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zprávy z města

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané, po více jak
třech letech konečně začíná rekonstrukce budovy bývalého Výchovného ústavu pro mládež ve Školní ulici.
V prostorách vznikne krásný domov
důchodců. Soukromý investor připravuje zázemí pro 60 seniorů a více jak 30 zaměstnanců. Podle
projektové dokumentace, do které jsem měla možnost nahlédnout,
v prostorách vzniknou převážně jednolůžkové pokoje. Po spuštění provozu bude pro klienty zajištěna 24 hodinová péče, zdravotní
i lékařská, tak jak tomu u klasických domovů důchodců bývá. Přednostně budou přijímáni lidé zdravotně znevýhodnění, kteří jsou držiteli příspěvku na péči ve stupni tři a čtyři. Se zástupci budoucího
provozovatele domova důchodců jsem řešila i případné obsazení pracovních míst, která zde vzniknou. Na jaře roku 2020 budu mít seznam pracovních pozic a obyvatelé města se budou moci přednostně
přihlásit. Největší poptávka bude po obsazení míst zdravotních sester
a pracovníků přímé péče (ošetřovatelů). Stavební práce budou ukončeny v listopadu roku 2020, proto prosím o shovívavost po celou dobu
rekonstrukce. V určitých fázích práce bude potřeba dopravit na místo
těžkou techniku, která „zabere“ celé parkoviště vedle budovy. Harmonogram prací bude k nahlédnutí na městském úřadu. Náhradní parkování aut připravíme na provizorním odstavném stání na bývalém
pozemku Českých drah, který město zakoupilo do svého vlastnictví
a plánuje zde v budoucnu vybudovat odstavné parkoviště. Pevně
věřím, že domov důchodců bude velkým přínosem pro naše seniory
a i pro obyvatele, kteří zde naleznou pracovní příležitost.

zprávy z města
Pro podrobnější informace mě neváhejte kontaktovat.
Čas rychle letí, máme za sebou rok intenzivního plánování na
léta 2020 a 2021. Začíná se připravovat rozpočet na příští rok, kdy
organizace ve městě své požadavky již předložily. Investiční akce,
významné opravy a velké nákupy odsouhlasí zastupitelstvo na svém
plánovaném prosincovém zasedání. Ani v roce letošním jsme nezaháleli. Připravili jsme investiční akci zateplení zdravotního střediska,
tak abychom byli úspěšní v podání žádosti o dotaci. Ještě do konce
roku vysoutěžíme zhotovitele a na jaře roku příštího akci spustíme.
Největší investiční akci na letošní rok, tzv. „Regenerace panelákových sídlišť II. etapa ulice Tovární a Školní“, se přesouvá na příští rok
z toho důvodu, že jsme nebyli úspěšní v podání žádosti o dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj , proto bylo nutné projektovou dokumentaci přepracovat tak, abychom mohli žádat o dotaci z dotačního
titulu vypsaného MAS. I u této akce plánujeme, že do konce roku
zasmluvníme zhotovitele a práce zahájíme na jaře roku 2020. Rekonstrukce se bude týkat ulice Tovární a přesunu autobusových zastávek, kde místo nich vzniknou parkovací místa. Věřím, že na jaře roku
2020 obě velké investiční akce spustíme a do konce roku ukončíme.
Dle mého názoru je v roce příštím potřeba připravovat projektové
dokumentace, vzhledem k tomu, že do Karlovarského kraje přijde
významná podpora z evropských i místních zdrojů. Byla bych velmi
ráda, kdybychom pro naše město z těchto jedinečných dotačních peněz získali co nejvíce prostředků pro naše obyvatele. O případných
prioritách pro příští rok vás budu informovat v příštím vydání zpravodaje i na facebookových stránkách. Budete-li mít jakýkoliv dotaz
či připomínky na rozpočet roku 2020, přijďte na hovory se starostkou,
které se konají poslední středu v měsíci listopadu. Přeji všem hezké
podzimní období.
S přátelským pozdravem
Jitka Pokorná – starostka města Nová Role.

