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Slovo
starostky
Zdravím všechny spoluobčany.
Začíná léto a vrcholí některé investiční akce v Nové Roli a Mezirolí. Velké
diskuze obyvatel vyvolala oprava návsi
ve staré části města. Prašný a nevyhovující povrch, který byl využíván především k parkování velkých aut, bylo
třeba opravit. Alternativy byly dvě. Zachovat stávající asfalt, nebo
přidat travnaté plochy, které se osadí zelení a lavičkami. Chápu připomínky těch, kteří by rádi návsi zachovali tzv. starý ráz, který by korespondoval s kostelíkem. Pokud by tento náš drahocenný poklad byl
dominantou celého prostoru, jistě bychom volili jiné řešení. Vzhledem
k neutěšenému stavu budovy bývalého kina, která nyní slouží ke komerčním účelům a brání pohledu na kostel, jsme vzali v úvahu především omezené finanční prostředky a zvolili jsme levnější variantu.
Kdyby město v minulosti tuto budovu neprodalo, jistě by i tato náves
měla v dnešní době zcela jiné kouzlo. Obavy těch, kteří zdůrazňují
především konání tradičních akcí, jsou zcela neopodstatněné, a i investiční referent bral v úvahu to, že je potřeba zachovat tento prostor
pro akce, jakými jsou např. Stavění a Kácení Májky. Obdobné diskuze
probíhají i v obci Mezirolí, kde se také opravuje náves. Lidé s nelibostí
komentují povrch a polemizují nad tím, zda travnatá či zpevněná plocha je to správné řešení. Za investora musím konstatovat, že projekt byl
realizovaný přesně podle instrukcí osadního výboru a zástupců obce.
Kontrolní dny na stavbě probíhaly za přítomnosti některých z nich.
Věřím, že i přes problémy, které závěr této investiční akce provázejí,
se obyvatelé dohodnou na vhodném povrchu a město jako investor
bude umět vyhovět jejich přání, byť půjde o další navýšení finančního
rozpočtu. Další zasmluvněnou akcí, kterou v Nové Roli uskutečníme,
bude kompletní rekonstrukce komunikace Ke Hřbitovu, která bude realizována v měsících září a říjnu.
Krátce zmíním letošní největší investiční akci a tou je rekonstrukce střechy, zateplení pláště budovy a instalace rekuperační jednotky
v mateřské škole Cestička Nová Role, p. o. Stavební práce jsou téměř
u konce, do budovy nezatéká a škody, které na budově vznikly, jsou již
vyčíslené. O prázdninách se celá školka vymaluje a všechny finanční
náklady s tím spojené, uhradí firma.

Časté dotazy obyvatel se týkají budovy bývalého výchovného ústavu.
Aktuální informace současného majitele budovy, jednatele firmy Seniormed, je ta, že shánějí firmu, která by objekt kompletně zrekonstruovala na Domov pro seniory a předpokládají, že stavba začne do konce
letošního roku, kdy končí platné stavební povolení.
Zcela jistě jste všichni zaznamenali aktivity před budovou základní
školy, kde klub šachistů z TJ „rozhýbal“ šachovnici. Děti společně s rodiči a vedoucími hráli šachy pod širým nebem. Další tradiční akcí,
kterou společně všichni připravujeme, byly oslavy Dne dětí, Kácení
Májky a Pohádkový les. Dle ohlasů dětí a rodičů se akce v letošním roce
velice líbily. Také v obcích Mezirolí a Jimlíkov se slavilo a závěrečnou
zábavu pro děti uspořádal Balcare club Mezirolí. Osobně si uvědomuji,
jak náročné je připravit program, a proto si dovolím všem organizátorům srdečně poděkovat. Uznání a obrovský dík si zaslouží i Hasiči
Ostrov, kteří uspořádali charitativní akci „Společně k cíli s hasiči pro
Vašíka“. Chlapeček trpí těžkou poruchou autistického spektra. V minulosti i město Nová Role uspořádalo sbírku na speciální kočárek. Na akci
v Ostrově se podařila vybrat částka, ze které organizátoři zakoupí komunikační zařízení pro malého Vašíka a doplňky na speciální kočárek.
Každá pomoc pro někoho znevýhodněného mě osobně dojímá. Nikdo
z nás nevíme, kdy sami budeme pomoc potřebovat.
Vážení spoluobčané, opět připomínám pravidelné hovory se starostkou, a to každé poslední pondělí v měsíci od 16 hodin v kanceláři starostky města. Máte-li jakýkoliv nápad, stížnost či připomínku, přijďte
prosím, a diskutujte přímo se mnou, anebo s úředníky z úřadu. Nejvíc
invektiv a zloby vzniká, když dotyčný nemá dostatek informací.
Závěrem bych chtěla zmínit to, že se blíží komunální volby. Čtyři roky
utekly jako voda, pracovali jsme hodně a celkem se nám dařilo. Že se
něco i nepovedlo, je logické, ale jak praví přísloví, kdo nic nedělá, nic
nezkazí. Jsme sehraný tým lidí, který se snaží z chyb ponaučit, ale znatelně nám situaci stěžuje stát, který neustále vymýšlí nové zákony a vyhlášky, a přitom by často stačilo naslouchat představitelům měst a obcí,
ale to je již jiné téma, o kterém by se dalo široce diskutovat. Poslední
slovo starostky si přečtete v dalším čísle Novorolského zpravodaje. To
již bude krátce před podzimními komunálními volbami a předvolební
invektivy budou vrcholit. Doufám, že většina z vás, si zachová zdravý
názor a úsudek a neuvěří megalomanským slibům. Přeji vám všem
krásnou dovolenou, plnou odpočinku a sluníčka.
S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná

