, že není v moci města danou
investiční akci žádným způsobem zastavit. Připomínám, že stejné výhrady k výstavbě nových domů měli obyvatelé v ulici Husova, když
se budovala výstavba U Plynárny. V územním plánu z roku 2004
je daný pozemek určený k hromadné bytové výstavbě. Celý projekt
začal v roce 2012, kdy v té době bylo možné vystavět domy až osmipodlažní. V roce 2016 se změnou územního plánu podařilo snížit možnost výstavby na současných šest podlaží. Pozemek byl a je
soukromý. K záměru se vyjadřoval Krajský úřad Karlovarského kraje
i Magistrát města Karlovy Vary. Na žádost Stavebního úřadu Nová
Role musel projektant vypracovat studii zastínění a hlukovou studii.
Závěr obou těchto studií je, že odpovídá normám. Není pravdou, že
by obyvatelé žijící v panelových domech nebyli informováni o výstavbě. Veřejné ústní jednání proběhlo dne 26. 3. 2013, kdy na základě
zákona pozvánka i veškeré dostupné informace byly zveřejněny na
úřední desce města. Na veřejném projednávání byli přítomni tehdejší
předsedové SVJ. Z jednání vyšla žádost o zrušení řízení ve věci výstavby bytových domů, kdy důvod byl neumístění tabule s informacemi na stavebním pozemku. Žádost byla odložena s tím, že tabule
umístěna byla. Město nemělo a ani nemá žádné právní možnosti, jak
stavbu ukončit. Konečné stavební povolení podléhá různým vyjadřovacím zprávám dotčených orgánů a je k nahlédnutí na stavebním
úřadu města. Jediné, co se vedení městu podařilo prosadit, je skutečnost, že těžká technika a stavební materiál nesmí jezdit přes město
a budou na stavbu dopravovány přes provizorně vybudovaný železniční přejezd. Všechny úkony spojené se stavbou budeme bedlivě monitorovat. Pokud máte jakýkoli dotaz, prosím, obraťte se na pracovníky Stavebního úřadu v Nové Roli.
Dovolím si připomenout krásné 140. výročí založení SDH Nová
Role, které se slavilo v sobotu dne 14. 8. 2021. Pozvání na tento
den přijaly jednotky okolních měst i ze spřátelené obce Rittersgrün.
Součástí slavnosti bylo předávání ocenění členů hasičského sboru
z rukou starosty spolku Ondřeje Horycha a velitele SDH Stanislava
Hubáčka. Já osobně vnímám členy hasičů jako úžasnou partu lidí,
bez kterých by se nemohly konat kulturní akce města. Nejenom že
pomáhají organizovat, ale zajišťují i požární hlídky na akcí různých
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organizací. Hasiči jsou lidé, kteří dobrovolně pomáhají obyvatelům
města při různých katastrofách či nepříznivých situacích. Jsou to ale
i lidé, kteří zachraňují životy. Mezi ně patří pan Petr Kůs, který inspiroval spoustu mladých lidí vstoupit do registru dárců kostní dřeně
a sám v loňském roce kostní dřeň daroval, a tím zachránil lidský život. Druhý oceněný, který si zaslouží velkou úctu a poděkování, je
velitel jednotky pan Stanislav Hubáček, který absolvoval 120 odběrů
krve a i on zachraňoval lidské životy. Třetím hrdinou je mladý a nadějný hasič Dominik Svoboda, který duchapřítomně a velmi odborně zareagoval v situaci, kdy se pod dívkou prolomil led na rybníku
v Nové Roli. Spousta dospělých by propadlo panice - tento mladý muž
se zachoval jako správný dobrovolný hasič. Všem těmto třem, pro
mě hrdinům, jsem předala veřejné poděkování starostky města. Velmi
si vážím lidí, kteří se účastní charitativních projektů, např. pomoci
maminkám samoživitelkám z našeho města. I v SDH máme členku
Annu Kopetzkou, která je ochotna pomáhat těm nejzranitelnějším.
Jsem pyšná, že mohu být součástí SDH Nová Role, a děkuji všem
členům za podporu města a jeho organizací i spolků.
Prázdniny jsou u konce a čeká nás nový školní rok. Věřím, že
bez různých lockdownů a s dobrou náladou zvládneme školní rok
2021/2022 včetně různých kulturních akcí, kdy se potkám se školáky
i pedagogy.
Přeji všem rodičům i dětem šťastný vstup do dalšího školní roku,
pedagogům přeji hodně pozitivní energie a radosti z jejich práce.
Vedení města a všichni zastupitelé vás srdečně zdraví.
Jitka Pokorná – starostka
Tel.: +420 602 343 465
Email: starostka@novarole.cz