Technická služba
Nová Role, s.r.o.
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města Nová Role schválilo
a vyčlenilo v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky na nákup
nádob na komunální odpad o obsahu 120 litrů.
Na tyto nádoby (popelnice) mají nárok všichni majitelé rodinných domů s číslem popisným, kteří jsou zapojeni do systému
sběru a svozu odpadu, platí do tohoto systému poplatek podle vyhlášky města a neobdrželi v posledních šesti letech tuto nádobu
(popelnici) od města zdarma prostřednictvím Technické služby.
Majitelé nemovitostí, kteří dostali nádobu (popelnici) v posledních šesti letech a mají nádobu poškozenou tak, že neplní funkci
uzavřené nádoby (děravá, upadlé dno), mají možnost si tuto nádobu zdarma vyměnit - kus za kus.
Nové nádoby (popelnice) budou jen plastové a budou přiděleny
na jedno číslo popisné jeden kus.
Nádoby budou k vyzvednutí proti podpisu v seznamu nemovitostí na Technické službě v Nové Roli od 1. 7. 2019 do konce
roku 2019 v provozní době sběrného dvora.
Bližší informace 6.00 – 14.30 na tel. 353 851 257 nebo osobně
na TS Nová Role.
Sýkora Jiří
místostarosta města

Den stromů
Pozvání na zasedání
zastupitelstva města

Zpěvem, soutěžemi a hlavně v přírodě jsme oslavili 18. 10. Den
stromů. Přání všem stromům jsme pověsili k naší lípě u kostela,
kterou žáci 4. A právě před rokem zasadili.

Pravidelná veřejná zasedání zastupitelstva města jsou plánována v měsících listopadu a prosinci takto: ve středu 6. listopadu od
17 hodin a ve středu 18. prosince od 17 hodin vždy v zasedacím
sálu Městské knihovny. Srdečně zveme občany města.
Město Nová Role

2019

Čekají nás dušičky,
pozor na lidské hyeny
a sváteční řidiče.
Vzhledem k tomu, že počasí stále více připomíná podzim, začíná se brzy stmívat a stále častěji se setkáváme s mlhami, můžeme říct, že nastává dušičkové období. Památka zesnulých neboli Dušičky připadají na datum 2. listopadu, lidé však navštěvují
místa posledního odpočinku i s týdenním předstihem a mnohdy
i několik dní poté. I v tomto smutném období je však potřeba si
uvědomit, že musíme myslet na svou bezpečnost a hlídat si své
osobní věci.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje by
rádi apelovali na občany, aby si při návštěvě hřbitovů či dalších
pietních míst dávali pozor na své osobní věci a zejména, aby nenechávali cenné věci jako jsou kabelky, peněženky či mobilní telefony ve svých automobilech. K vykradení vašeho vozidla stačí
zkušeným pachatelům této trestné činnosti jen několik málo vteřin a návštěva hřbitova Vás může vyjít i na několik tisíc korun.
Ke krádežím však nedochází jen na přilehlých parkovištích
městských a obecních hřbitovů, ale i přímo na samotných místech posledního odpočinku. Zloději se nestydí okrádat návštěvníky hřbitova ani odcizit smuteční dekoraci či květiny přímo
z hrobů zemřelých a následně je prodávat.
Během těchto pochmurných dní však vyjíždí i sváteční řidiči,
např. senioři, kteří svá vozidla vytahují z garáží právě jen za účelem návštěvy hřbitova nebo v případě dalších svátečních okamžiků. Sváteční řidiče může překvapit hustota provozu, nepříznivé
povětrnostní podmínky či agresivita ostatních řidičů. Právě tito
řidiči pro Vás mohou být v dnešní uspěchané době další hrozbou.
V případě, že se s nimi v silničním provozu potkáte, dodržujte od
nich náležitý odstup a buďte obezřetní.
Dušičkové období je také vhodnou dobou přípravy Vašeho
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
námraza, anebo to lze předpokládat. Zimní pneumatiky pak
musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejméně 4
mm. Myslete také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí,
abyste tak předešli pozdějším komplikacím.
Přejeme příjemné prožití barevného podzimu bez nehod.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