Myslivci dětem
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

07-08
2018

Anketa – krátký průzkum názorů obyvatel
na kvalitu života v Nové Roli
Jak jistě občané zaznamenali, vložili jsme do prvního letošního dvojčísla Novorolského zpravodaje anketní lístky s otázkami zaměřenými na
spokojenost s životem v Nové Roli. Současně byla tato anketa spuštěna i
na internetových stránkách města a městské facebookové stránce. Anketa byla anonymní a možnost odpovídat měli občané do konce března, a
to buď elektronicky, nebo vhozením anketního lístku do schránky umístěné v budově MěÚ. Je třeba poznamenat, že anketa nebyla zamýšlena
jako hluboké sociologické šetření, ale byla koncipována tak, aby pokud
možno dala vedení města odpověď na několik základních otázek o pohledu obyvatel na dění v Nové Roli. Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří tuto možnost využili, protože jednak je dobré vidět, že stav
a rozvoj města není občanům lhostejný a současně není nic cennějšího,
na čem by se dalo stavět, než zpětná vazba od těch, kterých se věci týkají.
Z ankety vychází několik zajímavých postřehů, se kterými bude vedení
města moci dále pracovat. S jejich souhrnem můžeme čtenáře krátce
seznámit.
Celkem jsme obdrželi 147 odpovědí, což je cca 3,5 % našich obyvatel.
Zapojilo se více žen, než mužů (91:56) a překvapivě bylo více respondentů těch, kteří označili, že se do Nové Role přistěhovali než těch, kteří
se označili za rodáky (je ale pravda, že ne ve všech dotaznících byla tato
odpověď zaškrtnuta). Nejvíce odpovědí bylo přímo z Nové Role, občané
Mezirolí a Jimlíkova se zapojili v míře menší – konkrétně z Mezirolí dorazilo 6 odpovědí a z Jimlíkova 3.
V oblasti veřejného prostranství jsou respondenti rozděleni do dvou,
přibližně stejně velkých táborů, kdy jeden tábor říká „chceme více zeleně“, přičemž ze druhého zní „je potřeba více parkovacích míst.“ V tomto
bodě bude jistě i do budoucna pro vedení města poměrně oříšek najít
balanc. Je třeba ale dodat, že každá projektová dokumentace k regeneračním investičním akcím ve městě obsahuje i pro všechny zúčastněné
důležitou část věnovanou zeleni, odpočinkovým plochám a jejich rozvoji v rámci dané lokality. Zajímavostí je, že od zaparkovaného automobilu by jeden respondent byl ochoten jít domů až 300 metrů (což byla
největší uváděná vzdálenost v odpovědi na tuto otázku), pokud byly tyto
otázky zodpovězeny, tak řidiči převážně chtějí parkovat co nejblíže ke
svému domu (do cca 50 m).