Návrh rozpočtu města
na rok 2022
Vážení občané,
dovoluji si Vám oznámit, že v termínu do 30. září lze předkládat
návrhy na rozpočet města Nová Role pro rok 2022. Své písemné požadavky zašlete elektronicky, popř. poštou na městský úřad nejpozději
do 30. 9. 2021. Kontaktní osobou je paní Alena Veselá.
Žádosti o dotace lze předložit na předepsaném formuláři, který je
zveřejněn na webových stránkách města, nejpozději do 31. 10. 2021.
Kontaktní osobou pro dotace je paní Petra Höflerová.
Kateřina Černá – tajemnice úřadu
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Placení poplatků, nájmů, pokut, nákladů řízení
Vážení spoluobčané,
s pomalu blížícím se koncem roku si Vám dovoluji připomenout
platební povinnost vůči městu. Všechny platby (místní poplatky, nájmy pozemků, pokuty, náklady řízení) můžete provést bezhotovostně na bankovní účet města č. 262359697/0300, který je uveřejněn též
na webových stránkách města. Samozřejmě i občané žijící v zahraničí mohou provést bezhotovostní platbu z jiné země na účet ve
tvaru CZ 58 0300 0000 0002 6235 9697, IBAN je též uvedený na
internetových stránkách Nové Role. Variabilní symbol lze vyžádat
emailem anebo telefonicky na ekonomickém odboru úřadu. Připomínám, že variabilní symbol poplatníka je identický pro všechna období a druhy plateb. V úřední hodiny přijímáme i hotovostní
platby v pokladně úřadu v přízemí budovy (prostory bývalé spořitelny).
Sazba místního poplatku „za odpad“ činí Kč 700,- za kalendářní rok pro osobu s trvalým pobytem na území obce anebo osobu,
která vlastní na území obce nemovitost, ve které není žádná osoba
hlášena k trvalému pobytu.
Sazba místního poplatku za psa činí:
a) za psy chované v bytových domech: za prvního psa 800,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa 1.200,- Kč,

b) za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt: za prvního psa
300,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 600,- Kč, c) za každého
psa, jehož držitel je osoba starší 65 let nebo je poživatelem invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu: za prvního psa
200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.
Nájemné za pozemky se hradí dle uzavřených nájemních smluv.
Správci místního poplatku, tj. městskému úřadu, je ze zákona
dána povinnost poplatek vymáhat. Proto včas kontaktujte příslušné
referenty ekonomického úřadu:
Lenka Hegenbartová – místní poplatek ze psů; místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů;
Alena Veselá – platby za pronájem pozemků;
a nahlaste všechny případné změny nebo důvody osvobození.
Jednotlivé poplatky včas uhraďte, vyhnete se tak zbytečnému navýšení poplatku a dalším nepříjemnostem.
Kateřina Černá, DiS. – tajemnice úřadu

