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1. Městský úřad Nová Role – personální obsazení v roce 2019

Jitka Pokorná

starostka

Jiří Sýkora

místostarosta

Kateřina Černá, DiS.

tajemnice

Odbor správních agend:
Jana Kohoutová

vedoucí odboru, úz. plánování, stavební úřad

Ing. Jiří Preisler, DiS.

Investiční referent města

Michal Švec

stavební úřad, správa dětských hřišť, editace a
zápis do ISUI

Vladimír Dicá, Mgr.

Veřejné zakázky, dotace, pronájem majetku,
převody nemovitostí

Vlastislav Slíž

správa el. systémů, informační technologie,
projednávání přestupků, převody pozemků a
nemovitostí, věcná břemena, editace a zápis
údajů do ISUI, ověřování listin a podpisů,
CZECH POINT, eGovernment, správa služ.
vozidel, SMS info města, silniční správní úřad

Lubomír Doležal, DiS.

správce městských lesů, životní prostředí,
povolování kácení stromů
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Ekonomický odbor:
Petra Höflerová

finanční kontrola, evidence majetku, statistiky,
odpady, školství

Alena Bártová

poplatky za psy, faktury, pohledávky

Lenka Hegenbartová

pokladna, podatelna, poplatky za odpad,
informace, CZECH POINT, ústředna

Jana Kotková

hlavní účetní

Marie Ngoová

asistentka starostky, administrativa,
samospráva, kultura, informace, podklady pro
Novorolský zpravodaj, ústředna

Lenka Žigovičová

matrika, evidence obyvatel, bytové záležitosti,
ověřování listin a podpisů, CZECH POINT

Jmenování paní Kateřiny Černé, DiS. do funkce tajemníka Městského úřadu (5. 6. 2019)
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2. Místní samospráva města Nová Role – personální obsazení
v roce 2019

Rada města
Jitka Pokorná

starostka

Jiří Sýkora

místostarosta

Nesybová Hana, MUDr.

radní

Bechiňský Václav, Ing.

radní

Škarda Libor, Ing.

radní

Zastupitelstvo města
Pokorná Jitka
Jiří Sýkora
Nesybová Hana, MUDr.
Kvapil Jan
Pavlíček Tomáš
Krbcová Petra
Bechiňský Václav, Ing.
Dušková Miluše, PaedDr.
Škarda Libor, Ing.
Pastor Luboš, Mgr.
Tichá Milena
Švec Karel
Slíž Ladislav, Mgr.
Niedermertl David
Cinegr Ladislav, RSDr.
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Komise Rady města
Komise pro školství, kulturu a sport (5 členů):
• Předseda: Dušková Miluše, PaedDr.
• Členové: Bechiňský Václav, Ing., Toužimská Marcela, Vlasáková Šárka, Stredná
Hana
Komise pro mládež a seniory (5 členů):
• Předseda: Pavlíček Tomáš
• Členové: Mašková Simona, Janecký Jakub, Skalická Ilona, Karel Švec
Komise sociální a zdravotní (5 členů):
• Předseda: Krbcová Petra
• Členové: Feník Václav, Nesybová Hana, MUDr., Vochomůrková Dagmar, Šímová
Markéta, Mgr.
Komise investic a výstavby (5 členů):
• Předseda: Vrchlavský Jiří
• Členové: Sýkora Jiří, Kvapil Jan, Cinegr Ladislav, RSDr., Štěpnička Josef
Komise pro životní prostředí a zeleň (5 členů):
• Předseda: Luboš Pastor, Mgr.
• Členové: Velinská Barbora, Bc., Horychová Kateřina, Ing., Balounová Anna, Ing.,
Zdeněk Lukáš, Bc.
Redakční rada Novorolského zpravodaje (3 členi):
• Předseda: Dušková Miluše, PaedDr.
• Členové: Schlapáková Dagmar, Mgr., Lillová Olga
Povodňová komise (8 členů)
•
•
•
•
•

Předseda: Pokorná Jitka
1. Místopředseda: Jiří Sýkora
2. Místopředseda: Libor Škarda, Ing.
Členové: Tichá Milena, Niedermertl David, Václav Bechiňský, Ing., Švec Karel
Zapisovatelka – referent osa: Žigovičová Lenka, Dis.
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Výbory
Finanční výbor (5 členů):
• Předseda: Libor Škarda, Ing.
• Členové: Stachová Martina, Vávrová Jitka, Šárka Pastorová, Ing., Ladislav Slíž,
Mgr.
Kontrolní výbor (5 členů):
• Předseda: Tichá Milena
• Členové: Helcl Jaroslav, Lichnovský Jan, Niedermertl David, Dolejš Petr ml.
Osadní výbor Mezirolí (7 členů):
• Předseda: Kružliak Vojtěch, Mgr.
• Členové: Helcl Jaroslav, Divíšek Pavel, Vlastimil Veselý, Ing., Štěpánka Havlíčková,
Řezáč Jan, Ing., Malena Libor
Osadní výbor Jimlíkov (5 členů)
• Předseda: Hrabicová Martina
• Členové: Gössl Martin, Kubánková Věra, Batla Jaroslav, Chrastinová Zuzana
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3. Věková struktura obyvatel – stav k 1. 1. 2019
Demografický vývoj v posledních 4 letech:
Kategorie

Počet k
1. 1. 2016

Počet k
1. 1. 2017

Počet k
1. 1. 2018

Počet k
1. 1. 2019

Dospělí

3431

3433

3385

3397

Muži

1642

1637

1612

1604

Ženy

1789

1796

1773

1793

Děti (15 – 18 let)

124

126

121

119

Chlapci

59

61

60

69

Dívky

65

65

61

50

Děti (do 15 let)

618

613

611

612

Chlapci

334

331

330

315

Dívky

284

282

281

297

děti 6 – 7 let

91

85

70

81

děti do 3 let

173

146

136

125

Celkem obyvatel

4137

4172

4117

4128

Průměrný věk
obyvatel

42,55

42,87

42,90

43,20
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4. Výpis změn z agendy evidence obyvatel za rok 2018/2019:
Počet přihlášených osob

130/81

Počet odhlášených osob

111/104

Počet úmrtí
Počet narození

39 (17 v matričním obvodu)/
50 (17 v matričním obvodu)
30/37

Počet uzavřených sňatků

24/23

I v roce 2019 můžeme v Nové Roli sledovat projevující se trend demografického
stárnutí. Průměrný věk obyvatelstva se přehoupl přes 43 let. Oproti roku 2018 je však
potřeba zmínit více než dvacetiprocentní nárůst počtu narozených dětí, což by do
budoucna mohlo mít alespoň částečně pozitivní vliv na věkovou strukturu obyvatelstva.
Z dostupných demografických údajů můžeme vypozorovat výrazný pokles nově
přihlášených osob, zároveň však také mírně klesl počet odhlášených osob. Celkově počet
obyvatel Nové Role stoupá a je otázkou, zda tento trend bude pokračovat i
v následujících letech, kdy je v plánu rozsáhlá výstavba rodinných a dále do budoucna
možná také bytových domů.
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5. Přehled investičních akcí města za rok
2019, úprav komunikací a veřejných
prostranství, stavebních úprav ostatních
objektů a nové výstavby
V roce 2019 byly investovány finanční prostředky do
rekonstrukcí a výstavby chodníků, a to jak v rámci
panelových sídlišť, tak i staré části obce. Nový chodník
nahradil svého neutěšeného předchůdce mezi železniční
tratí a panelovými domy ve Svobodově ulici (parc. č.
1007/1). Nové chodníky byly zavedeny k industriální
zóně (vč. veřejného osvětlení; investiční akce/702 000
Kč), resp. k továrenským provozům firem SWISS-FORM,
Viking Mašek (investiční akce/1 300 000 Kč). Ve staré části obce byla zpevněna
komunikace (parc. č. 1514/1), vedoucí podél bývalé hasičské zbrojnice k čapímu hnízdu
(investiční akce/1 000 000 Kč). Zpevnění dané komunikace navázalo na vyasfaltované
povrchy návsi (2018). Dále došlo k propojení autobusové
zastávky „Nová Role, Obec“ s Jiráskovou ulicí (mezi parc. č.
58/2 a 1543/3). Nový chodník se opírá o gabionovou
opěrnou zeď, na které je plot majitele domu, resp.
pozemku. Zpevněn byl i sjezd k blízkým garážím
(investiční akce/500 000 Kč).
Rozšířen byl vozový park. Vozidlo služby SENIOR EXPRES
bylo pořízeno díky krajské dotaci (výše investiční dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje činila 250 000 Kč).
Pro
Technické
služby
města
byl
pořízen
užitkový/nákladní elektromobil ALKE ATX310E ve výši
1 145 265 Kč. Tento projekt byl spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky.
Nového zásahového vozidla se rovněž dočkal Sbor
dobrovolných hasičů v Mezirolí. Nová Role přispěla
1 055 280 Kč, Karlovarský kraj 450 000 Kč a zbytek
pokryly ministerské dotace.
Investiční dotace byly poskytnuty i Mateřské školce
„Cestička“. Za 60 000 Kč byl pořízen sprchový ostrůvek a
další herní prvky (např. průlezky/90 000 Kč;
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multifunkční

plocha

s povrchem
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SmartSoft/460

000

Kč).

5.1 Zavedení služby Senior expres

Po vzoru větších měst Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Sokolov, Kraslice, Ostrov aj.)
byla 1. 7. 2019 i v Nové Roli, po odsouhlasení zastupitelstva, zprovozněna přepravní
služba Senior expres. Tato služba je určená občanům města (fyzickým osobám) od
dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností
(držitelům průkazů TP, ZTP či ZTP/P) od 18 let věku. Ve vztahu k zavedení této služby
byla k 30. 6. 2019 ukončena autobusová přeprava občanů za nákupy do hypermarketu
Globus v Jenišově/Karlových Varech. Hlavní iniciátorkou projektu se stala paní starostka
Jitka Pokorná, jež si uvědomovala skrytý potenciál poptávky po této službě a po vleklých
diskuzích jej obhájila (viz článek zveřejněný v Karlovarském deníku s podtitulem „Po
bouřlivé diskuzi schválili zavedení služby Senior expres i v Nové Roli“ níže). Pořízení
služebního automobilu bylo zajištěno díky finančnímu přispění Karlovarského kraje.
Provozní náklady (zejm. pohonné hmoty, řidič vozidla) se budou hradit tzv. z městské
kasy.
Služba byla zřízena za účelem snazší přepravy novorolských občanů k lékaři (např.
Krajská nemocnice v Karlových Varech), na nákupy (viz výše zmíněný hypermarket
Globus), k jednání na úřadech či k návštěvě rodiny a přátel. Přepravovaným seniorům a
dalším bude tedy zajištěna určitá soběstačnost a kontakt se společenským prostředím.
Pravidla přepravy schválilo 8. 4. 2019 Zastupitelstvo města Nová Role svým usnesením
č. 05/07-2 (viz níže):
-

Službou „Senior Expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně
postižených za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje město Nová Role.
Služba „Senior Expres“ není služba nároková, z čehož vyplývá, že pokud nebude řidič
přítomný ze zdravotních či jiných důvodů, nebude „SENIOR EXPRES“ v tu danou
dobu poskytován.