Za poměrně zdařilou investiční akci považují respondenti vybudování
prostorů DDM a knihovny, stezky do Jimlíkova (i přes některé mouchy,
které se v současnosti dolaďují, či již zcela odstranily), nebo rekonstrukci
budovy MěÚ. Naopak jako ne příliš povedené jsou hodnoceny úpravy
ulice Na Bouchalce a již dříve hojně zmiňovaný malý kruhový objezd
mezi ulicemi Krátká a Husova. Zde se nám, bohužel, nepodařilo dostatečně vysvětlit smysl tohoto díla, které má v obytné zóně primárně
působit jako zpomalovací prvek (nejvyšší povolená rychlost v obytné
zóně je 20 km/h), přičemž toto řešení bylo vzhledem k dispozici těchto
dvou ulic nejméně nákladné a vhodnější, než např. zpomalovací betonové retardéry.
Otázku kultury vnímají přibližně 2/3 respondentů pozitivně, odpověděli, že kulturní akce v N. Roli mají rostoucí úroveň a cca 30 % obyvatel
odpovědělo, že oproti dřívějším letům nevnímají zásadní rozdíl. Za horší, než dříve je považuje přibližně 7 % odpovídajících.
Za poměrně překvapivou odpověď lze považovat to, že jen minimum
obyvatel, alespoň soudě podle jejich odpovědí, sleduje vysílání TV
Duha. Z celkového počtu vrácených dotazníků odpovědělo, že kanál
sleduje jen 27 respondentů (18 %). Samozřejmě je otázka, jak sledovanost ovlivňuje i kvalita a technický stav vysílání kabelové televize, nicméně je to podnět k zamyšlení, zda se tato služba již nepřežila a zda
obyvatelé nečerpají informace z jiných zdrojů, které by město mohlo
případně posílit či rozvinout.
Poměrně silně byl akcentován požadavek na otevření malého nákupního střediska typu Lidl, Penny apod. a obchodu s masem a masnými
výrobky. V tomto má město jen omezené možnosti, ale samozřejmě při
každé příležitosti se vedení města snaží o to, aby se sektor obchodu a služeb v Nové Roli podařilo co nejvíce rozšířit (vč. např. v odpovědích také
zmiňovaného zubaře).
Na závěr bych chtěl uvést, že vedle řady dalších informací z dotazníků
vyplynulo, že občané oceňují zejména čistotu a pořádek ve městě, zeleň
a absenci vyloučených lokalit. Je tedy na nás všech (myslím všech občanech), zda tomu tak bude i nadále. Vedení města pro to udělá vše, co je
v jeho silách.
Přeji všem hezké letní dny
Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Podle hodnocení přítomných velmi zdařilá akce, které se účastnily stovky dětí se svými rodiči. Poděkování za přípravu a realizaci zasluhují všichni členové Balcare clubu z.s. v čele s panem Josefem Škardou, členové mysliveckého spolku Jestřáb a všichni sponzoři, bez
jejichž darů by nebylo možné vše zajistit.
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Informace ze zasedání zastupitelstva města

Dvě vlaková nádraží v Nové Roli?

Dne 21. května se zastupitelé města sešli na mimořádně svolaném
veřejném zasedání zastupitelstva města. Hlavním důvodem pro svolání zasedání bylo projednání a schválení smlouvy mezi městem Nová
Role a společností Swiss-form, a.s. o spolupodílnictví na výstavbě komunikace, která (mj.) bude sloužit jako přístupová k areálu závodu.
Město na úpravy komunikace v sousedství železniční dráhy směrem
na Chodov vyčlenilo v rozpočtu na letošní rok 3 mil. Kč. Protože projektové náklady značně tuto částku převýšily, vyjednalo vedení města
s vedením společnosti Swiss-form finanční spoluúčast firmy na této
akci. Společnost Swiss-form poskytne našemu městu příspěvek ve výši
1,66 mil. Kč, čímž budou rozpočtové náklady (4,66 mil. Kč) zcela pokryty, což je jistě výborná zpráva pro všechny zainteresované strany,
včetně našich občanů, kterým komunikace bude rovněž sloužit.
Dále byla na tomto jednání zastupitelstva projednána rozpočtová
opatření, došlo k odsouhlasení prodeje bytu obálkovou metodou, kdy
se k nabízené bytové jednotce č. 25 ve Školní ulici č. 225 sešly celkem

Věděli jste, že stávající staniční budova dominující areálu vlakového
nádraží (objekt čp. 86) není z historického hlediska jediná, jež sloužila jako místní lokální uzel? Již v minulém příspěvku Novorolského
zpravodaje (05-06, 2018, str. 7) bylo předesláno, že významným městotvorným prvkem v rámci urbanistického vývoje Nové Role/Neurohlau byla výstavba vlakového nádraží při západním okraji obce. Fenomén železnice a jejího vlivu na vývoj naší obce se mimo jiné odrazil
na podobě dobových pohlednic (nádraží jako jejich důležitý motiv;
pozornost je však věnována vedle školy, kostela a jiných staveb i vznikající Nádražní ulici/Bahnhofstrasse). Na nově získané pohlednici
odeslané roku 1902 (viz výřez z řešené pohlednice, obr. 1) pocházející z produkce proslulé vídeňské firmy Karl Schwidernoch, jsou v poli
označeném německým nápisem Bahnhof vytištěny dvě nádražní budovy. Pokud se vám vybaví otázka, proč byly v Nové Roli dvě nádražní
budovy, odpověď je následující:
Objekt stojící vpravo je totiž původní odbavovací budova se skladištěm (objekt čp. 72, skladiště shořelo zcela v roce 2000, přesto do té
doby sloužilo původnímu účelu – sklad krmiva) zprovozněná roku
1881 na trati spojující Nejdek a Chodov. Předmětná budova, v porovnání s vedle stojící a dodnes fungující (ze stavebního hlediska mladší)
secesně řešenou stanicí, nebyla koncipována v tak honosném architektonickém duchu. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo nahlédnout
do výkresové dokumentace (STATION NEUROHLAU, obr. 2), lze
dodat následující stručnou dispoziční a funkční charakteristiku původního novorolského nádraží.