Pracoviště pokladny a podatelny
se vrací do původních prostor
Po rekonstrukci přízemních prostor novorolské budovy úřadu, ve
kterých bylo umístěno pracoviště podatelny a pokladny Městského úřadu Nová Role, se toto opět ze svého provizoria v zasedací
místnosti v I. patře budovy přestěhovalo zpět do původního působiště v přízemí budovy úřadu (bývalá spořitelna). Nově do těchto
prostor přibylo pracoviště matriky, evidence obyvatel, legalizace,
vidimace a poskytování služeb Czech POINT.
Pro občany je nejdůležitější ta informace, že všechny nejčastější úkony, za kterými chodí na úřad, tj. hotovostní platby, fyzická
podání dokumentů, matriční záležitosti, změny trvalého pobytu,
ověřování podpisů a listin či služby Czech POINT, vyřídí pohodlně
v přízemí budovy v rámci jednoho kontaktního místa.
V úřední hodiny se na Vás těší kolektiv úředníků Městského úřadu v Nové Roli.
Kateřina Černá – tajemnice města
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volby
Město Nová Role
INFORMACE O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
Starostka města Nová Role dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, podává informaci o době a místu konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve
dnech 08. a 09. října 2021. V pátek se volí od 14 do 22 hodin a v sobotu
od 8 do 14 hodin.
V obci jsou ustaveny čtyři stálé volební okrsky.
Volby proběhnou v těchto místnostech:
OKRSEK Č. 1, VOLEBNÍ MÍSTNOST: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nová Role, Chodovská č. p. 236, pro oprávněné občany, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Nádražní
- všechna čísla popisná,
ul. Hřbitovní
- všechna čísla popisná,
ul. Ke Stájím
- všechna čísla popisná,
ul. Rolavská
- čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 262, 322,
ul. Pod Nádražím - všechna čísla popisná,
ul. Na Bouchalce - všechna čísla popisná a všechna čísla evidenční
ul. Za Tratí
- všechna čísla popisná,
ul. K Lávce
- všechna čísla popisná,
ul. Chodovská
- pouze č.p.331, 337
Nová Role
- čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
Nová Role
č.e. 133, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
		
238, 239, 241, 243, 246, 247
OKRSEK Č. 2, VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role, Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova
- všechna čísla popisná
ul. Svobodova
- všechna čísla popisná
ul. Krátká
- všechna čísla popisná
ul. Chodovská
- všechna čísla popisná mimo 331 a 337, 82
ul. Příčná
- všechna čísla popisná
ul. Pod Homolkou - všechna čísla popisná
ul. Polní
- všechna čísla popisná
ul. Luční
- všechna čísla popisná
ul. Mlýnská
- všechna čísla popisná
ul. Za Zastávkou - všechna čísla popisná
ul. 1. Máje
- všechna čísla popisná
ul. U Plynárny
- všechna čísla popisná
ul. Jarní
- všechna čísla popisná
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OKRSEK Č. 3, VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role, Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Jiráskova
- všechna čísla popisná
ul. Tovární
- všechna čísla popisná
ul. Bezejmenná - všechna čísla popisná
ul. Na Pěší zóně - všechna čísla popisná
ul. Školní
- všechna čísla popisná
ul. Rolavská
- 211, 212, 213, 214, 215, 216
ul. Chodovská
- 82
Nová Role
č.e. 40, 149, 152, 153, 170, 175, 179, 200, 243
Nová Role, část Jimlíkov
- všechna čísla popisná a evidenční
OKRSEK Č. 4, VOLEBNÍ MÍSTNOST: KNIHOVNA MEZIROLÍ
Nová Role, část Mezirolí č.p. 49
Pro oprávněné občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu:
Nová Role, část Mezirolí - všechna čísla popisná a evidenční.
Pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků prosíme občany,
aby si řádně označili na poštovních doručovacích schránkách
příjmení všech osob, voličů, hlášených k trvalému pobytu. Nejpozději
3 dny před konáním voleb Vám budou do schránek doručeny obálky
s hlasovacím listem. Náhradní hlasovací listy budou k dispozici
i přímo ve volebních místnostech.
Obyvatelé hlášení na úřední adrese Nová Role, Chodovská 236/6, si
mohou hlasovací list vyzvednout na ohlašovně nebo v průběhu volby
přímo ve volební místnosti č. 2.
Zkontrolujte si platnost občanského průkazu.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit (netýká se
občanů v karanténě v souvislosti s nákazou COVID–19) do určených
volebních místností, mohou telefonicky (353 176 317) požádat
o návštěvu okrskové volební komise do místa jejich trvalého pobytu.
Obyvatelé DPS si návštěvu komise mohou ohlásit také prostřednictvím
pečovatelek v DPS.
Pro případné další informace k průběhu voleb volejte na tel.
353 176 317.
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Informace k vydávání voličských průkazů pro hlasování ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
Voliči (státní občané České republiky), kteří nebudou moci ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovat ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu jsou podle místa trvalého pobytu zapsáni,
mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadě
podle místa svého trvalého pobytu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Žádost musí být doručena Městskému úřadu Nová Role některým
z níže uvedených způsobů:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče 1 – zaslané
na adresu: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236/6, 362 25 Nová
Role (podle §8 odst. 2 písm. f/ zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, je ověření podpisu u krajského / obecního úřadu
osvobozeno od správního poplatku), nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
voliče (fyzické osoby) do datové schránky Města Nová Role: y24bcev
(žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
voliče), a to nejdéle do 1. října 2021, nebo
c) osobně na Matriku a evidenci obyvatel, Chodovská 236/6 – Lenka
Žigovičová, tel.: 353 176 317, a to nejdéle do 6. října 2021 do 16.00
hodin. Žadatel podepíše žádost před pověřeným úředníkem po
prokázání své totožnosti platným dokladem (občanským průkazem
nebo cestovním pasem).