- 1. Komu je služba určena
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-

Služba je určena fyzickým osobám s trvalým pobytem na území města Nová Role
od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou
soběstačností (držitelům průkazů TP, ZTP či ZTP/P) od 18 let věku. Tyto
vyjmenované osoby musí předložit zmíněný průkaz při nástupu do vozidla.

- 2. K čemu je služba určena
-

-

Poskytnutím služby umožňuje město oprávněným osobám přepravu v případech,
kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy, a to pro účely přepravy přednostně
do zdravotnického zařízení, doplňkově také pro zajištění přepravy k jednání
na úřadech, k zajištění nákupů atp. do města Karlovy Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek,
Sokolov nebo v okolí do 15 km od města Nová Role.
Služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a další služby
nebo úkony nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele.
Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. a také nepřebírá
odpovědnost doprovodu seniora.

- 3. Kdy a kde je služba dostupná
-

-

-

Provoz služby je zajištěn pouze v pracovních dnech, a to:
Pondělí

7:00 - 17:00

Úterý

7:00 - 14:30

Středa

7:00 - 17.00

Čtvrtek

7:00 - 14:30

Pátek

7:00 - 14.30

Službu je možné využít i mimo uvedené dny po domluvě s poskytovatelem.
Poslední jízda je zahájena nejpozději jednu hodinu před koncem provozní doby
(pokud se klient s poskytovatelem nedohodnou jinak).
Službu je možné objednat telefonicky na čísle 353 176 317. Klient nahlásí celé
jméno a příjmení, případně jméno doprovázející osoby, datum narození, trvalé
bydliště, místo a čas nástupu, cíl cesty.
Objednávka se považuje za akceptovanou teprve tehdy, je-li poskytovatelem
výslovně potvrzena, a to i ústní formou.
Služba může být časově omezena.

- 4. Jak si může klient službu objednat
-

-

Službu lze objednat telefonicky na čísle uvedeném v článku 3 nebo osobně
v kanceláři č. 13 v 1. patře Městského úřadu v Nové Roli nejdříve 2 týdny, nejpozději
1 pracovní den předem.
Objednanou službu může klient stornovat telefonicky nebo zasláním SMS zprávy
na číslo 735 170 417.
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-

-

Poskytovatel může objednanou službu zrušit ze závažných provozních či
technických důvodů nejpozději v den, kdy měla být služba realizována, a to osobně
nebo telefonicky.
Za účelem hospodárného využití vozidla je možné spojovat jednotlivé objednávky
klientů. V rámci objednávek budou upřednostněny návštěvy zdravotnických
zařízení před dalšími účely. Klient může prostřednictvím služby uskutečnit
maximálně 20 jízd během běžného kalendářního měsíce.

- 5. Jaká je výše úhrady za poskytnutou službu
-

-

-

Poskytovatel nepožaduje náhradu veškerých nákladů vzniklých mu v souvislosti
s poskytnutím služby, ani nepožaduje úhradu ceny za poskytnutou službu.
Za poskytnutou službu platí klient příspěvek na částečnou úhradu nezbytných
nákladů poskytovatele ve výši Kč =20,--/jízda (nástup do vozidla).
V případě zpáteční jízdy realizované na základě předchozí objednávky služby
se příspěvek započítává jako nová jízda. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je
max. 60 minut.
Pokud čekací doba délku 60 minut přesáhne, řidič na klienta nečeká a případná
vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve výši Kč =20,--. Klienta může
doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky
jako na cestujícího.

- 6. Jak hradit příspěvek na přepravu
-

Klient uhradí příspěvek před započetím čerpání služby v hotovosti. Řidič vozidla je
povinen vystavit doklad o zaplacení příspěvku na přepravu.
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Statistika provozu vozidla SENIOR EXPRES za období 1. 7. – 20. 12. 2019:
Vybráno celkem

Přepraveno

(Kč)

osob*

Červenec

2 680

134

62

Srpen

2 400

117

68

Září

2 940

146

72

Říjen

3 720

186

88

Listopad

3 080

154

72

Prosinec

2 440

124

54

Měsíc

Počet jízd v měsíci

* Uvedené počty reprezentují v převážné většině občany, kteří služby využívali pravidelně (tj. několikrát v měsíci).

Cena za využití služby Senior Expres „tam i zpět“ činila pro novorolské občany v roce 2019
20 Kč. Ve výjimečných případech (např. zdržení řidiče přes 1 hodinu) musel zákazník
zaplatit i za cestu zpět. Nejčastěji zajíždělo vozidlo do Karlových Varů, Sokolova, Ostrova a
Nejdku. V rámci zpátečních cest byli zákazníci zaváženi přímo ke svému bydlišti, což panu
Feníkovi, vzhledem k jeho bývalému zaměstnání (poštovní doručovatel s dokonalou znalostí
adresních míst), nečinilo žádné obtíže. Celková částka, vybraná od občanů za dobu
provozování služby v roce 2019 (od 1. 7. do 20. 12.), činila 17 260 Kč.
Průměr za sledované období (k 30. 11. 2019):
Průměrný počet jízd za měsíc

76

Průměr na 1 jízdu

34,5 km

Náklady na pohonné hmoty/1 km

3, 14

Amortizace vozidla

4, 10

Průměrná spotřeba/100 km

9, 11 l

Průměrné cenové náklady/1 km

25 Kč

Průměrné měsíční náklady/mzda
vč. odvodů řidiče

33 000 Kč

Celkové náklady byly propočteny na 1570 Kč/den (z toho 196 Kč/h, 1 jízda/400 Kč). Před
zahájením služby bylo nezbytné dále zafinancovat registraci vozidla, školení řidiče,
kancelářské potřeby, služební telefon, tiskárnu do vozidla a nábytek do kanceláře. Cena za
polep vozidla činila 5 203 Kč. Nakoupeny byly zimní pneumatiky (celková cena vč. přezutí tj.
11 314 Kč). Nejdražší položkou se vedle nákupu pohonných hmot (42 578 Kč) stala
dodatečná instalace vysouvacího schůdku pro ulehčení nastupování (11 314 Kč). Instalaci
provedla firma HURT s.r.o. z Týnce nad Labem.
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5.2 Úpravy komunikací a veřejných prostranství
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5.3 Stavební úpravy ostatních objektů
Objekt čp. 223, ul. Chodovská
(panelový věžový dům) –
zateplení jednoho ze čtyř
průčelí
kontaktním
zateplovacím systémem.
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Objekt čp. 238, ul. Tovární
(bývalé
oddělení
Veřejné
bezpečnosti) – nově bude
sloužit jako bytový dům (8
bytových jednotek) s možností
parkování.
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Postupné proměny bývalého obecního domu na návsi.
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Rekonstrukce sportovní haly TJ Nová Role z. s.

Na podzim roku 2019 byly zahájeny stavební úpravy sportovní haly. O poskytnutí dotace na
realizaci tohoto záměru bylo pověřenými zástupci TJ Nová Role opakovaně žádáno na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to již od roku 2015. V tomto roce byla
rovněž zhotovena projektová dokumentace. Kýžená finanční podpora byla přidělena až o čtyři
roky později (podprogram nazvaný „133D531 Podpora materiálně technické základny sportu –
ÚSC, SK s TJ“). Výše dotace ze strany prostředků MŠMT činila 6 400 000 Kč. V rámci finanční
spoluúčasti města byla poskytnuta částka 3 800 000 Kč. V mezidobí, tj. před přidělením finanční
podpory, byly v hale i přesto prováděny dílčí úpravy, avšak ve vlastní režii Tělovýchovné jednoty
(například v roce 2016 byla realizována půdní vestavba se cvičebním sálem pro oddíl ASPV).
V roce 2019 tak mohlo proběhnout výběrové řízení, do něhož se přihlásily čtyři firmy.
Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma Báňská stavební společnost s.r.o. Původní
termín dokončení byl stanoven na 31. 11. 2019. Posléze však byl schválen posun realizace do
konce června příštího roku. V roce 2020 je plánováno slavnostní otevření nově zrekonstruované
haly. Slavnostní událost by se neměla obejít bez doprovodného kulturního programu. Úpravy
vnějšího pláště pokročily před koncem roku natolik, že je již zjevné, že vnější vzhled haly získá
v příštím roce moderní výraz.
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Staveniště se rozprostřelo mezi jírovcovou alejí a
zabralo i část asfaltového parkoviště (viz kontejnery
pro stavební odpad, viz připravený stavební materiál).
Vnější plášť byl zateplován sendvičovým panelem
(výrobce: RUKKI), vyplněným měkkou minerální
vlnou. (izolant by měl zajistit odpovídající tepelný
komfort i zvukové odizolování). Okenní otvory se
(oproti výchozímu stavu) výrazně rozměrově
zmenšily. Akcentovány budou červenými pásy.
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Opravy nádražní budovy
V měsíci srpnu byla zahájena rekonstrukce nádraží budovy, objektu čp. 86 v Nádražní ulici.
Záměr opravy byl iniciován vlastníkem objektu (Správa železniční dopravní cesty, dále jen
SŽDC), a to v rámci celorepublikového projektu nazvaného „Program rekonstrukce a revitalizace
osobních nádraží pro roky 2018-2022“. Opravy vnějšího pláště vč. výplňových prvků (zejm. oken)
prováděla chebská firma DOSTA. Náklady na zpracování projektové dokumentace se vyšplhaly
k částce 0,7 mil. korun, stavební náklady pak byly propočteny na 12 milionů.
Projekt byl ve výše citovaném programu prezentován následujícím způsobem: „Dlouhodobou vizí
SŽDC jsou nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který odpovídá nárokům moderní
dopravy.“ Sledovanými cíli byly: zlepšení stavebně technického stavu budov a modernizace jejich
vybavení, zamezení častým poruchám; optimalizace a zlepšení prostor pro cestující (zvýšení
kultury cestování); zajištění bezbariérovosti budov; zajištění hospodárného provozu budov;
adaptace prostor pro zázemí SŽDC; vazba na investiční akce Stavebních správ SŽDC („liniové
stavby“) či municipalit; revitalizace areálů osobních nádraží včetně alternativního využití
volných prostor.