žáci 3. a 4. třídy
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O pohár starostky města Nová Role
V sobotu 21. září se v areálu hasičské zbrojnice v Nové Roli konala soutěž v požárním sportu “O pohár starostky města Nová
Role”.
Po deváté hodině ráno začala přijíždět první družstva. Nebe
bylo bez mráčku, sluníčko začínalo hřát. Lepší podmínky jsme si
pro pořádání soutěže ani nemohli přát.
V deset hodin byla soutěžní družstva (5 ženských a 9 mužských)
nastoupena ke slavnostnímu zahájení. Na soutěž se přijeli podívat také kolegové a kamarádi hasiči z německého Rittersgrünu.
Starostka města Nová Role paní Jitka Pokorná, která soutěž zaštiťovala, všechny přivítala a popřála soutěžícím hodně štěstí
a sportovních úspěchů. Po shrnutí organizačních záležitostí
se mohla soutěžní družstva připravovat k prvním pokusům.
Soutěžilo se v disciplíně požární útok, při kterém musí sedmičlenná družstva naplnit nástřikové terče o objemu 10 l vzdálených od základny u mužů 95 m a u žen 75 m.
První se představily ženy, kdy každé družstvo odběhlo 2 pokusy.
Družstvo novorolských žen se tentokrát nedalo kvůli nemoci
a rodinným záležitostem dohromady.
Díky iniciativě Jitky Pokorné, která si chtěla hasičské soutěžení vyzkoušet na vlastní kůži, vzniklo smíšené družstvo složené
z hasičů z Rittersgrünu, právě Jitky Pokorné, Aničky Kejvalové
a Stanislava Hubáčka. Toto družstvo samozřejmě běželo mimo

"Naběračka"

soutěž, nicméně jejich výkon si vysloužil veliký potlesk. Myslím,
že po pár trénincích by mohli být konkurencí pro ostatní družstva.
Po prodloužení dráhy o 20 metrů na start postupně nastupovala
družstva mužů.
Po ukončení druhých pokusů mužů závody ještě pokračovaly
doplňkovou soutěží “O nejlepší naběračku”. Jde vlastně o část
požárního útoku, kdy je zapotřebí zavodnit čerpadlo. Tentokrát
soutěžily dvojice.
Po vyhlášení výsledků a předání cen a pohárů se družstva vydala ke svým domovům.
Na závěr bych velice rád poděkoval technické četě, rozhodčím a všem, co se podíleli na organizování soutěže. Dále děkuji
partnerovi soutěže Městu Nová Role, sponzorům soutěže, kterými byl Sedlecký Kaolin a.s., Thun 1794 a.s., SWISS-FORM a.s.,
Elko, velkoobchod nápojů s.r.o. a paní starostce Jitce Pokorné,
která zajistila společně se sponzorem porcelánkou Thun 1794 a.s.
nádherné putovní poháry, které snad v příštím roce zůstanou
u nás v Nové Roli.
Ondřej Horych
starosta SDH Nová Role

1.
2.
3.
4.
5.

Ženy

SDH

1. pokus

2. pokus

výsledný
čas

pořadí

Krbcová, Geťková
Oravová, Brunclíková
Baštářová, Lučková
Karasová, Čapková
Horská, Čížková

10,66
13,5
11,28
11,12
11,75

11,32
10,59
10,1
9,4
24,78

10,66
10,59
10,1
9,4
11,75

4.
3.
2.
1.
5.

Požární útok
SDH

1.
2.
3.
4.
5.

Ženy
1. pokus

2. pokus

výsledný
čas

pořadí

45,8
40,92
26,8
30,95
60,19

40,52
37,76
27,51
33,37
NP

40,52
37,76
26,8
30,95
60,19

4.
3.
1.
2.
5.

SDH

1. pokus

2. pokus

výsledný
čas

pořadí

Hazmuka, Hazmuka
Kroupa, Konopa
Boháček, Dobeš
Karas, Čapek
Doleček, Tichý
Horych, Kopecký
Kůs, Šindelář
Frai, Vaněk
Pták, Gašpar
Moucha, Šlechta
Valo, Pittroff
Fickert, Horniak
Pospíšil, Třeba

11,31
NP
13,00
NP
NP
8,53
8,88
8,38
8,00
NP
7,38
13,63
8,91

8,68
20,75
11,34
9,37
18,91
NP
8,47
9,34
NP
12,25
7,00
12,63
8,91

8,68
20,75
11,34
9,37
18,91
8,53
8,47
8,38
8,00
12,25
7,00
12,63
8,91

6.
13.
9.
8.
12.
5.
4.
3.
2.
10.
1.
11.
7.