VÝDEJ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
Voličský průkaz je možné:
• předat osobně voliči, nebo
• předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče1 žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo
• zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na území
České republiky nebo v zahraničí,
nejdříve však 15 dnů přede dnem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, tj. nejdříve dne 23. září 2021.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů:
• v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, nebo
• v jakémkoli zvláštním volebním okrsku, který vede zastupitelský
úřad v zahraničí.

v těchto dnech a hodinách:

pondělí a středa
7.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin,
pátek
7.30 – 11.30 hodin
(ve středu 6. října 2021 pouze do 16.00 hodin)
Žadatel je povinen před podpisem žádosti prokázat
pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným dokladem
(občanským
průkazem
nebo
cestovním
pasem
ČR).
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici
na www.novarole.cz nebo v listinné podobě na Matrice
a evidenci MěÚ Nová Role.
1) V souladu s §8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je úřední ověření podpisu pro
účely výkonu volebního práva osvobozeno od správního poplatku, pokud
je provedeno úřadem, který je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších předpisů (např. obecním / městským /
krajským úřadem).
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SDH Nová Role

140 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Nové Roli
10. srpna 2021 uplynulo přesně 140 let od doby, kdy byl v Nové
Roli založen sbor dobrovolných hasičů. V sobotu 14. srpna proběhly oslavy tohoto jubilea.

a našemu zatím ještě mladému hasiči Dominikovi Svobodovi,
který letos v zimě vytáhl dívku propadlou ledem do novorolského rybníka.