Stručný nástin vývoje drážního areálu
Stavebně starším objektem v rámci drážního areálu (pozn.: obě nádraží jsou zachycena na
nejstarší známé novorolské pohlednici pocházející z roku 1902, viz pohlednice pocházející
z produkce proslulé vídeňské firmy Karl Schwidernoch na další straně) je sousední objekt
čp. 72, který reprezentuje původní odbavovací budovu se skladištěm. Tato budova, která je
v současnosti v soukromých rukou, byla zprovozněna roku 1881 v rámci výstavby chodovskonejdecké dráhy. Oproti rekonstruované staniční budově nebyla koncipována v tak velkorysém
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architektonickém
pojetí.
Jediným architektonizujícím
aparátem byly průběžné
profilované kordónové římsy
oddělující parter od prvního
patra. Dále se jednalo o
přímé nadokenní římsy a
šambrány. Fasády byly dále
akcentovány
mělce
vystupujícími pásy, hladké
plochy byly proto tudíž
vpadlé. Hlavní budova byla
zděná
a
jednopatrová.
Naopak
skladiště
bylo
přízemní a sestávalo z lehčí
hrázděné
konstrukce.
V současné době je původní
odbavovací stanice již po
rekonstrukci. Obálku budovy
tvoří kontaktní zateplovací
systém, finální nátěr byl
zvolen svítivě žlutý, resp.
žlutobílý. Skladiště, které
kontinuálně
sloužilo
k původnímu účelu (sklad
zvířecích krmiv), vyhořelo
tzv. do základů v roce 2000.
V současné době je na jeho
půdorysu
(vymezeném
původní
kamennou
podezdívkou)
vystavěn
přízemní přístavek, v němž
funguje truhlářská dílna
stávajícího majitele objektu.
Nynější
rekonstruovaná
stanice byla postavena kolem
roku
1897
v souvislosti
s výstavbou dráhy (stávající
trať č. 142) mezi Karlovými
Vary a saským příhraničním
městečkem
Johanngeorgenstadt (viz výše pohlednici tj. druhou od shora, nedatovaná pohlednice
z produkce karlovarského vydavatele Josefa Forsta; na lícní straně fotografický
panoramatický snímek obce, včetně fotografického zachycení v té době již hlavní budovy
vlakového nádraží). Novorolské nádraží bylo ostatně frekventovaným motivem fotografických
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pohlednic, což dokládá i třetí pohlednice, kterou mi zaslal pan Moravec, čímž mu tímto velmi
děkuji a pohlednici zveřejňuji.

Popis drážní budovy čp. 86 před rekonstrukcí
Mladší odbavovací budova typologicky náležela do skupiny tzv. českých transverzálek. Při
bočních průčelích byla zřízena dřevěná stavědla, která byla později nahrazena zděnými. Jedná se
o dvoupatrovou stavbu s hrázděným podkrovím. Střechy jsou polovalbové, jejich přesahy byly
pobity dřevem. Štíty jsou lichoběžníkové. Svisle byly pobity dřevěným bedněním s oblými konci
a se žlutým zbarvením. Hrázdění bylo opatřeno červenohnědou barvou. Okenní otvory
s šestitabulkovými okny jsou v těchto štítech sdružené. Společnou jim byla dřevěná
podparapetní římsa „vynášená“ dřevěnými konzolkami. V centrální pozici je situován mělce
předstupující rizalit ukončený rovněž štítem. Všechna nároží jsou akcentována kvádrováním.
Okenní otvory lemují mělké šambrány. V přízemí směrem k nástupišti probíhá průběžná
parapetní římsa. Sokl je obložen kamennými deskami prolomenými sklepními okénky suterénu.
Charakteristickým prvkem nástupiště jsou antikizující litinové sloupy nesoucí dřevěnou
konstrukci pultové střechy. Sloupy sestávají z polygonálních patek, kanelovaných dříků a
florálních hlavic. Nad hlavicemi vynikají postranní drážkovaná křídla vybíhající do volut. Přímé
okolí nádražní budovy je v současné době stále v neuspokojivém stavu (zejm. vyasfaltovaný
předprostor před kolejištěm). Objekt neprošel od doby svého vzniku razantnějšími úpravami.
Nevhodně byl novodobě natřen parter objektu (odstín světle modré).
Fotodokumentace objektu - 17. 3. 2018
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30

Fotodokumentace

objektu

-

31

31.

8.

2019

Fotodokumentace objektu – 9. 11. 2019, 21. 11.
2019
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Popis drážní budovy po rekonstrukci
Eternitová krytina střechy byla nahrazena maloformátovou falcovanou šablonou tmavě šedého
odstínu. Tento druh plechové krytiny, imitující eternitové/vláknocementové šablony, je
v soudobé stavitelské praxi velmi oblíben (výhodou je stálost a trvanlivost). Z hlediska
vzhledových vlastností by však lépe vizuálně působily vláknocementové šablony, které
přirozeně patinují (zejm. určitá slinutost) a pro historické objekty (jakým novorolské nádraží je)
jde do jisté míry o tradiční druh skládané krytiny (náhrada za dožívající, zdravotně závadné
eternitové šablony). Fasády byly opraveny a rozbarveny dvěma odstíny okrové barvy.
Vystupující tektonické prvky (nárožní bosáž, římsy, šambrány) jsou tmavě okrové, zbývající
plochy světle okrové. Barevné akcentování tektonických prvků je více než nuanční. Naopak lze
s velkou pravděpodobností předpokládat, že fasády objektu byly monochromní, jak bylo pro
historizující architekturu 19. století běžné. Vedle hry „světel a stínů“ v záhybech tektonických
prvků, podtrhovalo vnější působení objektu, rovněž hrázděné podkroví s bedněným pláštěm
(kombinace červenohnědé a žlutavé). Toto barevné rozvržení (patrně původní z doby výstavby
objektu) bylo přeřešeno. Nově je hrázdění tmavě zelené a bednění smetanové. Vyměněny byly
původní výplňové prvky (okna, dveře). Nahradily je dřevěné, vyrobené z europrofilů. Přímé
okolí bylo vydlážděno betonovou zámkovou dlažbou.
Poskytované služby ve stanici
Stanice se podílí na zajištění vnitrostátní přepravy na tratích Karlovy Vary, Dolní nádraží –
Johanngeorgenstadt a Loket Předměstí – Nová Role. Vnitrostátní pokladní přepážka má
následující provozní dobu: Po-Pá 05:00-8:30, 10:00-10:30, 11:15-14:45. Na pokladně je možné
provést platbu také v eurech. Dále stanice poskytuje služby související s integrovaným
dopravním systémem. Je navázána na zastávky linkových autobusů. V době výluk na tratích je
nástupním či výstupním místem v rámci přepravy cestujících. Ve stanici se nachází čekárna pro
cestující.
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Výstavba rodinných domů
„U lesní školky“
Prvního srpna zahájila developerská
společnost Moyo přípravu 27
pozemků určených pro výstavbu
rodinných domů. V první fázi
proběhlo
jejich
inženýrské
zasíťování. Příští rok by již měly být pozemky připraveny. Posléze by měla být zrekonstruována
příjezdová komunikace (ul. Hřbitovní) a odvodnění. Potencionálním zájemcům inzerovala
společnost Moyo „vysněné“ bydlení následovně: „Jedinečné pozemky na dosah přírodě na Vás
čekají v Nové Roli u Karlových Varů. 27 stavebních pozemků v lokalitě „U lesní školky“ se nachází v
klidné části města, mimo stávající zástavbu. Město Nová Role leží pár kilometrů od světoznámých
lázní Karlovy Vary na úpatí Krušných hor, poblíž vyhlášených ski areálů a kvalitních běžeckých
tras.“ Přilákat mladé rodiny se snažila i paní starostka, Jitka Pokorná, která vyzvala v regionální
televizi: „Máte-li zájem stavět v Nové Roli, v nultém kole takzvaném, máte přednost. Přijďte na
úřad, máme zde plánek, máme zde cenou mapu a určitě vyhovíme především těm, kteří pochází od
nás z našeho města, a kteří by rádi v našem městě postavili své zázemí, svůj domov“. Pro výstavbu
rodinných domů byly vybrány pozemky v blízkosti lesa a řeky Rolavy. Do jisté míry budou
pozemky polohově reagovat na regulované (pozemky č. 1 – 12) a historické koryto řeky (13 –
26), které je zřetelné i v současnosti (viz doprovodná vegetace; v plánku označeno jako
biokoridor). Vzniknou tak dvě organizované čtvrtě propojené ústřední příjezdovou komunikací.