OLDIES TEAM NOVÁ ROLE PORÁDÁ

OLDIES
BEACH PARTY
P O H Á D K O V Á
POHÁDKOVÝ NEBO FILMOVÝ KOSTÝM VÍTÁN

NOVÁ ROLE
PLÁZ U RESTAURACE NA KOUPALIŠTI

21.7. OD 21.30
PENOVÝ VODOPÁD LASEROVÁ SHOW
O

BUBENICKÁ SHOW PULNOCNÍ OHNOSTROJ
HITY 80 a 90 LET BAR NA PLÁZI OBCERSTVENÍ VSTUP 99,-
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čtyři nabídky (nejvyšší, vítězná, měla hodnotu 391 tis. Kč) a operativně zastupitelé zahrnuli na program jednání i projednání petice části
obyvatel Mezirolí, která se týkala nebezpečí ze strany volně pobíhajících psů jednoho z obyvatel obce v této lokalitě. Zastupitelé v usnesení
k tomuto bodu mj. uložili starostce města projednat záležitost s Policií
ČR a pokusit se společně najít možná preventivní řešení.
Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Upozornění
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, již nemáme přehled o nově narozených
dětech, nemůžeme nahlížet do evidence obyvatel, ani
bez předchozího písemného souhlasu zaslat pozvánku
k vítání občánků nebo blahopřání k jubileu.
Z těchto důvodů žádáme všechny rodiče, kteří mají
zájem se Vítání občánků zúčastnit, aby poskytli městu
Nová Role písemný souhlas s pozváním na tuto slavnost,
nebo zveřejnění v Novorolském zpravodaji.
Formulář je na webových stránkách města, nebo na
ohlašovně MěÚ Nová Role
To stejné platí o blahopřání jubilantům. Pokud si přejete zveřejnit v Novorolském zpravodaji blahopřání k životnímu jubileu, je nutné podat městu písemný souhlas.
Tento zákon, který nabyl účinnosti 1. července 2012,
zpřísnil užívání údajů evidence obyvatel, což v praxi
znamená, že z důvodů ochrany osobních údajů nemůžeme automaticky vytvářet seznamy pro vítání občánků
ani k blahopřání jubilantům.

do vestibulu (Vestibule) bylo možné se po schodišti dostat do vyšších
podlaží či v případě potřeby využít toalety nebo projít dále do nitra
budovy tzn. směrem k pokladně (Bureau) s čekárnou (Wartenraum).
Odtud pak byl východ na nástupiště k přijíždějícím/odjíždějícím vlakovým spojením. První patro bylo adaptováno na služební byty, přičemž jeden prostorný byt se nacházel i v podkroví (ubytování zaměstnanců drah bylo obecným standardem pro zajištění chodu stanice).
K budově bylo přiloženo již výše zmíněné skladiště, které bylo v celém
svém půdorysu podsklepeno. Průčelí orientované k trati bylo opatřeno rampou zřízené pro manipulaci s nákladem. Přízemí bylo, zřejmě
po ztrátě primární funkce, dodatečně adaptováno pro bytové účely, jak
je patrné z dodatečného proškrtávání, resp. červených popisků (např.
v místnosti č. 6 vznikla kuchyně/Küche). V současné době je nádraží po celkové rekonstrukci, na místě původního skladiště se nachází
truhlářská dílna.

Obr. 2: Výřez z výkresové stavební plánové dokumentace, půdorys přízemí.

Základní umělecká škola Nová
Role pro školní rok 2018/2019
přijímá nové žáky
od 3. 9. 2018 do 17. 9. 2018.
Obr. 1: Výřez z dobové pohlednice, odeslána patrně 12. 12. 1902.
Hlavní budova byla zděná, skladiště (Güterschuppen) mělo lehčí
hrázděnou konstrukci (porovnejte vzájemnou tloušťku stěn při jejich
styku). Z hlediska dispozičního řešení se u hlavní odbavovací budovy
jednalo o trojtrakt. Střední trakt měl komunikační úlohu. Po vstupu
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Nabízíme výuku na hry cimbál,
zobcovou flétnu, trubku, pozoun,
klarinet, saxofon a další.
Těšíme se na vás.
Jaromír Marouš, DiS. ředitel
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různé / knihovna

Novorolská Valcha
V sobotu 26. května proběhl již po patnácté hudební festival Novorolská Valcha, který má v našem městě bezpochyby svoji tradici.
Letošní ročník zahájila mladá začínající kytarová zpěvačka z Kolína
Sabina Uxová a následně se na podiu vystřídalo 8 hudebních formací
žánru folk, country ale i bluegrass. Svoji premiéru na festivalu měla
alternativní skupina Jablkoň a závěreční Taxmeni hrající v moderním country & western stylu. Zastoupeny byly i revivalové folkové
kapely Brontosauři revival se svojí sympatickou zpěvačkou Zuzanou
Šilhovou a Kamelot revival založený s požehnáním zakládajícího člena
Kamelotu (Brno) Romana Horkého. Po dlouhých letech jsme přivítali
skupinu Album, která vystupovala na 1. ročníku Valchy v roce 2004.
Opět si zahráli posluchačům známé místní skupiny Bankrot, Plešbend
a Poslední vagón. Perfektní ozvučení zajistili stálice otec a syn Makoňovi, moderování se ujala Miluška Dušková. Zajímavé zpestření zajistil Josef Utíkal zvaný Corria, který předvedl ukázky práce s bičem.
Nadchl odsekáváním špejlí, které měl v ústech jeho syn coby asistent
a stříháním novin na proužky, které zdatně držel dobrovolník z řad di-
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knihovna