Na oslavy založení novorolského Sboru dobrovolných hasičů
přijaly pozvání hasičské sbory z okolí.
Ve slavnostním průvodu jste tak mohly vidět členy a techniku
dobrovolných hasičů z Mezirolí, Pozorky, Nejdku, Chodova, Žlutic, Hroznětína, Staré Role, Plesné, Jáchymova, Hájku, a také hasiče z německého Rittersgrünu.
Jako hosté se oslav zúčastnili starostka města Nová Role paní
Jitka Pokorná, starosta Okresního sdružení hasičů Karlovy Vary
pan Stanislav Hubáček, starosta Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje pan Alois Minář a ředitel územního odboru
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Roman Krumphanzl.
Oslavy začaly slavnostním průvodem ulicemi města zakončeným na hasičské zbrojnici v Nové Roli, kde poté probíhal slavnostní nástup.
Na nástupu shrnul velitel dobrovolných hasičů Nová Role pan
Stanislav Hubáček, historii sboru od založení po současnost. Slovo poté dostali hosté oslav, kteří děkovali novorolským hasičům
za vykonanou práci a popřáli jim mnoho úspěchů do dalších let
a návraty ve zdraví z budoucích zásahů.
Starostka města Nová Role, paní Pokorná, poté předala ocenění a dárkové koše členům SDH Nová Role - panu Petru Kůsovi,
který dárcovstvím kostní dřeně v loňském roce zachránil lidský
život, panu Stanislavu Hubáčkovi za dlouholeté darování krve

Následně starosta SDH Nová Role, pan Ondřej Horych, společně s krajským starostou panem Aloisem Minářem a okresním
starostou panem Stanislavem Hubáčkem předali:

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

medaile za věrnost 10 let
pánům Dominiku Svobodovi, Karlu Šindelářovi, Karlu
Kopetzkému a Jaroslavu Kopetzkému.
stužky za věrnost 20 let
paní Jaroslavě Pečenkové a panu Ondřeji Horychovi
čestné uznání okresu Karlovy Vary
paní Elišce Kejvalové
medaili za mimořádné zásluhy
panu Ladislavu Zábranskému
titul Zasloužilý hasič
panu Františku Schlosserovi
a medaili za záchranu života
Dominiku Svobodovi
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SDH Nová Role, mobilní rozhlas
Krajský starosta pan Minář poté předal sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli stužku ke slavnostnímu praporu III. stupně.
Nakonec proběhlo předávání darů od pozvaných sborů.
Po skončení slavnostního nástupu začal doprovodný program.
Děti se mohly vyřádit na skákacím hradu nebo si nechat namalovat obrázky na obličej.
Proběhly ukázky prořezávání a hašení zařízením Cobra, o kterou se postaralo družstvo HZS Karlovarského kraje ze stanice
Karlovy Vary, ukázka vybavení sanitního vozu a poskytnutí první pomoci. Nesměla chybět hasičská pěna a následné sprchování,
které si v parném dni užili nejen děti, ale také mnozí dospělí.
Na závěr si připravil Sbor dobrovolných hasičů v Nové Roli
vtipnou scénku „Jak to vypadá, když to houknou“. Snad se scénka
líbila i přes to, že si na ni diváci museli kvůli technické závadě
chvíli počkat.
Po celou dobu bylo zajištěno vynikající občerstvení, o které se
postaral bar Vendetta, a akcí nás provázel a hudbou podporoval
DJ Martin Mojžíš.

09-10
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Doufám, že si účastníci oslavy založení našeho sboru užili alespoň jako my.
Děkuji všem sborům a hostům, kteří přijeli s námi toto jubileum oslavit, děkuji městu Nová Role a paní starostce Jitce Pokorné nejen za podporu této akce, ale za dlouhodobou podporu
našeho sboru, jednotky a nás hasičů, děkuji Martinu Mojžíšovi
za parádní atmosféru, děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a uskutečnění této akce, děkuji baru Vendetta za výborné
občerstvení a za to, že vydrželi v tom parnu sytit všechny hladové
a žíznivé krky až do večera. Děkuji všem členům SDH Nová Role
za jejich aktivní přístup a činnost ve sboru. Těším se, až s Vámi
budu moci oslavit další výročí.

Na webových stránkách www.hasici-novarole.cz si můžete načíst historii sboru od založení až po současnost.