Orientační plánek s čísly a výměrami pozemků
(Zdroj: https://www.ulesniskolky.cz/pozemky):
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Rezidenční bydlení „U lesní školky“ je připravováno v urbanisticky atraktivní lokalitě.
Nelze však předpokládat, že se domy budou vyznačovat přidanou architektonickou
kvalitou, zhodnocující daný krajinný rámec. S velkou pravděpodobností se bude
jednat o typizované „katalogové“ domy (jaké jsou mj. známy ze suburbánních
satelitních městeček). Diskutabilní realizace rezidenčních zástaveb se v katastrálním
území Nové Role ostatně již vyskytují (např. soubor luxusních vil postavených v roce
2016 na okraji Mezirolí při silnici, vedoucí do Nové Role či čtvrť vila/domů na
opačném konci Mezirolí při výjezdu z Mezirolí do Staré Role). Prvně zmíněná čtvrť
vilových objektů zeje prázdnotou (obýván je dům správce areálu). Obdobně si stojí i
druhá vilová čtvrť, na níž navíc dopadly sporné majetkoprávní vztahy vietnamského
podnikatele (např. problémy s údržbou komunikací a veřejným osvětlením), čili
původce projektu. Výše uvedené příklady novodobých rezidenčních čtvrtí však
reprezentují složitě porovnatelné „megalomanské“ projekty. Bydlení „U lesní školky“
je inzerováno jako cenově dostupnější bydlení, což dokládá zatím projevený zájem
(10 pozemků z 27 je již zarezervováno; stav k 12/2019; zájem o bydlení lze
zaregistrovat i na facebookovém profilu města). Obávat se lze výsledného
architektonického vyznění rodinných domů (např. pro vesnickou zástavbu cizorodé
architektonické
formy,
křiklavé
fasádní
nátěry,
pohledově
neprostupné
prefabrikované ploty a další nevhodné doprovodné jevy).
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Zájem o bydlení v Nové Roli dokládá článek Karlovarského deníku:
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6. Chronologický přehled vybraných akcí pořádaných městem,
organizacemi a spolky
V roce 2019 bylo pro novorolské občany i „přespolní“ uspořádáno mnoho sportovních i
kulturních akcí. Některé z nich si však vydobyly nadlokální věhlas (viz novinové výstřižky
níže). První společenskou akcí byl 8. ročník Novoročního koncertu (6. 1.), který je
neodmyslitelně spjat se slavnostním vyhlašováním osobnosti roku. Následoval 7.
Reprezentační ples města (26. 1.) Ze sportovních akcí lze zmínit 4. ročník Novorolského
dobročinného běhu s čelovkou (1. 3.). Ten uspořádal běžecký team New Roll Runners ve
spolupráci s Domovem dětí a mládeže. O aktivity seniorů (resp. seniorek) se staraly členky
Klubu Seniorita. Pravidelná setkání obsahovala širokou paletu činností (např. výtvarné činnosti,
procvičování paměti). 16. 1. připravily členky spolku a jejich „babičky“ Vernisáž Klubu
Seniorita nazvanou „Stopy života“. K vidění byly ukázky vitrážové techniky, kterou ovládá
rodina Kantových z Lubence a dále ukázky výtvarných děl seniorského klubu. Seniorky se dále
účastnily informativní besedy s příslušníky Policie ČR, návštěvy Denního centra Mateřídouška
v Chodově, výletu do chebského Retromuzea. Na Den seniorů vyrazily do Prahy na setkání, které
se konalo v Žofínském paláci. Setkaly se s kozodojskými koníky. V Bar Bernard shlédly film
nazvaný „Projekt Babička“. Na Vánoce vyrobily vánoční přáníčka, která roznesly klientům
Domova s pečovatelskou službou. V květnu (25. 5.) se konal v areálu novorolského koupaliště již
16. ročník tradičního hudebního festivalu Novorolská valcha. Divákům k poslechu zahrály
například kapely Plavci Jana Vančury, Schovanky, Roháči a další. Na Smrtnou neděli (7. 4.)
přivítali Novorolští občané přicházející jaro při tradiční akci Vynášení Moreny, následované
Stavením máje (30. 4.). 8. 5. byl uspořádán Pietní akt. Oslava 60. výročí založení ČRS MO
Božičany připadla na 15. 6. Akce se konala v areálu Hospodářského střediska na Kaskádě. 11.
ročník originálního plážového festivalu Rock in Roll se uskutečnil 27. 7. Bannery se spoře
oděnými festivalovými dívkami lákaly potencionální návštěvníky z širokého okolí (zavěšeny byly
například u Dolního nádraží v Karlových Varech). Moderátorské role se ujalo duo Eliška
Malíková Huberová a Viktor Braunreiter. Hlavní hvězdou byla kapela TATA BOIS. Na festivalu
také zahrál KRUCIPÜSK nebo Plastic People of the Universe. Novinkou letošního ročníku byla
nová stage, pojmenovaná KAOLIN STAGE (Sedlecký kaolin a.s.). Noční festivalové busy nově
zajížděly do Nejdku, Ostrova a Hroznětína. Pivo se čepovalo z tanků. Kelímky byly zálohované
(50 Kč), čímž se tento festival přidal k vlně „ekologických“ festivalů. K odpočinku (např.
s drinkem z Becherovky) byly připraveny palety a k posezení lavice v párty stanech. Program byl
připraven i pro děti (divadelní představení v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera,
příp. bubenický workshop nazvaný „Rytmy sběrného dvora“). Lze předeslat, že příští ročník bude
dvanáctý v pořadí. U té příležitosti bude sestaven kalendář z originálních festivalových plakátů
(jejich tvůrcem byl Roman Pištěk). Předposlední prázdninový den (31. 8.) byly zahájeny oslavy
50. výročí otevření Městské knihovny. Vyvrcholily vernisáží o dva týdny později (15. 9.).
Michalská pouť se konala 4. 9., opět v areálu novorolského koupaliště. Nechyběly pouťové
atrakce, stánkový prodej, střelnice Buffalo Bill, malování na obličej a kérkování. Doprovodný
program obsahoval šermířské a hudební vystoupení (např. Robbie Williams revival, Abba
revival), střeleckou show. Po ohňostroji následovalo disco v restauraci KARIBU. Další velkou
akcí běžeckého teamu byl 4. ročník Porcelánového běhu (12. 10.), jehož běžeckou (tj. blátivou)
trasu ztížily klimatické podmínky. Na ní se vydalo 75 běžců v hlavním závodě (z toho 40 mužů,
35 žen), v dětských kategoriích pak 12 závodníků. Nejstaršímu účastníkovi bylo 75 let,
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nejmladšímu 7. První příčku obsadil domácí Michal Oplt (team New Roll Runners), kterou si
vysloužil časem 22:44 (22:09 tj. rekord minulého ročníku). V ženské kategorii obhájila prvenství
Ulrike Schwalbe ze saského Plavna (26:42). V areálu hasičské zbrojnice se 21. 9. uskutečnil 1.
ročník soutěže „O pohár starostky města Nové Role“. 50. výročí vzniku samostatné hudební
školy si připomněla koncertním odpolednem ZUŠ Nová Role. Podzim přinesl tradiční výlovy,
tentokrát již bez sumce Václava. Adventní rozjímání obohatily tradiční kulturní akce
s charitativním přesahem.

39

6.1 8. Novoroční koncert
První společenská akce roku 2019 v sále kulturního domu. To byl tradiční Novoroční koncert.
V pořadí již osmý ročník. Tentokrát připadl na první lednovou neděli tj. 6. ledna. Večerem
provázela paní učitelka Dušková. O občerstvení se postarala obsluha z oblíbeného zařízení Bar
Bernard. Kulturní program byl pestrý. Velký podíl na něm měli Novorolští občané. Dobrovolné
vstupné bylo jako již tradičně věnováno na charitativní účely (Konto pomoci města). O shrnutí
akcí s charitativním přesahem se postarala paní starostka Jitka Pokorná. Z jejích úst byla
vyslovena děkovná slova, a to zejm. v souvislosti s neustále projevovanou snahou občanů se na
pomoci druhým podílet. Na děkovný projev starostky navázala Pavlína Petříková, která
připomněla Adventní koncerty, jež byly pořádány v novorolském kostele a při nichž se i díky
prodeji svařeného vína vybralo necelých 12 tisíc korun. Před vyhlášením osobnosti roku za rok
2018 proběhlo vystoupení smíšeného novorolského sboru pod vedením výše zmíněné Pavlíny
Petříkové. Nový rok byl přivítán pohádkovými písněmi (např. „Putování“ z filmové
pohádky Lotrando a Zubejda; následovala píseň „Svítí slunce nad hlavou“ z filmové pohádky
Honza málem králem; dále „Kdyby se v komnatách“ z pohádky Princové jsou na draka).
Následoval blok lidových písní (např. „Byla jsem veselá“ či „Ach synku synku“). Připomínkou
uplynulého stoletého výročí od vzniku Československé republiky byly písně „Chlupatý kaktus“,
„Jen pro ten dnešní den“ či „Život je jen náhoda“. Právě tyto písně zazněly na vernisáži výstavy
„Průřez historií Nové Role“, kterou na podzim minulého roku uspořádal spolek Novorolští
patrioté. Na naléhání obecenstva byla jako přídavek zařazena svižná píseň „Tancuj, tancuj,
vykrůcaj“, která byla podpořena nadšeně tleskajícím publikem.

Posléze se mikrofonu ujala starostka města Jitka Pokorná a přikročila k vyhlášení významné
osobnosti novorolského života. Osobností roku za rok 2018 se stal velitel Sboru dobrovolných
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hasičů a novorolský patriot, pan Stanislav Hubáček. Stanislav Hubáček si dle slov Jitky Pokorné
zasloužil toto ocenění již dříve. Oceněno bylo zejména dlouholeté působení pana Hubáčka ve
Sboru dobrovolných hasičů a obecně jeho uplatnění na kulturní a společenské úrovni. S díky
převzal pan Hubáček pozornost ve formě dárkového koše. Ve svém krátkém projevu vyzdvihnul
nadstandartní spolupráci se svými kolegy ze sboru („bez nich já bych byl nula“) a vyslovil přání
spočívající v budoucí úspěšné záchraně lidských životů či majetku. Bohatý program byl zakončen
vystoupením kapely Poslední vagon. Obecenstvo si v jejich podání mohlo vyslechnout písně
„Cesty“, „Vagony, ve kterých písničky nestárnou“ či autorskou píseň „Břehy“.
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6.2 Reprezentační ples města
Plesová sezóna roku 2019 odstartovala 7. reprezentačním plesem, který jako již tradičně
uspořádalo město Nová Role v sále kulturního domu. Akce se odehrála v sobotu
26. ledna, vstupné činilo 390 Kč (viz vstupenka níže):