2018

Hry bez hranic
váků Jaromír Nedvídek. Celá akce se uskutečnila v příjemném areálu
restaurace Karibu na travnaté pláži u rybníku. Tělovýchovné jednotě
děkujeme za zapůjčení prostor a pomoc při zajištění festivalu, zejména
pak „beach boys“ Jiřímu Švarcovi zvanému Parma a Jaroslavovi Petrášovi.
Kateřina Černá, DiS. – vedoucí EO MěÚ

Letošní ročník knihovnických Her bez hranic v Sokolově se nese
v duchu 100. výročí založení České republiky. Čtyřčlenná družstva ze
šestnácti měst a obcí Karlovarského kraje se po slavnostním zahájení
pustila do plnění deseti úkolů. Jak vypadají státní symboly, poznávání českých pamětihodností, znalost českých prezidentů, na časové ose
určení významných událostí od roku 1918 po současnost, historie Sokolova a Lomnice, významné osobnosti českých dějin a ještě několik
dalších. Plnění úkolů zabralo dětem celé dopoledne. Po obědě, který
nám sokolovská knihovna zařídila, se děti vyřádily s bublinkami. Celé
netrpělivé pak už čekaly na vyhlášení výsledků. Naše družstvo, ve složení Míša Zaschkeová, Jiří Košinár, Víťa Schlapák a Péťa Wágner, získalo krásné páté místo. Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo
z Nejdku.
Všichni jsme si užili krásný den, počasí nám přálo, atmosféra úžasná.
Děkuji dětem, že se připravovaly i ve volném čase, rodičům dětí, že
nás podpořili.

Za kulturou do Nové Role
Tak jako tomu bylo i v předešlých letech, i letos jsme se mohli pobavit na různých akcích, které nejen město Nová Role uspořádalo. Bylo
jich spoustu. Počínaje Novoročním koncertem přes plesy, Vítání jara,
Oldies Disco či zábavný pořad Návštěvní den u Miloslava Šimka, který
měl u diváků obrovský úspěch.
Petr nebo Pavel. To je kapela, která svými písněmi roztančila návštěvníky akce Stavění májky dne 30.4.2018 ve staré části obce. Všichni se dobře bavili a počasí také přálo.
Rád bych vyzdvihl termín 2.6.2018. Tento den byl nabitý již od rána.
S ratolestmi se rodiče či příbuzní vydali na Cestu pohádkovým lesem,
kterou tradičně organizuje Dům dětí a mládeže. Po absolvování této

dobrodružné cesty si návštěvníci mohli slavnostně opéct vuřty v zadní
části areálu u hasičů. A právě v areálu u hasičů uspořádalo letos Město
Nová Role prvně Dětský den a Kácení májky. Program pro děti začal od
13 hodin, kdy si přítomní hosté mohli např. poslechnout písně žákyň
pod vedením Karla Švece. Doprovodný program také zajistil mimo
jiné sokolník Miloslav Pražák, který se pochlubil ukázkou sokolů. Jana
Rychterová se svým kouzelníkem Rudolfem Papežíkem zajistili zábavu pro ty nejmenší. Zajímavá byla také ukázka výcviku psů. O zvednutí adrenalinu v těle se postaral Filip Mašek a spol., kteří předvedli
tréninkovou metodu překonávání překážek v přirozeném prostředí,
tzv. parkour. Asi největším zážitkem pro děti byla pěna, kterou zajistili
hasiči. Na konci Dětského dne zazněly známé písně v podání talentované Martiny Valentové. Na samotný akt kácení máje se v 18 hodin
přešlo na starou náves, kde hasiči pokáceli májku a zábava ve stylu
disco pokračovala v areálu u hasičů. Odpolednem a večerem provázel
Martin Mojžíš alias DJ Mojža. Chtěl bych tímto poděkovat především
hasičům za umožnění uspořádání této velkolepé akce v areálu SDH,
dále panu Váchovi za zajištění kamionu jako podia a všem, kteří se na
zorganizování této akce podíleli. Na základě kladných ohlasů budeme
jednat o tom, že bychom tyto akce pořádali právě v těchto prostorách.