Jáchymov
Chodov
Bochov
Dalovice
Jáchymov dorky

"Naběračka"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Muži

Požární útok
SDH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Otročín
Bor
Dalovice
Nová Role
Pozorka
Jáchymov
Bochov
Mírová
Nejdek

Muži
1. pokus

2. pokus

výsledný
čas

pořadí

25,32
50,4
29,96
37,61
43,38
85,59
24,89
NP
41,19

25,8
49,46
29,4
NP
NP
40,59
38,54
NP
77,95

25,32
49,46
29,4
37,61
43,38
40,59
24,89
NP
41,19

2.
8.
3.
4.
7.
5.
1.
9.
6.
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Zprávy oddílu vzpírání
Ani v letních měsících (přestože jsme ve fázi přechodného
období, kdy nejsou soutěže) členové oddílu nezaháleli.
V rámci přípravy na závodní období jsme se zúčastnili soutěží:
1. 20. 7. 2019 – Koupaliště ZÁBŘEH –Welzův kvadriatlon
Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním
kvadriatlonu.
Disciplíny: běh 300 m, plavání 600 m, kolečkové brusle
10,5 km, horské kolo 11 km.
TJ Novou Roli úspěšně reprezentoval Miroslav Pilný (1962)
v kategorii starší veteráni 55+ 1. místo - mistr ČR .
2. 17. 9. 2019 –chodovský bikemaraton
Pohár v MTB 2019 Karlovarského kraje.
v kategorii muži masters 50-59 let, Miroslav Pilný 10. místo
Vzpírání:
3. 28. 9. 2019 –žákovská liga ČR-Sokolov
Protože nemáme takový počet mladých vzpěračů, abychom
mohli postavit své družstvo, hostují naši žáci v družstvu SKV Sokolov. Zde získávají zkušenosti a svým dobrým výkonem přispěli
k pěknému umístění družstev Sokolova.
SKV Sokolov:
mladší žáci 3. místo
45,60 - Šimon Podšer 65(31+34), 228,83 bodů
starší žáci 2. místo
57,30 - Štěpán Meskař 71(32+39), 226,59 bodů
SPORTU ZDAR !
A. Kocur
předseda oddílu vzpírání

5

FK Nová Role / škola

Nové koupelny
v kabinách FK
Nová Role z.s.
V letní soutěžní přestávce proběhla celková rekonstrukce
koupelen v kabinách Fotbalového klubu Nová Role. Byly provedeny nové obklady koupelen, nová elektroinstalace a zabudovány
nové úsporné podomítkové směšovací baterie. Tímto byla dokončena celková rekonstrukce interiérů budovy kabin, samotné
kabiny byly již celkově rekonstruovány v předchozích letech.
Na rekonstrukci koupelen byl použit příspěvek města Nová
Role, za který tímto Fotbalový klub Nová Role děkuje zastupitelům města.
Za VV FK Nová Role
Jiří Hájek – předseda FK Nová Role

03-04

knihovna / ZUŠ

2019

Doplňkové výukové
aktivity

Knihovna Nová Role Vás zve

Malý vánoční jarmark

Vernisáž se koná
ve středu 27. listopadu
v 17 hodin.

Během měsíce září a října absolvovali žáci 1. stupně množství
aktivit pro rozvoj svých učebních dovedností. Jednak to bylo Putování velryby Varyby po karlovarské dendrologické stezce, kde
žáci poznávali přírodniny kolem nás a seznámili se s významnými osobnostmi, které do Karlových Varů rády jezdily. Každá třída
navštívila areál Svět záchranářů, kde se pod vedením odborníků
z praxe děti učily zorientovat se v případě nebezpečí, čtvrťáci si
vyzkoušeli jízdu na dopravním hřišti.
I v tomto roce vyjíždějí žáci zdarma do vybraných Paměťových institucí, aby díky tomu poznali naši historii a reálie. Navštívili již hrad Bečov, klášter v Teplé a různá muzea v Praze.
Žáci vítají zpestření výuky zařazováním integrovaných tematických bloků, při kterých probíhá výuka motivovaná určitým
tématem, např. „Cesta do pravěku“, „Staré pověsti české“, „Vivat
středověk“ atd. Někdy si ani neuvědomí, že jsou ve škole, a užívají
si naplno všechny aktivity.
PaedDr. Miluše Dušková