Při vstupu do sálu byli příchozí
uvítáni starostkou města, paní
Jitkou Pokornou, přičemž každá
žena obdržela od manžela paní
starostky, pana Pokorného, růži.
Účastníci plesu se mohli těšit na
prostřené stoly se svícny. V ceně
vstupného byly i obložené studené
mísy, které připravili pracovníci
z Bar Bernard (viz fotografický
snímek).
Večerem provázel moderátor Petr
Jančařík. K poslechu a k tanci
zahrála kapela Funny Orchestra. Na
programu byla módní přehlídka
karlovarského svatebního studia
KAROLÍNA,
která
se
nesla
v pohádkovém duchu - filmové
pohádky Popelka. Dále bylo na
programu vystoupení tanečníků
z karlovarské
taneční
školy
Fontána
rodiny
Prudíkových.
Vyvrcholením plesového večera bylo vystoupení zpěváka Dalibora Jandy, na jehož playlistu nechyběly takové hity, jako například „Říkal si hurikán“ či „Padá hvězda“. O
nečekané překvapení se postarala dcera Dalibora Jandy, Jiřina. Nechyběly tak jejich
společně nazpívané singly. K dispozici byl rovněž fotokoutek. Nedílnou součástí byla i
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bohatá tombola, zahrnující přes pět set hodnotných cen. Lístek stál 50 Kč a v případě
hlavní výhry se mohl vítěz těšit na mobilní telefon, televizi, roční jazykový kurz, sadu
golfových holí, značkové hodiny či jídelní soupravu. Do tomboly přispěly i menší
provozovny z města (např. Cukrárna Nová Role, Chovatelské a rybářské potřeby U
Mazlíčka, Kosmetika Charlotte aj.). Hlavní sponzoři plesu (např. Thun 1974 a.s. Nová
Role, LIGNETA autobusy, s.r.o. Mírová, Sedlecký kaolin a.s. Božičany aj.) pak obdrželi
dorty z Novorolské cukrárny. O půlnoci byl parket ozářen ohnivou barmanskou show.
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6.3 Vítání jara – vynášení Moreny, jarní úklid
Na Smrtnou neděli (7. dubna), tedy čtrnáct dní před Velikonocemi, se sešli Novorolští
občané v pořadí již k pátému vynášení Moreny. Průvodu do staré části obce předcházel
jarní koncert novorolských sborů, který se uskutečnil v sále kulturního domu. Za
doprovodu přibližně stovky obyvatel města a zpěvu lidových písní byla Morena posléze
přinesena na místo určení k ohnivému očistnému rituálu, a to na plácek pod vzrostlé
jírovce na návsi. Za asistence dobrovolných hasičů byla oděná a nazdobená slaměná
figura Moreny zapálena (na sobě měla např. tradiční korále z vyfouklých a neobarvených
vajec). O hladové žaludky účastníků se postaral Konzum Maxim. Přivítání jara, resp.
oslavu odchodu zimy, si tak mohli přítomní účastníci zpříjemnit zakoupením a opečením
buřtů. Před obchůdkem se rovněž připravovaly teplé lázeňské oplatky, což ocenily
zejména děti. V rámci doprovodného programu bylo připraveno proutí k upletení
pomlázek či zdobení velikonočních vajíček. K poslechu hrálo countryové uskupení části
kapely Poslední vagon (zazněla např. píseň „Šly panenky silnicí“). Na pozvolný příchod
jara rovněž poukázaly pupeny lípy srdčité (vysazena před kostelem v rámci projektu
Lípy republiky 1918 – 2018) ale i objemný odpadový kontejner, který na některých
fotografických snímcích „dotváří“ jarní atmosféru (viz fotografické přílohy níže).
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Lípa srdčitá vysazená 21.
října 2018 žáky základní
školy (3.A) v rámci projektu
Lípy republiky.
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Již o den dříve se na několika místech v okolí Nové Role konala jarní úklidová akce
v rámci celorepublikového environmentálního projektu „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“.
Organizace novorolské akce (evidována pod č. 22544) nazvané „Úklid kolem Nové Role“
se ujala paní Marie Cigánková. Bez nároku na odměnu se přihlásilo několik desítek
dobrovolníků, kteří působili v partách podél řeky Rolavy, podél cyklostezek, podél
silniční komunikace spojující Novou Roli s Mezirolím či u garáží na Bouchalce. Při úklidu
trvajícím přes dvě hodiny bylo posbíráno přes 2500 kg odpadu. Dvě skládky byly
odvezeny díky tříkolce s vozíkem. Posbíranému odpadu dominovaly složitě rozložitelné
plastové či další obalové materiály (např. hliníkové plechovky), našly se však i
pneumatiky či nábytek (např. židle). Vedle dobrého pocitu z čistšího životního prostředí
čekala na dobrovolníky i drobná pozornost ve formě diplomu. Dobrý pocit jsem zažil i já,
neboť jsem se účastnil úklidové akce v Karlových Varech podél řeky Ohře.
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6.4 Stavění májky

Jarní tradice stavění májky je
každoročně v pořadatelské gesci
města a jiných novorolských
spolků (např. vlastní májku si
staví fotbalisté FK Nová Role ve
sportovním areálu u koupaliště).
Většina obyvatel se vydala do
staré části obce, jejíž náves byla
upravena v minulém roce za
finančního přispění městského
úřadu. Tentokrát připadla tato
událost na úterý 30. dubna.
Příznivá předpověď počasí po
deštivém začátku týdne a
navazující středeční svátek práce, to byly faktory předpovídající hojnou účast. Májový
strom byl vybrán správcem městských lesů, panem Lubomírem Doležalem dle přísných
parametrů (rozměry aj.) a estetických hledisek (zejm. podoba koruny). Na kácení
vybraného stromu se podíleli dobrovolní hasiči a další pomocníci z řad obyvatel města.
Následně byl pokácený strom převezen valníkem na místo určení (viz úvodní
fotografický snímek) k dalšímu opracování a nazdobení. Dřevo na hranici bylo
záměrně vybráno z kůrovcem napadeného porostu (tj. za účelem eliminace negativního
působení tohoto dřevokazného hmyzu). Jako zajímavost lze uvést, že letošní májový
strom dosáhl úctyhodné výšky 26 m. To bylo tedy o 7 metrů více než v loňském roce.
Doprovodný program sestával z vystoupení dětských kroužků Domu dětí a mládeže.
Nechyběla tradiční přehlídka čarodějnic a kouzelníků. K poslechu byla připravena
kapela Sympaťáci, jejíž portfolio bylo velmi široké (zazněly např. romské písničky či hity
Michala Davida).
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Májka byla stavěna za pomoci motorové techniky a sil
místního dobrovolného hasičského sboru. V Nové Roli začala
májka stoupat po šesté hodině odpoledne. Nechyběla rovněž
v ostatních městských částech (např. Jimlíkově, Mezirolí).
Posléze byla zapálena hranice s vycpanou čarodějnicí.
K posezení byly připraveny stany a volně stojící lavice.
Zajištěny byly také mobilní toalety. Stan byl rovněž
k dispozici pro návštěvníky hospodského zařízení Lidový
dům. O občerstvení se postaral stan Bar Bernard, kde bylo
k dostání čepované pivo a další nealkoholické nápoje. Vzduch
byl provoněn grilovaným masem a uzeninami. Před
konzumem Maxim se hřály teplé oplatky. Na své si přišli i
milovníci sýrových specialit či sladké cukrové vaty a
popkornu. Nechyběli ani prodejci dětských hraček. Panovalo
příjemné jarní počasí, které svádělo i k procházkám podél
koryta řeky Rolavy. Děti hrály oblíbenou, byť riskantní, hru
na podlézání mostovky silničního mostu a posedávaly
v blízkosti řeky. Příchod jara potvrzoval i čapí pár aktivní při
zvelebování hnízda. Čapí přelety nad starou návsí
vyzdobenou solitérně stojící májkou totiž neunikly
pozornosti bavících se novorolských obyvatel.
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Společná fotografie členů SDH Nová Role se starostkou města a bývalým starostou,
panem Václavem Heřmanem.

57

58

6.5 Pietní akt k 74. výročí ukončení 2. světové války

Novorolští občané se sešli 8. května k vzpomínkovému pietnímu aktu. Jeho první dějství
bylo uspořádáno u památníku k uctění obětí a vězňů v parku u vlakového nádraží (vězni
byli internováni v místním pracovním koncentračním táboře, zřízeném při novorolské
porcelánce). Oficiálnímu zahájení předcházel očekávaný příjezd konvoje vojenské
motorové techniky. Nadšenci vojenské historie z řad military klubů přijeli rovnou
z Plzně, kde se konala akce „Slavnosti svobody Plzeň – osvobození americkou armádou.“
Účastníky přivítala paní starostka Jitka Pokorná, která ve svém proslovu krátce
připomněla historii koncentračního tábora a okolnosti osvobození. Dále zdůraznila, že je
nezbytné, s ohledem na pokojný život budoucích generací, se distancovat od jakéhokoliv
extremismu, ať už politického či náboženského. Posléze se mikrofonu ujala paní učitelka
Miluše Dušková, která předala posluchačům poselství dětí o naději v mírový život.
Následovalo kladení květin k pomníku, u něhož drželi čestnou stráž novorolští skauti a
uniformovaní členové místního dobrovolného sboru hasičů. Za město Nová Role kytici
položila paní starostka a následně i děti ze základní školy. Posléze byli účastníci pozváni
k druhé části pietního aktu na místní hřbitov. Ještě předtím však měli možnost si
detailně prohlédnout vojenskou motorovou techniku, na níž jí ochotně pózovali, zřejmě
zvyklí z plzeňských Slavností svobody, vojenští nadšenci. V parčíku se pásli i koně s muži
převlečenými do sovětských uniforem.
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Novorolské děti využily příležitosti a cestu ke hřbitovu strávily v sedačkách po boku
majitelů vojenských aut. V čele průvodu pochodovali dobrovolní hasiči, jejich prapor
hrdě nesl Petr Kůs. Na místním hřbitově pak byla uctěna památka obětí koncentračního
tábora a na závěr paní starostka požádala účastníky o zazpívání státní hymny. Před tím,
než se účastníci pietního aktu rozešli, pozvala paní starostka přítomné na odpolední
sázení stromů, které pro občany města přichystal lesní hospodář Lubomír Doležal.
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6.6 Oslava 60. výročí založení ČRS MO Božičany