Kde končí svět – Já jsem tvůj člověk
Kde (a zda vůbec) končí svět zvířat a začíná svět lidí? Co máme společného se zvířaty a co nás odlišuje? Téma letošního ročníku projektu
Svazu knihovních a informačních pracovníků. Děti mohly namalovat
či napsat, co si o společném životě lidí a zvířat myslí, jak ho vidí. Povídka Štěňátko, kterou napsala Patricie Wirknerová, se v krajském kole
umístila na třetím místě v literární kategorii. Do malování obrázků se
pustily děti s paní učitelkou Galinou Šedivkovou. Výběr postupujícího
obrázku do krajského kola byl těžký. Obrázek Koaly Aničky Švehlákové, který jsme nakonec vybrali, získal v krajském kole druhé místo.
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů i do budoucna.

S přáním hezkých letních dnů
Jan Lichnovský – místostarosta města
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Pasování prvňáčků
na čtenáře 2018

2018

Cesta pohádkovým lesem
Dům dětí a mládeže Nová Role uspořádal 2. června již tradiční akci
k MDD – Cestu pohádkovým lesem. Přípravy začínají přibližně měsíc
před termínem. Musí se opravit kulisy, vyrobit nové, aby byl les pokaždé trochu jiný. Také kostýmy pohádkových postaviček se musí dát
do pořádku. Každý rok nějaká nová maska v lese přibyde. V letošním
roce jsme měli nové strašáky do zelí a moc jim to slušelo.
Účinkující se schází v DDM již po půl sedmé, všichni si vyzvednou
svačinu, musí se nalíčit, vyzvednou si kulisy na svá stanoviště, odměny
pro soutěžící a mohou vyrazit. Každý si své místečko upraví, vyzdobí
a už se čeká na první děti.
V letošním roce musely děti zachraňovat začarovaný les, projít kouzelnou bránou a hurá do pohádky. Každý, kdo prošel bránou, musel na
kouzelný strom nalepit kytičku. Když jsme je spočítali, bylo jich 567.
A to si myslím, že nenalepili všichni.
Na trase jste mohli potkat Červenou Karkulku, víly, Šmoulíky, indiánskou vesnici, strašidelné peklo. Ale také Sněhurku a sedm trpaslíků
nebo Budulínka s lištičkami. A mnoho dalších kouzelných postaviček.
V letošním roce nás bylo 85 dětí a dospělých.
V letošním roce byl konec lesa v areálu hasičů. Všechny děti dostaly
od loupežníků buřtík a mohly si ho opéct. Rodiče se mohli občerstvit
už od rána. Občerstvení zajistil bar Bernard.
Pro děti byla připravena houpačka, která měla velký ohlas.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří jsou naší
akci každoročně nakloněni. Bez jejich pomoci bychom nemohli akci
pořádat v takovém rozsahu.

25.dubna nastal v knihovně malý svátek. Přivítali jsme obě třídy prvňáčků, které jsme slavnostně pasovali na čtenáře. Děti čekal nelehký
úkol. Aby se mohly stát řádnými čtenáři, musely nám ukázat, že už se
opravdu naučily číst. Ale zkuste si číst před spoustou cizích lidí. Zvládly to však na výbornou a tak náš král, kterého zastala paní starostka,
měl co dělat. Děti dostaly průkazku do knihovny a drobné dárky. Každé z nich dostalo svoji vlastní knihu Bráchova bota z projektu SKIPu: Knížka pro prvňáčka. A nezůstalo u jedné, ještě jednu si vypůjčit
v knihovně. Přejeme prvňáčkům spoustu hezkých chvil s knihami. Za
nové čtenáře děkujeme paní učitelce Schlapákové a paní učitelce Babejové, které spolu s rodiči děti číst naučily.
Marcela Toužimská

A za sebe posílám poděkování hlavní organizátorce Mileně Tiché
a jejímu týmu skládajícího se z 85 dobrovolných účinkujících z řad
dospělých i dětí za perfektní zvládnutí tradiční a vyhlášené akce Pohádkový les, která se konala 2.6.2018. Úspěšnost akce dokládá skoro
300 dětských účastníků, kteří do Nové Role zavítali spolu se svými rodinnými příslušníky i z měst okolních, včetně toho krajského.
Jan Řezáč

11. ročník putování s Varybou
Jako každý rok v červnu jsme se nemohli dočkat, až k nám dorazí
skládačky od velryby Varyby. Tentokrát jsme vyrazili za krásnými výhledy na Karlovy Vary. Putování s Varybou bylo opět úžasné. S varybáckými tričky (které jsme dostali přímo od Varyby za naše obrázky),
pěkným počasím a s dobrou náladou jsme vystoupali až k nádherným
KV vyhlídkám. Prohlédli jsme si i podzemí Vřídla, kde má Varyba své
zimoviště. Parádní zážitek!
Miluška Dušková s druháčky

LETNÍ OTEVÍRACÍ
DOBA
KNIHOVNA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10-12
zavřeno
zavřeno
10-12
zavřeno

13-18.30

13-18.30

Také všem účinkujícím a těm, kteří se na přípravě a realizaci akce
podíleli. Novorolským hasičům, kteří nám připravili ohniště, dřevo
a poskytli nám místo pro zakončení celé akce. Zakončení v jejich areálu mělo pozitivní ohlasy.
Věřím, že se dětem akce líbila a budeme se nadále potkávat na akcích
DDM.
Přeji všem dětem krásné prázdniny a v září se těším na viděnou.
Milena Tichá