Obrazy, šperky, vánoční dekorace…

Otevřeno Po, Út, Čt 10 – 12 13 – 18. 30 do 19. prosince 2019

14.11. 2019 ČTVRTEK od 17 hod.
Městská knihovna NOVÁ ROLE
Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět jak
předcházet nebo se následně zbavit svých zdravotních
disharmonii – jak psychických, tak i fyzických
na

PŘEDNÁŠKU FORMOU BESEDY

VODA ZÁKLAD ŽIVOTA

Půjčovní doba o Vánocích

Paměť a efektivní
učení
V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu
1 v Karlovarském kraji“ a pilotáže motivačního systému měly
během měsíce září a října 8. a 9. třídy možnost zúčastnit se semináře Paměť a efektivní učení vedené přímo v naší škole lektorem
Ing. A. Procházkou. Během seminářů se žáci seznámili s moderními poznatky o mozku a paměti, žáci i učitelé byli seznámeni
s metodami a formami, jak mohou sami podporovat rozvoj efektivního učení. Všichni žáci si provedli test na typologii učebního
stylu, vyzkoušeli si různé paměťové techniky, dozvěděli se, jak na
efektivní poznámky pro snadnější učení či jak využívat myšlenkové mapy. Na závěr každého semináře proběhl dotazník zpětné
vazby.
Mgr. Denisa Slavíková

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

ITV Pravěk ve 4. A

❖ co pro nás znamená pití vody
❖ před čím nás voda chrání
❖ jak se úspěšně vyhnout předčasnému stárnutí

Pondělí

23.12. zavřeno

Úterý

24.12. svátek

Středa

25.12. svátek

Čtvrtek

26.12. svátek

Těšíme se na Vás

Pátek

27.12. zavřeno

Radmila Koňariková

Pondělí

30.12. 10-12 13-18.30

Úterý

31.12. zavřeno

Středa

1.1.

svátek

Čtvrtek

2.1.

10-12 13-18.30

Pátek

1.1.

10-12

Lucie Krákorová
přednášející

Žáci 2. A putují s Varybou po KV

6
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DDM / různé

Přehled
ZK KARATE
pro chlapce a dívky od 1. třídy
pondělí od 16.30 hod.
pátek od 16.30 hod.			
DDM
ZK FLORBAL
pro chlapce a dívky od 1. třídy
úterý od 15.00 hod.			
DDM
ZK FIGHT CLUB
pro chlapce a dívky od 1. třídy
pondělí od 18.00 hod. (parkour / skákání)
středa od 17.00 hod.
(základy karate, box)			
tělocvična
ZK CAPOEIRA
pro chlapce a dívky od 5. třídy
čtvrtek od 17.00 hod.
(pouze liché týdny)			
DDM
ZK FLORBAL II.
pro chlapce a dívky od 5. třídy
úterý od 16.00 hod.			
tělocvična
ZK ATLETIKA
pro chlapce a dívky od 3. třídy
zaměřené na běh
středa od 17.00 hod.
pátek od 17.00 hod.			
DDM
ZK SHOW DANCE
pro chlapce a dívky od 1. třídy
čtvrtek od 16.00 hod.			
DDM
ZK LOGOPEDIE
pro chlapce a dívky od 1. - 3. třídy
pondělí od 13.30 hod.			
DDM
ZK TANEČNÍ
pro chlapce a dívky od 5 let
úterý od 17.00 hod			
ZŠ
ZK VÝTVARNÝ
pro chlapce a dívky od 1. třídy
pondělí od 15.00 hod. 			
DDM
ZK VÝTVARNÝ - KREATIVNÍ TVOŘENÍ
pro chlapce a dívky od 1. třídy
čtvrtek od 15.00 hod			
DDM
ZK JÓGA
pro chlapce a dívky od 1. třídy
středa 15.30 hod.				DDM