Oslavy k 60. výročí založení ČRS MO Božičany byly přichystány na sobotu 15.
června od 10:00 v areálu Hospodářského střediska MO Na Kaskádě. Již o den
dříve poděkovali rybáři svým sponzorům a podporovatelům. Například starostka
města, paní Jitka Pokorná, obdržela odznak za významnou pomoc. Letní teploty
předpovídaly vysokou náštěvnost a již krátce po otevření byl v obležení přilehlý
chovný rybník, kde si mohli návštěvníci všech věkových kategorií vyzkoušet lov
ryb na udici technikou „chyť a pusť“. Ti kteří nedisponovali vlastní rybářskou
výbavou měli možnost si ji vypůjčit. Pro nejmenší byl k dispozici gumová
nafukovací atrakce, stylově v duchu rybářských oslav se jednalo o pirátský koráb.
Rozvoj manuální zručnosti podpořila porcelánová školička. Pro odváždější děti
byl připraven elektrický bizon, případně i živé svezení na konících a ponících mezi
rybníky. Na uhašení žízně bylo připraveno vychlazené pivo, k zahnání hladu
klobásy, případně pro milovníky rybího masa další rybí speciality (např. uzený
kapr, lín, pstruh). Připravena byla i tombola. Lístky byly losovány z klobouku a na
výherce čekalo 50 hodnotných cen. Odpoledne byl zahájen hudební program. Na
podiu se vystřídaly následující kapely: Výměna, Fšehochuť, Kancl krysy, Plesnivý
fazole a Lazaret.Vyvrcholením oslav byl ohňostroj, jehož světelné efekty se
odrážely nad potemnělou hladinou chovných rybníků.
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Tabulka uvádějící nabídku vyuzených ryb:
Vyuzená ryba

Cena za 10dg

Pstruh

24 Kč

Lín

21 Kč

Kapr

20 Kč
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V souvislosti s tímto příspěvkem zveřejňuji příspěvek Ing. Jaroslava Šimka (jednatel MO
Božičany) nazvaný „15.3.1959 – 15.3.2019 60 let od založení Místní organizace ČRS
Božičany“, zveřejněný v časopisu Hastrman (25/28. vydání; viz titulní stranu časopisu
pod citovaným úryvkem níže):
„Základy rybolovu na zdejších vodách byly položeny v roce 1945 ustavením dvou
rybářských kroužků v Božičanech. Jeden vznikl v závodě „Kaolina“, měl 7 členů a 9-ti členný
kroužek byl založen v závodě „Porcelánka“. V roce 1947 se oba kroužky spojily a prováděly
rybolov na dvou rybnících - Náveský a Vojkův. Později v roce 1950 byla ustanovena místní
skupina svazu rybářů, která byla součástí MO Karlovy Vary. Na základě nerovnoměrného
zarybňování zdejších vod mateřskou organizací, byla svolána na den 15. března 1959 do
hostince „U Heřmánka“ v Božičanech členská schůze, která rozhodla o oddělení se od
Karlovarské organizace. Přítomno bylo tehdy 30 členů. Po dohodě s MO Karlovy Vary
následně vznikla samostatná rybářská organizace MO Božičany s vlastním revírem a
zarybňovací povinností:
- Vojkův rybník - 900 ks K2, 200 ks K3
- Náveský rybník (Osmoza) - 1000 ks K2
Byl zvolen výbor MO ve složení: předseda - Vladimír Hubka - Jimlíkov jednatel - Ing.Karel
Vrchlavský - Nová Role hospodář - František Starý - Chodov pokladník - Miroslav Petr Chodov účetní - Jaroslav Soukup - Chodov
Členové výboru: Janák, Frešl, Roček, Sojka, Houška. Revizní komise: Balín , Rašovský.
Hospodářský sbor: Starý, Koplinger, Roček, Balín, Pavlík, Houška, Sojka, Koudelka.
Rybářská stráž: Balín, Soukup, Houška.
Do konce roku 1959 se rozšířila členská základna na 42 členů. A dále byla v tomto roce
podána žádost na ONV Ostrov nad Ohří o začlenění rybníku Nová Role - později
„Koupaliště“ do revíru MO. V tomto období se podařilo rovněž vybudovat Jimlíkovský
rybníček o rozloze 1 ha.
Současná MO Božičany se stará o zarybnění mimopstruhových revírů Chodovský potok
1, kam patří: Koupalitě , Vojkův, Školka, Pískovna 1, Pískovna 2, Mezirolská, Dubina 1,
Dubina 2, Cihelna, Kozlovka - celkem 34,4 hektarů, Chodovský potok 2, který tvoří
rybníky a nádrže Vřesová, Smolnická, Požární nádrž Vintířov, Bahňák - celkem 35,8
hektarů, Nejdecké nádrže Bernov a Žába s 1,29 hektary a rybník Lesík s 10 hektary. Do
revíru patří také pstruhové revíry Chodovský potok 3 - nádrž Tatrovice s 22 hektary,
Rolava 1B - 6 hektarů a Rolava 2 - 7 hektarů. Z uvedených sportovních revírů jsou dva
ve vlastnictví MO je to rybník Vojkův a rybník Bahňák. Ve vlastnictví MO jsou i pozemky a
objekty pstruhových sádek v Nejdku - Bernově a hospodářského střediska v Nové Roli
včetně šestnácti chovných rybníků s názvy: Zahrádkář 1,Zahrádkář 2, Zahrádkář 3,
Rýha, Komora, Rýha u Cesty, Nad Cestou, Borovice, Pařezák, Poslední, Vodojem,
Spěváček, Pepíček, Pod Lesem, Zašívák, a ještě jeden zcela nový rybník, který je prozatím
„bezejmenný“ - vybudovaný ke konci roku 2018. Hospodaříme i na dvou dalších chovných
rybnících, které má MO v nájmu - Myslivecký a Sluneční.
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Organizace má v současné době přes 1 100 členů, z toho cca 120 dětí do 15-ti let. Máme
dětský kroužek při DDM Bludiště v Chodově, 1x ročně vydáváme časopis HASTRMAN,
pořádáme rybářské zábavy - „DOLOVNÉ“, organizujeme letní dětský rybářský tábor,
závody v lovu ryb pro děti i dospělé. V současné době MO řídí výbor ve složení: předseda
Ing. Ernest Ješík místopředseda Daniel Pechoušek jednatel Ing. Jaroslav Šimek hospodář
Václav Šnajdr zástupce hospodáře Martin Rešetár účetní Martina Vlčková pokladník Ing.
Václav Rýdl vedoucí autoparku a HS Josef Urbánek vedoucí propagace Mario Mokrý
vedoucí mládeže Jaroslav Pejšek člen výboru Vlastimil Šnajdr předseda dozorčí komise
Jaromír Obdržálek člen dozorčí komise Herbert Weiss člen dozorčí komise Vilém Junker
člen dozorčí komise Pavel Prokop člen dozorčí komise Jiří Vacek
Hospodářskou činnost MO zajišťuje Hospodářský sbor pod vedením hospodáře Václava
Šnajdra ve složení : Josef Brabenec, Stanislav Bryndáč, Michal Helcl, Alexandr Ješík,
Jiří Krieglstein, Radovan Křiklava, Karel Nechutný, Jaroslav Pejšek, Jan Pelech, Jiří
Rešetár, Tomáš Smolucha, Petr Šmejkal, Josef Urbánek.
Na tomto místě nezbývá než poděkovat zakladatelům naší organizace za jejich odvážné a v
té době jistě nelehké rozhodnutí jít vlastní cestou a také všem těm dalším, zde neuvedeným
obětavým a pracovitým členům MO Božičany, kteří se v průběhu uplynulých 60-ti let
podíleli na rozvoji a budování MO do její současné podoby.“
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6.7 O pohár starostky města
Nové Role
O slunečné sobotě, 21. září, se
v areálu
hasičské
zbrojnice,
uskutečnil první ročník soutěže
nazvané „O pohár starostky města
Nové Role“. Hlavním partnerem bylo
město Nová Role (akci dále
podpořil: Sedlecký Kaolin a.s., Thun
1794 a.s., SWISS-FORM a.s. a ELKO, velkoobchod nápojů s.r.o.).
Soutěžilo se v klasické disciplíně tj. v požárním útoku. Cílem tedy bylo, v sedmičlenných
družstvech, v co nejkratším čase, naplnit nástřikový terč o objemu 10l. V 10 hodin
dopoledne proběhlo slavnostní zahájení, čili nástup soutěžních družstev. Družstva uvítal
a seznámil s organizací soutěže starosta SDH Nová Role pan Ondřej Horych. Následně se
ujala vítacích slov paní starostka Jitka Pokorná. Do Nové Role přijelo 5 ženských a 9
mužských družstev. Novorolské družstvo žen se tentokrát nezúčastnilo, neboť některé
členky byly zdravotně indisponovány. Zbylé se alespoň ujmuly obsluhy návštěvníků.
První přišly na řadu ženy,
přičemž terč byl od základny
vzdálen 75 m (u mužů o 20 m
dále). Nejlépe si v kategorii žen
vedlo družstvo Bochova, druhé
se umístily ženy z Dalovic a třetí
tým z Chodova (viz Tabulka
Požární
útok
–
ženy).
V mužské kategorii se opět
prosadilo na nejvyšší příčku a
putovní porcelánový pohár
získalo
mužstvo
Bochova.
Následovala hasičská družstva
z Otročína
a
Dalovic.
Novorolské družstvo skončilo
v horní polovině tabulky, na
přívětivém čtvrtém místě (viz
Tabulka Požární útok –
muži). Hasičské soutěžení si na
vlastní kůži vyzkoušela i paní
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starostka, a to v mimosoutěžně sestaveném smíšeném družstvu složeném z hasičů
z partnerského města Rittersgrün, Anny Kejvalové a velitele SDH Nová Role Stanislava
Hubáčka (mj. osobnosti města za rok 2018, viz zápis v kronice „8. Novoroční
koncert“). Za velikých ovací obecenstva se složenému družstvu dařilo a paní starostka
korunovala společné úsilí naplněným terčem. Sportovní odpoledne pokračovalo
doplňkovou soutěží „O nejlepší naběračku“.
Požární útok – muži
Pořadí

SDH

1. pokus

2. pokus

Výsledný čas

1.

Bochov

24,89

38,54

24,89

2.

Otročín

25,32

25,8

25,32

3.

Dalovice

29,96

29,4

29,4

4.

Nová Role

37,61

NP

37,61

5.

Jáchymov

85,59

40,59

40,59

6.

Nejdek

41,19

77,95

41,19

7.

Pozorka

43,38

NP

43,38

8.

Bor

50,4

49,46

49,46

9.

Mírová

NP

NP

NP

Pořadí

SDH

1. pokus

2. pokus

Výsledný čas

1.

Bochov

26,8

27,51

26,8

2.

Dalovice

30,95

33,37

30,95

3.

Chodov

40,92

37,76

37,76

4.

Jáchymov

45,8

40,52

40,52

5.