INFOCENTRUM
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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10-12
10-12
10-12
10-12
10-12

13-18.30
zavřeno
zavřeno
13-18.30
zavřeno
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Výlet MŠ - Černošín
Třída Berušek a Žabek se vydala 20.4.2018 na exkurzi do školícího
centra v Černošíně. Dozvěděli jsme se, jak třídit doma odpad a proč je
to důležité, jak vypadá třídící linka, jak se dá z odpadu vyrobit nový sešit, PET lahev nebo elektrická energie. Na závěr jsme prošli "naučnou
stezkou odpadů", kde jsme viděli třídění odpadů v praxi.

9

školka / škola

škola / různé

Výlety naší školičky

Projekt Dreierpack

Ekocentrum Ostrov

Ve dnech 4. až 7. června se konal projektový pobyt s partnerskými
školami „Dreierpack“, který tentokrát organizovala naše škola. V BeachCampu v Nové Roli, kde jsme byli ubytováni a kde se o nás výborně
starali, jsme přivítali kamarády z Breitenbrunnu, Nattheimu a Toužimi, celkem nás bylo 48. Jako téma letošního ročníku jsme zvolili
„Krušné hory – známé i neznámé“ s cílem ukázat našim kamarádům,
v jak krásném a rozmanitém kraji žijeme.
Program jsme měli nabitý. Hned v pondělí po ubytování a společném
obědě nás čekala exkurze do podzemí Vřídla, procházka Kolonádou
a „povinná“ ochutnávka pramenů a oplatek. Nechyběla ani vyjížďka
lanovkou na Dianu. V úterý jsme se nejprve vypravili do porcelánky
v Nové Roli. Kromě velmi zajímavé prohlídky jsme si všichni mohli
ozdobit hrneček dle vlastní fantazie v porcelánové školičce, což nadchlo děti i dospělé. Odpoledne jsme se vydali do Lokte na prohlídku
hradu, a protože mnohé z nás vystrašila exkurze v mučírně, dopřáli
jsme si zmrzlinové osvěžení. Poté jsme se pěšky vydali podél řeky do
Svatošských skal a Doubí, kde na nás čekal autobus. Ve středu jsme

ZOO Plzeň

07-08
2018

se vypravili „Na Strašidla“ do Horní Blatné, kde na nás čekal tým instruktorů ze „Zažij léto“ a společně s nimi jsme zažili nádherný den
plný adrenalinu a týmových her, lezení po skalách, slaňování, střelby,
bungee runingu… mnozí z nás se shodli na tom, že něco podobného
jsme ještě nikdy nedělali a že to pro nás byl opravdu velký zážitek.
Kromě tohoto programu jsme se ještě každý den po večeři společně
blíže poznávali během různých her, vyráběli jsme si krásná trička, grilovali jsme…Ve čtvrtek dopoledne jsme tedy náš společný pobyt plný
dojmů a zážitků, nových přátelství a legrace uzavřeli předáním různých dárků, zavzpomínali jsme u prezentace fotek, co všechno jsme
společně prožili a shodli jsme se na tom, že to byl velmi hezky společně
prožitý čas. Doufáme, že se nově získaná přátelství budou dále rozvíjet
i v budoucnosti a už teď se těšíme na další setkání. Na financování
akce se z 85 % spolupodílí Euregio Egrensis v rámci Společného fondu
malých projektů.
Miriam Velínská