Starosta SDH Nová Role
Ondřej Horych

Mobilní rozhlas
Vážení občané,
v našem městě pro vás již delší dobu funguje služba Mobilní
Rozhlas, díky které vás efektivně informujeme přímo do vašeho
telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu
do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci
apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní
zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů, …
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle
varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE:
https://novarole.mobilnirozhlas/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu – rádi
vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy – Mobilní Rozhlas si můžete
stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat město Nová Role a budete mít informace vždy po ruce.
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Z-BOX
Z-BOX v Nové Roli je umístěn v ulici Bezejmenná a v následujících dnech bude instalován druhý poblíž BeachCampu.
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zprávy z města, TJ, knihovna
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Setkání v Rittersgrünu
S našimi přáteli z partnerské obce Rittersgrün jsme se mohli
naposledy setkat při konání Michalské pouti v roce 2021. Částečné uvolnění koronavirových opatření nám umožnilo setkání,
které se uskutečnilo v pátek 23. července 2021 na radnici v Rittersgrünu. Za Rittersgrün se účastnil Thomas Welter, starosta
obce, a Tommy Jost, předseda střeleckého spolku Schützenverein
1883. Novou Roli zastupovali zastupitelé města Ladislav Cinegr
a Luboš Pastor. Při setkání bychom se neobešli bez tlumočnice do
jazyka německého Inge Silvové.
V první řadě jsme se zabývali následky koronavirové epidemie a tím, jaké problémy obě přátelské obce musí řešit. Hlavním
předmětem našeho setkání bylo projednání další spolupráce do
budoucna. Z německé strany je velký zájem pokračovat ve spolupráci nejen s městem Nová Role, ale i s organizacemi v našem
městě. Zlepšit by se mohla spolupráce se školskými zařízeními,
zejména mateřskými školkami a základní školou se zaměřením
na děti z prvního stupně. Zájem je i o spolupráci s DDM. Další možnosti se nabízejí v partnerství mezi hasičskými spolky
a také s naším FK, a to ve formě utkání starých pánů. K lepšímu
vzájemnému poznávání bychom chtěli využít i místní tiskoviny.
Kronikáři z Rittersgrünu se velmi se zajímají o historii Nové Role
a okolí. Chtěli by navázat na setkání s naším kronikářem, Mgr.
Karlem Hambergrem. Zajímají se o téma koncentračního tábora
a pochodů smrti. Dlouze byla diskutována možnost čerpání peněz z evropských dotací na mezinárodní spolupráci.
Velmi rozšířený je v Rittersgrünu jezdecký sport, z čehož vyplývá dlouholetá spolupráce s JK Pegas v Děpoltovicích. Dne
21. srpna 2021 pořádá sdružení Pegas v Děpoltovicích svůj
2. ročník Guláš festu. Český jezdecký klub pozval do boje o nejlepší guláš sdružení Rittersgrüner Fuchsjagd eV. Němečtí kolegové toto pozvání s radostí přijali a budou prý tvrdě pracovat, aby
v kotli vykouzlili skvělý guláš, který bude konkurovat gulášům

Cvičení na hale TJ
(u koupaliště)
PONDĚLÍ		Aerobik		19.00
ÚTERÝ			Fitbally		17.50
STŘEDA			Zumba		19.00
ČTVRTEK		Fitbally		17.50
			Aerobik		19.00
Cvičební hodina:		
dospělí členové		
40,- Kč
			dospělí nečlenové		50,- Kč
			důchodci členové		30,- Kč
Bližší informace na tel. čísle +420 723 214 846.