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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různé

ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ, STOLOVÁNÍ I.
pro chlapce a dívky od 3. třídy
úterý od 15.00 hod 			
DDM
ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ, STOLOVÁNÍ II.
pro chlapce a dívky od 3. třídy
úterý od 16.00 hod.			
DDM
ZK KNIHOVNÍK
pro chlapce a dívky od 4. třídy
středa od 14.00 hod.			
MěK

2019

Stezka odvahy

Klub Señiorita

Různé strašidelné bytosti čekaly v sobotu 5. 10. 2019 v podvečerních hodinách na malé i velké odvážlivce v lese v Jimlíkově.
Tuto stezku odvahy jsme uskutečnili poprvé a věříme, že se stane
tradicí. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při organizaci
této akce.
Za Osadní výbor Jimlíkov Martina Hrabicová

Vážení,
to, že v Nové Roli působí klub Señiorita, není určitě nic neznámého. Nějak jsme však zapomněly informovat veřejnost o naší
činnosti.
Nejen že se sejdeme a mluvíme spolu, ale prožíváme společně neuvěřitelné dvě hodiny zábavy. Vyjmenujeme pouze
pár činností: „Muzikoterapie, spolupráce s farmou KOZODOJ (koně, pomoc při balení čajových směsí), tančení spojené
s vystoupením, pletení novorozeneckých čepiček pro nemocnici v Karlových Varech, poslední a moc emotivní spolupráce se Stacionářem Mateřídouška v Chodově a jiné činnosti,
není možné vše jmenovat. Také hrajeme různé hry, ale pozor,
není to hra, např. Jak se Hurvínek schoval za rohem a my jej
hledáme - tyto hry mají za úkol procvičovat naší paměť, mozek
a některé stimulují pohyb a kreativitu. Pokud nám nevěříte,
přijďte, přesvědčte se sami a kdo chce, ať zůstane.

Dům dětí a mládeže v Nové Roli,
příspěvková organizace
vás zve

v neděli 10. listopadu 2019 na

PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA NA
BÍLÉM KONI

Sraz všech účastníků v 17.00 hod. před budovou
DDM
Zakončení u DDM KULTURNÍM VYSTOUPENÍM,
MARTINSKÝM POHOŠTĚNÍM A
OHŇOSTROJEM
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST – LAMPIÓNY
S SEBOU!!!!
Prosíme všechny maminky, babičky… upečte nám na martinské pohoštění.
Informace v DDM – tel. 353851172, 607552337
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Družstvo mladých hasičů
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Družstvo mladých hasičů

2019

Družstvo mladých hasičů Mezirolí
došlo na vrchol - MČR Vlašim 2019

Pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Mezirolí

V letošním roce se našemu družstvu starších žáků povedlo přes
okresní kolo opět postoupit do krajského kola celostátní hry Plamen, byť jsme byli doplněni dětmi z mladší kategorie. Na krajské
kolo jsme trochu posílili i potrénovali a odjížděli jsme na soutěž
s přáním v konkurenci devíti týmů Karlovarského kraje uloupit
nějakou medaili. Od začátku soutěže jsme osedlali první příčku
a tu jsme v dvoudenním horkém klání neopustili. Po nečekaném postupu, ale ne nezaslouženém, jsme měli pouhých 14 dní
na vylepšení detailů našeho umu. Na MČR do Vlašimi ve dnech
29. 6. - 1. 7. jela stejná sestava, která postup vybojovala. Hned
v první disciplíně – branném běhu, jsme obsadili 9. příčku
z 15 nejlepších týmů ČR, což nás nabudilo, že tu nejsme náhodou. Druhý den jsme v útoku CTIF a štafetě CTIF začali ztrácet

16 měsíců trvalo od myšlenky k realizaci. Od jednání velitele
JSDH Mezirolí s paní starostkou, přes spolupráci s pracovnicemi
úřadu paní Höflerovou a paní Černou, které spolupracovali spolu
se mnou na administraci žádostí na dotace, výběrového řízení a
realizace pořízení nového DA. Dále bylo třeba pořídit technickou
specifikaci schvalovanou na GŘ Hasičského záchranného sboru,
po podpisu smlouvy s firmou Ivacar Ivančice zajistit dovoz uložených věcných prostředků a jednání s konstruktérem firmy.