16. ročník Sportovního dne dětí v areálu FK. Nová Role z. s.
V pátek 1. června se v rámci Mezinárodního dne dětí uskutečnil
v areálu Fotbalového klubu Nová Role z. s. 16. ročník Sportovního
dne dětí. Této každoroční akce se účastnily děti mateřinek (126) a žáci
1. stupně základních škol (153) z Nové Role a Božičan. Celkem se tohoto sportovního projektu účastnilo 279 dětí.
Po deštivém večeru nás ráno přivítalo slunečné počasí, v předpoledni se obloha sice zamračila, naštěstí beze srážek. Travnatý povrch
fotbalových hřišť byl zpočátku sice mokřejší, ale téměř nikomu tato
indispozice nevadila a všichni se nadšeně vrhli do soutěží a zápasů. Ti
nejmenší z mateřských školek si užili pestré soutěže, kde i letos byly
pořízeny nové soutěžní atrakce. Žáci škol vytvořili jedenáct fotbalových týmů a celkově se odehrálo ve dvou samostatných turnajích
dvacet sedm pětiminutových fotbalových zápasů. Tímto děkujeme za
trpělivost jak rozhodčím, tak i samotným hráčům týmů, jejich učitelům i fandícím spolužákům, kteří neúnavně povzbuzovali své týmy
s pomocí vlastnoručně vyrobených transparentů.
Není podstatné, kdo se jak umístil. Nikdo neodešel s prázdnou a vítězem byl každý, kdo čestně a odhodlaně bojoval za sebe i za svůj tým.
Děkujeme všem těmto vítězům.
Velké poděkování patří partnerům akce, zejména firmě ChanGroup,
s. r. o., České unii sportu, městu Nová Role a Jarušce Otavové.
Velmi děkujeme pořadatelům, většinou členům FK Nová Role panu
Jiřímu Hájkovi, Antonínu Komárkovi, Janu Kvapilovi, Danielu Hájko-
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vi ml., Lukáši Hájkovi, Justinu Kodajkovi, Zdeňku Trávovi, Oldřichu
Macháčkovi a za zástupce města panu Romanu Svobodovi. Též velmi
děkujeme žákům ZŠ Nová Role, zejména Janu Kvapilovi ml., Davidu
Heřmanovi, kteří odpískali fotbalové zápasy jako rozhodčí a dále též
Veronice Šindelářové, Valerii Kováčové, Pavlíně Čonkové, Miroslavu
Čáni, Tomáši Mižigarovi, Janu Pavlovičovi, Krištofu Hušákovi, Tomáši
Šichovi, Ondřeji Batlovi a Janu Pařízkovi a jejich asistentu panu Saxovi, kteří nám pomáhali celou akci organizačně zajistit.
Z pověření VV FK Nová Role
Roman Mokrusch

OSADNÍ VÝBOR MEZIROLÍ
ZA PODPORY MĚSTA NOVÁ ROLE
POŘÁDÁ

ROZLOUČENÍ
S LÉTEM

SOBOTA 1. ZÁŘÍ
OD 16 HODIN

NÁVES MEZIROLÍ
• ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ •
• KONCERT DEPECHE MODE REVIVAL / ÚSTÍ NAD LABEM •
• OBČERSTVENÍ •
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TJ Nová Role - vzpírání
Mistrovství ČR masters - Plzeň 14.-15. 04. 2018
Pod vedením trenéra M. Podšera zde startovali 2 novorolští závodníci:
AG7/65-69 let: do 85 kg; Karel Mrnuštík(1951); 127(57+70); 1.místo
AG3/ 45-49 let: +105 kg; Zdeněk Kadlec(1970); 153(70+89); 1.místo
Mistrovství ČR juniorek-20 Boskovice 19.05.2018
Pod vedením trenéra A.Kocura zde startovala naše juniorka Pavlína
Kocurová. Zisk zlaté medaile je pro náš oddíl vzpírání velikým úspěchem. Zároveň je povzbuzením pro trenéry do další nelehké práce
s mládeží v oddíle. Pavlíně děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu
a našeho města N.Role.
+90kg: Pavlína Kocurová(1998); 129(60+69); 1.místo
TJ Nová Role - oddíl vzpírání, A. Kocur

Postup FK Nová Role
do krajského přeboru

Aerobik v Nové Roli
V lednu 2018 oddíl ASPV (TJ NR) uskutečnil tréninkovou přípravu pro oddíl dorostu (FK NR). Kluci měli celkem pět tréninkových
hodin. Připravila jsem pro ně cvičení na stepech, bossu, kruhový trénink a cvičení s gymstickem. Jíťa si s nimi zacvičila na fitballech. Kluci
makali od začátku až do konce. Myslím, že to byla pro ně pořádná
změna a doufám, že jim naše tréninkové hodiny pomohly k lepší fyzičce a výkonům na hřišti. Těšíme se na další spolupráci. Velké díky za
dárkový koš!

FK Nová Role si k 70. narozeninám "nadělil" nečekaný dárek, když se
A týmu povedlo v probíhající sezóně skončit na druhém postupovém
místě v 1. A třídě! Od příští sezóny 2018-2019 si tedy po 10 letech opět
zahraje nejvyšší krajskou soutěž - Karlovarský krajský přebor.

Cvičení o prázdninách
PO
ÚT
ČT
PÁ
Dovolená

jízda na kole-sraz u ŠJ v 18 hodin
posilovací cvičení v 19 hodin
fitbally v 19 hodin
zumba v 19 hodin
13.-20. 7. 2018

V lednu proběhlo naše vánoční posezení, v březnu posezení k MDŽ
i dětská diskotéka v restauraci Karibu na koupališti v Nové Roli.
Všechny tyto akce měly velký úspěch. Každoroční tradicí našeho oddílu je i výroba čarodějnice. Letos náš oddíl pořádá již 13. ročník cvičení
u moře, tentokrát v Chorvatsku-Biograd na Moru.
Náš oddíl ASPV cvičí již od konce roku 2016 v nových prostorách
v hale TJ v Nové Roli. Tímto bychom chtěli poděkovat současnému
vedení Města Nová Role za velkou finanční podporu, která nám umožňuje cvičit v krásném, novém prostředí. Konečně jsme ve svém a nastálo.
Děkujeme. Oddíl ASPV-TJ NR
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