ostatních týmů.
Starosta obce Thomas Welter nás pozval jménem svým a jménem občanů obce na tři akce, které se v Rittersgrünu uskuteční
do konce roku.
Ve dnech 25. a 26. září proběhne oslava 50. výročí založení železničního spolku a muzea Sächsisches Schmalspurbahn-Museum
Rittersgrün. Na oba dny je připraven bohatý celodenní program.
Součástí programu jsou jízdy historickým úzkorozchodným
vláčkem a historickým Omnibusem.
Další akcí, na kterou jsme obdrželi pozvání, je 28. hon na lišku
Rittersgrüner (Die Rittersgrüner Fuchsjagd). Tato akce se uskuteční dne 3. října. Hon na lišku je tradiční jezdeckou akcí, která
se od roku 1976 koná každoročně na podzim v erzgebirské komunitě Rittersgrün v okrese Aue-Schwarzenberg a láká účastníky
z blízkého i dalekého okolí. V jezdeckém sportu byl „hon na lišku“ poslední akcí na konci turnajové sezóny a původně se konal
na počest svatého Huberta. Ukázky sokolnictví, jezdecké hry,
troubení loveckých rohů a samozřejmě jízda pro každého jsou
jen několika příklady podpůrného programu.
Poslední akce, na kterou jsme obdrželi pozvání, se uskuteční
18. prosince, kdy budou v Rittersgrünu zahájeny vánoční oslavy.
Česká strana pozvala vedení a občany Rittersgrünu na 7. srpna,
kdy proběhne XI. ročník střelecké soutěže spolku Balcare, dále
na oslavy 140. výročí založení SDH v Nové Roli dne 14. srpna
a samozřejmě na 25. září na naši Michalskou pouť.
Věříme, že se další úspěšná spolupráce bude i nadále prohlubovat. Přejeme všem příjemné zážitky z připravovaných akcí, ale
hlavně hodně zdraví a další roky bez koronaviru.
RSDr. Ladislav Cinegr a Mgr. Luboš Pastor
členové Zastupitelstva města Nová Role

Městská knihovna Nová Role pořádá

„Kávu s kvízem“

v úterý 21. září 2021 v 17. hodin
a v úterý 26. října 2021 v 17. hodin.

Kvíz je určen pro všechny, kdo chtějí přijít.
Těšíme se na Vás!
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různé

Střelecké závody
Stalo se již tradicí, že první sobotu v měsíci srpnu rezervuje
správce střelnice Vojenských lesů a statků v Lučinách pro spolek
Balcare club a jeho hosty.
V letošním roce se jednalo již o dvanáctý ročník přeboru v myslivecké střelbě na pevné, ale i pohyblivé terče. Dvacet asfaltových
terčů – holubů se střílí v disciplíně trap. Jak si zajisté vzpomínáte,
právě v této disciplíně nedávno vystříleli čeští borci Jiří Lipták
a David Kostelecký zlatou a stříbrnou medaili na olympiádě v Tokiu. Střílí se z dlouhé brokové zbraně, stejně tak jako na další
disciplíně, kde asfaltové terče simulují běh zajíce a let bažanta.
Z malorážné kulovnice se potom střílí na pohyblivý papírový terč
lišky nebo na pevný terč „doupovského slivoně“.
Střelecký závod získává mezi myslivci Karlovarského kraje stále
větší oblibu. V letošním roce se zapojilo 66 střelců, kterým přišlo
fandit několik desítek jejich přátel. Jako každoročně i letos přijeli naši přátelé z nedalekého saského Rittersgrünu, členové střeleckého spolku Schützenverein 1883 v čele se svým předsedou
Tommy Jostem.

Na tom, aby se závody mohly uskutečnit a měly odpovídající
úroveň a zabezpečení, se každoročně podílí řada sponzorů a spolupracovníků Balcare clubu. V letošním roce to bylo především
město Nová Role díky dotaci, kterou nám jako příspěvek na celoroční činnost schválilo zastupitelstvo města. Každoročně nás při
této akci podpoří i novorolská porcelánka Thun 1794 a.s. – v letošním roce šlo o krásné porcelánové medaile pro všechny soutěžící. Sklenice pro všechny účastníky daroval pan Denis Morozov.
Firma Com System CZ s.r.o. se postarala o ceny pro tři nejlepší
družstva. Finančně nás podpořila firma Datasys, s.r.o. a Optika
Jaro. Začátek i konec akce krásně odtroubil na lesnici přítel Pavel
Kyliš. Všem moc děkujeme za spolupráci.
V letošním roce nejvíce bodů nasbíral a první místo obsadil přítel Vojtěch Velíšek nástřelem 355 bodů. Ve družstvech si nejlépe
vedlo družstvo MS Podlesí. Všem děkujeme za účast a skvělou
reprezentaci a již nyní se těšíme na setkání v roce 2022.
Balcare club, z.s.