Jáchymov dorky

60,19

NP

60,19

Požární útok – ženy
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Sbor dobrovolných hasičů Nová Role 2019 – statistiky, počet členů aj.
-

Počet členů - 66 (z toho 24 mužů, 20 žen, 19 dětí do 18 let, 3 čestní členové

-

Počet členů působících ve výjezdové jednotce – 14

-

Počet zásahů v roce 2019 (pozn.: počet výjezdů se každoročně navyšuje – za
posledních 5 let stoupl na trojnásobek) - 51 výjezdů + 3 mimovýjezdové akce (z
toho 20x technická pomoc, 22 x požár, 4x únik nebezpečných látek, 1x dopravní
nehoda, 4x výjezd k planému poplachu), viz Tabulku níže (Zdroj: webové
stránky SDH Nová Role, Výjezdy)

-

Celkem v roce 2019 nasazených hasičů – 211

-

Ostatní činnost v roce 2019 – pravidelná účast na školení; výpomoc při kulturních
akcí města a jejich organizace (např. Stavění a kácení Máje, Den dětí, Den se
záchranným integrovaným systémem); pořádání soutěží (např. 1. ročník soutěže
„O pohár starostky města“, viz výše) a účast na závodech v okresních i krajských
kolech; přeshraniční spolupráce se spřáteleným městem Rittersgrün; tréninková
činnost vč. údržby areálu a výjezdové techniky (v roce 2019 odpracováno 864
hodin)
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6.8 50. výročí otevření Městské knihovny
Předposlední prázdninový den (31. 8.) uspořádali
pracovníci Domu dětí a mládeže a Městské knihovny
akci k 50. výročí otevření Městské knihovny. Zároveň
měly děti možnost, před usednutím do školních lavic,
rozloučit se s letními prázdninami. Vzhledem k tomu,
že loučení bylo benefiční, vybraná částka putovala na
konto Denního centra Mateřídouška. Událost se
konala na náměstí. Pozornost dětí jistě upoutala obří
nafukovací skákací loď/skluzavka. O hudební
doprovod se postaralo sympatické seskupení
„Kujeme pikle band“. Hudebníci odmítli hrát
v rozpálené korbě kamionu a raději se přesunuli do
provizorních podmínek party stanu. Pocit horka ještě
umocňoval teplo sálající asfalt, cukrárna tak neměla o
zákazníky nouzi. Repertoár kapely byl podřízen přání
publika. Zahrány byly známé pohádkové písně, jako je „Pod dubem za dubem“ (Lotrando
a Zubejda) či stejnojmenná píseň k filmové pohádce Čert ví proč. Došlo rovněž
k rozestavění papírové sochy, jež byla sestavována z jednotlivých dílků na způsob
Origami. Stavebním materiálem byly listy, vytrhané z vyřazených knih. Hlavní
myšlenkou bylo, aby se na stavbě papírové sochy podílelo co nejvíce tvůrců. Každý
návštěvník knihovny tak měl možnost se spolupodílet na finální podobě v principu
„návštěva knihovny = složení dílku.“