půdu pod nohama, ale na závěr dne jsme si dali rekord na štafetě
dvojic. Poslední den na štafetě 4x60 m jsme chybovali, byla to
jedna ze dvou nepovedených disciplín. Nakonec jsme v požárním
útoku byli svědky dosud nevídané situace. Všech 15 družstev se
se svým časem vešlo do pouhých 4 vteřin rozdílu. Náš čas byl pro
nás opět rekordní, běhalo se na jednotné stroje. Celkově jsme obsadili 15. místo, avšak vězte, že jsme nebyli poslední, ale 15. nejlepší v republice. Byla to sladká odměna jak pro ta děcka, která
léta docházela na náš kroužek a stále spolu s vedoucími pracovala
na zlepšování svých výkonů, tak pro vedoucí, což se potvrzovalo
v předchozích letech v krajské lize, kterou jsme několikrát
vyhráli.

Na pořizovací částku DA 1.995.290,- Kč se podařilo sehnat dotaci z GŘ HZS ve výši 450.000,- a dalších 450.000,- město obdrželo od Karlovarského kraje.
Výsledkem této spolupráce byl 24. 9. 2019 příjezd obchodního
zástupce fy. Ivacar do hasičské zbrojnice v Mezirolí s novým vozem Iveco Daily pro 9 osob se základním vybavením, kde auto
převzala starostka města Nová Role paní Jitka Pokorná.

Poděkování hasičů Mezirolí
Úspěšné vystoupení na MČR dorostu
ve Svitavách
Již podruhé se podařilo naší svěřenkyni postoupit na MČR dorostu v kategorii jednotlivců. Tentokrát jsme startovali ve střední
kategorii, kde již konkurence má ostřejší lokty. To ale naší Adri

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Petrikové vůbec nevadí. A tak v jednodenním zápolení v disciplínách 100m překážek, dvojboj a testy požární ochrany po součtu
časů a bodů jsme se mohli opět radovat z 5. místa na MČR.
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Všechny tyto události našeho dobrovolného spolku jsou provázány s podporou města Nová Role. Proto mi dovolte poděkovat
vedení města Nová Role za nejen finanční podporu na MČR mladých hasičů, MČR dorostu, ale především za zakoupení nového
hasičského vozidla pro naši jednotku.
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Pospěch Miloslav
velitel JSDH Mezirolí
vedoucí MH Mezirolí
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kultura

Září ve znamení značky Thun 1794
Po tradičních Podzimních porcelánových slavnostech o sobě
dal vědět výrobce porcelánu i v domovské Nové Roli, kde velmi
příjemně proběhl již druhý ročník Thun Festu, v letošním roce
přímo v areálu porcelánky.
Thun Fest lze také nazvat prvním festivalem kapel, jejichž mnozí členové jsou i zaměstnanci společnosti Thun. Jeho velkou raritou je právě propojení muziky přímo s lidmi, kteří své umění
ukazují nejenom na pódiu napříč různými hudebními žánry,
ale navíc další umění předvádějí přímo v porcelánové výrobě.
Thun Fest je víc než dobrá muzika, kdy se z pódia - plošiny kamionu před továrním komínem k více než 200 návštěvníkům
zejména z řad lidí z porcelánky, jejich novorolských kamarádů

a přátel snášela hudba pro dospělé i děti, které si Thun Fest užily
možná i více než jejich rodiče. Odměnou mnohým z nich byly
hrnečky z Porcelánové školičky, které si ozdobily ve svém městě
porcelánu. Možná si některé děti dokonce řekly: „Až budu velký,
budu tady taky pracovat a hrát na kytaru“.
Celá akce byla provázena dobrou náladou, asi i proto, že do organizace a podpory se zapojilo i město Nová Role a řada fandů
dobré muziky a místní výroby porcelánu.
Asi již nyní se rodí v hlavách organizátorů z porcelánky návrh
termínu a program pro příští ročník Thun Festu, který největší
výrobce porcelánu v České republice, společnost Thun 1794, opět
rád podpoří.
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