Mistr republiky ve vábení jelenů pro rok 2021
V sobotu dne 31. 7. 2021 v rámci programu Národních mysliveckých slavností proběhlo na nádvoří loveckého zámku
Ohrada po roční přestávce Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Mistrem republiky se stal „náš“ zkušený Luboš Doležal, na
druhém místě se umístil nováček soutěže Zdeněk Otta, třetí
místo obsadil nově zvolený předseda Klubu vábičů Tomáš Třeský. Všem třem gratulujeme k jejich mimořádnému umístění.
Město Nová Role
Zleva: Lubomír Doležal, Zdeněk Otta, Tomáš Třeský

Vicemistryně ČR 2021
v kategorii starších dorostenek z MČR v Zábřehu
v požárním sportu
naše mladá hasička

Adriana Petriková
SDH Mezirolí
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Školy v přírodě
Protože se v červnu v ČR zlepšila epidemiologická situace, byly
při dodržení určitých hygienických opatření povoleny školní výlety i školy v přírodě. Tato zpráva přišla na poslední chvíli, ale
přesto se paní učitelkám ze 4. A, 4. B a 5. A povedlo zorganizovat dětmi vytoužený pobyt v přírodě. V týdnu od 21. 6. do
25. 6. vyrazili čtvrťáci do Jizerských hor a páťáci do hor Kruš-

ných. Čekala je spousta výletů, her a zábavy. Po dlouhé distanční
výuce ocenili žáci hlavně možnost užít si týden všichni společně jako za starých časů. Děkujeme touto cestou panu Hnízdilovi a panu Duškovi za odvoz zavazadel na ubytovací objekty.
paní učitelky M. Dušková, D. Schlapáková, M. Šímová

Ježečkové u rybářů
Ježečkové z mateřské školy v Nové Roli by chtěli touto cestou
poděkovat rybářům MO Božičany, z. s. za úžasný program, který
si pro nás připravili na konci června. Lov ryb na udici, blízký
kontakt s úlovky, pěkné vyprávění a popis všeho, co tato práce

obnáší, nám zpestřily celé dopoledne, které jsme zakončili opékáním buřtů s občerstvením. A ještě jsme si odnesli domů úlovek!
Bohužel ne rybu, ale dárek, který potěšil holky i kluky.
Děkujeme!!!

ZUŠ Nová Role
ZUŠ Nová Role přeje všech žákům a rodičům zdárný začátek
školního roku 2021/2022.
Pro školní rok 2021/2022 budeme ještě přijímat nové žáky do
hudebního a výtvarného oboru v termínu od 1. 9. do 15. 9. 2021,
a to do naplnění kapacity školy a volných míst.

Nově připravujeme studijní zaměření Umělecká fotografie. Tento obor otevřeme od září 2021 pro skupinu v počtu 7–10 žáků.
Nebude-li dosaženo minimálního počtu 7 žáků, vyučovací obor
nebude otevřen. Zájemci se mohou hlásit v ZUŠ od 1. 9. do
17. 9. 2021.
ředitel ZUŠ Nová Role
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porcelánový běh

Novorolský zpravodaj 09-10/2021 - periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává město Nová Role, Chodovská 236,
362 25 Nová Role ∙ MK ČR E11996 • Počet výtisků 1850 ks • Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 10. den v měsíci
• Redakční rada: PaedDr. Miluše Dušková, Ing. Lucie Dušková, Mgr. Dagmar Schlapáková
• Příspěvky shromažďuje městský úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.
• Sazba, grafická úprava a tisk: MEDIA a.s., Botanická 252/6, 362 63 Karlovy Vary - Dalovice, www.mediaas.cz

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

12