77

78

79

80

81

Papírová socha nemohla chybět při slavnostní
vernisáži k 50. výročí otevření Městské knihovny
(15.
9.).
Pěveckým výstupem naladila
návštěvníky
v úvodu
Martina
Valentová.
Následně je příjemně překvapila knihovnice
Marcela Toužimská, která si připravila vtipný
„retro“ výstup (knihovnický plášť, retro brýle).
Posléze shrnula historii novorolských knihoven.
Paní Němčičová, bývala dlouholetá knihovnice,
doplňovala
výstup
paní
Toužimské
upřesňujícími poznámkami. Na úvodní přivítání
navázala paní učitelka Miluše Dušková. Ve svém
projevu zdůraznila úlohu učitele ve vzdělávání
v přetechnizované době. Děkovná slova zazněla
z úst paní starostky Jitky Pokorné. Chuťové
pohárky nebyly ochuzeny o slavnostní přípitek.
Nechyběl ani dort. Připraveno bylo i drobné
pohoštění. Za pozornost stála samotná výstava.
Ta poskytovala ucelený přehled o vývoji a
činnosti
novorolských
knihoven.
Bohatý
fotografický
doprovod
dokumentoval
prospěšnou činnost knihovny. Vystaveny byly
dobové artefakty (např. psací stroj), starší (např.
čtenářské lístky, knižní lístky, čtenářské
přihlášky aj.) ale i mladší dokumenty
(poděkování, certifikáty aj.), vztahující se ke
knihovnickému provozu. Bez zajímavosti nebyly
útržky z dobových kronik či stavební plánová
dokumentace z nedávné transformace daných
prostor pro provoz DDM Nová Role a Městské
knihovny. Fotografie z průběhu stavby oživovaly
vzpomínky účastníků na stěhování knihovny.
Bylo vysloveno přání, aby ke stěhování knihovny
již nedošlo. Na staré časy zavzpomínali bývalí ale
i současní zaměstnanci při společném setkání,
které se uskutečnilo 23. 9.
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Za poskytnutí následujících kapitol o vývoji novorolských knihoven velmi děkuji
paní Marcele Toužimské:
70. léta
V roce 1969 byla knihovně přidělena jedna místnost na úřadě města o rozměrech 5 x 10
metrů, kde bylo zároveň dětské, dospělé oddělení, zpracování knih a kancelář. Paní Hana
Gardová byla přijata na 0,5 pracovního úvazku jako knihovnice a při její první návštěvě
místnosti, která jako první sloužila jako půjčovna, byla zhrozena. Uprostřed byla hromada
zaprášených knih. Odborná pomoc byla přislíbena z Okresní knihovny v Karlových Varech a
po vytřídění a přebrání těchto knih bylo započato se zapisováním knih do přírůstkového
seznamu. To byl květen 1969.
15. září 1969 byl první výpůjční den, a to je počátek profesionální knihovny v Nové Roli.
První půjčovní den přišlo do knihovny 169 návštěvníků a půjčilo si 358 knih. Protože
návštěvnost byla veliká, v říjnu se počet hodin pro veřejnost zvýšil o jeden den (na tři dny
v týdnu) a pracovní úvazek byl také zvýšen na celý.
Půjčovní místnost sloužila jako oddělení pro děti, oddělení pro dospělé, oddělení
zpracování knih i kancelář. V této době po domluvě s učitelem češtiny panem
Hambergerem začínají pomáhat v knihovně někteří žáci 8. a 9. tříd.
V roce 1971 byla ke knihovně přidělena místní lidová knihovna v Mezirolí, a tímto se
novorolská knihovna stává knihovnou střediskovou. Pro tuto knihovnu zpracovává knihy,
které tato knihovna dostávala v souborech.
V roce 1972 byla knihovna dva měsíce zavřena, protože knihovnice paní Hana Gardová
končila pomaturitní dálkové studium knihovnické školy a vybírala si studijní volno.
Návštěvnost knihovny je stále velká a výpůjčky knih také narůstají a proto v září 1972 bylo
vytvořeno ještě jedno pracovní místo a na poloviční úvazek nastupuje druhá knihovnice
Ladislava Šimůnková, která přechází na dálkové studium na knihovnické škole v Praze.
V knihovně v Mezirolí půjčuje knihy pan Plšek a v Božičanech Alena Seberová. V těchto
letech patří knihovna svými výsledky k nejlepším knihovnám Západočeského kraje.
V září 1973 je k novorolské knihovně připojena knihovna Božičany. Jediná místnost, ve
které knihovna byla umístěna, začíná být nedostačující, a proto byla knihovně přidělena
bytovka 1+2 pod promítací kabinou kina a vchod byl z ulice 1. Máje. Zde bylo otevřeno
dětské oddělení, které bylo vybaveno novými regály a knihy přestěhovány. V oddělení pro
dospělé zůstává paní Hana Gardová a oddělení pro děti má na starosti Ladislava
Šimůnková. Pro dospělé je otevřeno 2x týdně v úterý a ve čtvrtek a oddělení pro děti také
2x týdně v pondělí a ve středu. P otevření dětského oddělení se situace zlepšila a na několik
let se vyřešil problém s místem. Jedinou nevýhodou bylo, když některé děti potřebovaly
naučnou literaturu nebo beletrii, která byla v oddělení pro dospělé, musely počkat do
příštího půjčování a naopak když dospělí chtěli nějakou dětskou knihu.
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V dětském oddělení se pravidelně začínají pořádat literární soutěže a pracuje zde kroužek
mladých knihovníků – děti, které mají zájem o literaturu a drobnější knihovnické práce
např. balení knih, zakládání a rovnání knih. Při soutěžích děti dostávaly drobné odměny.
V roce 1975 byly zrušeny čtenářské poplatky (10,- Kč dospělí čtenáři).
Knihovna v Mezirolí získala Krajské uznání v soutěži „Budujeme vzornou lidovou
knihovnu“.
V roce 1976 odchází na rok paní Ladislava Nemčičová na mateřskou dovolenou a místo ní
nastupuje nejprve paní Pavla Pechová (později začne pracovat jako vedoucí knihovny
v Nejdku) a po ní knihovnice Marie Bešťáková z Karlových Varů. V tomto roce také
přechází knihovna v Děpoltovicích do střediskové knihovny v Nové Roli
Na konci sedmdesátých let se knihovní fond rozrostl tak, že opět začínají být prostory
knihovny nedostačující, hlavně v oddělení pro dospělé. Vedoucí knihovny, paní Hana
Gvardová neustále upozorňuje na nedostatek místa.
V roce 1979 odchází opět paní Nemčičová na dvouletou mateřskou dovolenou a vedoucí
knihovny musí zaučovat nového pracovníka. Nejprve nastupuje paní Marie Leiferová a po
půl roce nastupuje paní Marie Jirčíková. Na podzim roku 1980 se paní Nemčičová vrací
předčasně z mateřské dovolené, jelikož paní Jirčíková se nevrátila z dovolené.
80. léta
Na počátku 80. let vedoucí knihovny, paní Hana Gardová neustále upozorňuje na
nedostatek místa a nedostačující prostory. Knihy jsou ukládány tam, kde je nějaké místo,
na oknech, na regálech apod.
Knihovna pracuje jako středisková knihovna a metodicky řídí knihovny v Mezirolí,
Božičanech, Děpoltovicích a Kolové. Knihovny Mezirolí a Kolová získávají titul MK Vzorná
lidová knihovna.
Také se začíná pracovat na revizním katalogu, bylo potřeba zpracovat více jak 20 000
revizních katalogizačních lístků. Pomoc přislíbilo i katalogizační oddělení OK v Karlových
Varech. Na podzim roku 1981 nastupuje do knihovny další pracovnice – Jaroslava Bullová,
která dostává za úkol dodělat tento katalog. V naší knihovně pracuje půl roku. Také se
začíná zpracovávat systematický katalog naučné literatury, protože stavění naučné
literatury je podle MDT (mezinárodní desetinné třídění) podle vědních oborů.
V roce 1982 bylo zavedeno nové značení dětské literatury podle věku čtenářů a barevně
označen a přebalen byl celý knižní fond v dětském oddělení.
Začíná větší spolupráce se ZŠ a zájem učitelů o besedy pro děti se zvyšuje. Do knihovny
během roku přichází všechny třídy. Děti jsou seznamovány např. s dějinami písma, vznikem
a vývojem knih, jak se orientovat v knihovně nebo o spisovatelích. Dále knihovna
spolupracuje s Domem kultury, MŠ, PO SSM.
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Velmi dobře pracuje knihovnický kroužek. Děti pomáhají v knihovně v dětském oddělení při
balení knih, zakládají knihy do regálu, připravují výstavky knih soutěží. Každoročně
navštěvují OK v Karlových Varech.
Stále je nedostatek místa a město se snaží tento velký problém řešit. V roce 1984 jsou
vytypované dva objekty v Nové Roli a knihovnice se rozhodnou pro bývalé školní dílny –
dům u koupaliště (Chodovská 165). Začínají se pořádat brigády v tomto domě – vysušení
sklepa, vyklízení nepořádku, nátěry oken apod. Těchto brigád se zúčastňují obě pracovnice
knihovny, rodinní příslušníci, pracovníci NV i občané města. Odborné práce zajišťují
pracovníci Domovní správy, Technické služby města a Komunální služby. V létě roku 1985
je opravený dům předán knihovně. Ve všech místnostech jsou položeny koberce a půjčovna
je vybavena novými regály. Vytápění bylo řešeno akumulačními kamny, což po
zkušenostech první zimy bylo nedostačující. Knihovna byla uzavřena od 1.7.1985 a nově
otevřena 21. 10. 1985. V těchto měsících zbalíkováno a přestěhováno 25 000 knih, udělána
revize knižního fondu a také odepsáno a vyřazeno 4 500 knih. Přestěhováním do
prostornějšího objektu byly vytvořeny podmínky pro další rozšíření kulturní činnosti a
zvýšila se i estetická úroveň knihovny.
V roce 1988 byly do střediskové knihovny začleněny ještě knihovny v Pile a Stanovicích.
Protože bylo v tomto středisku již 6 knihoven, OK zvýšila pracovní úvazek o 0,5 pracovní
síly a na brigádu nastoupila paní Eva Jodlová.
Na konci 80. let knihovna získává různá uznání v soutěžích knihoven. Vedení OK
v Karlových Varech posílilo stav knihovnic. V knihovně pracuje: Hana Gvardová – vedoucí
knihovny, Ladislava Nemčičová , Hana Tomanová a brigádnice Eva Jodlová.
OK K.Vary připravovala centrální nákup a zpracování knižního fondu pro všechny městské
knihovny v okrese a přemluvila zkušenou knihovnici paní Gvardovou, aby nastoupila jako
vedoucí katalogizačního oddělení v Karlových Varech. Paní Hana Gvardová po dvaceti
letech odchází z novorolské knihovny pracovat do Okresní knihovny.
90. léta
Knihovna je umístěna v domku u koupaliště – Chodovská 165. V prvních letech jsme měly
obavy, že je knihovna vystrčena z města a čtenáři budou mít do knihovny daleko. Tato
obava se nevyplnila a do knihovny neustále chodilo hodně návštěvníků.
Na počátku devadesátých let jsme více začaly využívat klubovnu knihovny, která do té doby
sloužila hlavně na besedy pro školu nebo na různé soutěže. Pořádaly jsme různé výstavy,
např. výstava porcelánu zdejší porcelánky, výstava obrazů pana Miloslava Klause –
Příroda, náš život, výstava obrazů Igora Kříže, Elen Uherkové, ak. malíře Josefa Hošny, ak.
malíře Lubomíra Šedivého – Typografie a grafika, obrazy Dalibora Stacha, fotografie
Vladimíra Radechovského- Nová Role a její příroda, ruční práce, obrazy Paleta klub
vystavovali výtvarníci z Karlovarska, Zuzka Ondrová, Ludvík Vichr.
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V roce 1993 jsme uspořádaly výstavu k 700. výročí založení Nové Role s názvem Proměny
Nové Role. Zde byly vystaveny dokumenty, soukromé kroniky, fotografie a promítání
diapozitivů. O tuto výstavu byl velký zájem.
V roce 1993 se zastupitelstvo města rozhodlo prodat budovu, kde knihovna sídlila a
přestěhovat ji do prostor bývalé mateřské školy. Po několika úpravách jsme se začaly
připravovat na velké stěhování. Do konce srpna jsme ještě půjčovaly ve staré knihovně
(i když omezeně a ne celý knižní fond) protože jsme již knihy balíkovaly. Do nových prostor
jsme stěhovaly nejen knihy, ale i veškeré zařízení včetně koberců a regálů. Velmi nám
pomáhaly děti ze ZŠ při pracovním vyučování, nakládaly balíky knih na valník a poté zas
nosily do nových míst. Během tří týdnů bylo vše přestěhováno a srovnáno zpět v regálech a
čekaly jsme na první čtenáře.
Naše činnost i v nové knihovně byla velice pestrá. Opět jsme pořádaly mnoho výstav –
výstava porcelánu Concordia Lesov, Epiag Dalovice, několik výstav keramiky – Helena
Košťálová a Jiřina Hrázská, Egon Ivan Verner – hrnčířská keramika, Pavel Buba –
keramika, Josef Pobiš – svíčky a grafika, Ludvík Vichr – obrazy, Miloslav Klaus – Kytice
(obrazy), Irena Vladařová – obrazy, Jan Šibík – fotografie, Stanislav Hořínek – Safari
fotografie, Kang Wei čínský malíř – obrazy.
V roce 1996 OK v rámci šetření finančních prostředků snižovala pracovní úvazky, odchází
knihovnice paní Hana Tomanová, jelikož její pracovní úvazek byl snížen na 0,5 a nějakou
dobu v knihovně zůstává paní L. Nemčičová sama. Na výpomoc
(10 hodin, později 20 hodin týdně) zde začíná pracovat paní Hana Gvardová, která byla již
v důchodu. Tato situace trvala do srpna 1998. V září tohoto roku nastoupila jako druhá
knihovnice paní Marcela Toužimská, která po roce odešla na mateřskou dovolenou a
zastoupila ji na 4 roky paní Alena Bártová.
Na konci roku 1998 se kupuje do knihovny první počítač a začíná se zpracovávat knižní
fond do elektronické podoby. V té době byl před námi úkol vložit 30 000 svazků se všemi
daty do počítače.
2000 – 2009
Poté co byl zakoupen první počítač do knihovny, započala éra automatizace knihovního
fondu. Bylo potřeba vložit data z více než 30 000 knih. I když byl před námi tento velký
úkol, neomezovali jsme naši knihovnickou činnost. Stále probíhaly různé besedy pro školu i
veřejnost, byly instalovány výstavy, probíhaly soutěže pro děti a také jsme začali pořádat
výlet pro děti i rodiče za krásami naší vlasti.
Uspořádali jsme mnoho výstav- např. Drobná keramika – Helena Košťálová a Jiřina
Hrázská, hrnčířská keramika Diana a Karel Klamarikovi, Oldřich Kilián (Kili) – výstava
soch, masek, suvenýrů a fotografií z celého světa, Miloslav Klaus – Kytice, Irena Vladařová
výstava obrazů, Jindřich Čermák – fotografie, Myslivost,
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Josef Pobiš – výstava svíček, Galina Černá – výstava prací ZUŠ, Mateřská škola – výstava
prací dětí, Marek Borský – Portréty,
Igor Kříž – Koláže, Magda Preissing – obrazy, Stanislav Hořínek – Cesta kolem světa a
Safari, MuDr. Jarmila Popelářová – výstava paličkované krajky.
K MDD začala knihovna pořádat výlety za krásami naší vlasti. Nejprve to byl výlet
jednodenní, později třídenní. Děti poznávaly nejen hrady a zámky, ale i krásnou přírodu
(2000 – Kokořínsko,
2001 Babiččino údolí, 2002 – Sázava, 2003 – Šumava,
2004 – Posázaví, 2005 Pardubicko a Železné hory, 2006 – Jižní Čechy, 2007 – Kokořínsko a
Máchovo jezero, 2008 - Broumovsko, 2009 – Česká Kanada a Jindřichohradecko.
V těchto letech knihovna několikrát žádá MK ČR o dotace na nákup počítačů,
automatizovaný systém, připojení k internetu – knihoven N.Role i Mezirolí, nový
knihovnický program Clavius. Knihovna byla úspěšná ve vypsání projektů a vždy tyto
dotace získala.
Velká změna nastala v roce 2002, kdy knihovnice zaměstnané do té doby u Okresní
knihovny, jsou převedeny pod město a vzniká Základní knihovna v Nové Roli jako
organizační složka města. Přestávají se využívat služby nyní již Krajské knihovny – nákup a
zpracování knih. Knihy, které byly nakoupeny Okresní knihovnou v letech 1990 – 2001 jsou
převedeny do naší knihovny a nově přečíslovány. Jednalo se o 11 000 knih. Od tohoto roku
si nakupujeme a zpracováváme knihy sami.
Na krátkou dobu přibyli ještě do naší střediskové knihovny malé knihovničky v Černavě,
Nových Hamrech, Vysoké Peci a Smolných Pecích, které poté přešly do Krajské knihovny.
Po více jak třech letech byla všechna data v počítači, bylo vloženo více jak 30 000 knih a
knihovna 1. 4. 2003 spustila automatizovaný systém a začala půjčovat knihy přes čárové
kódy. Na podzim téhož roku automatizovaný systém byl spuštěn i v knihovně v Mezirolí, o
rok později v Božičanech a v roce 2008 v Děpoltovicích.
V roce 2003 se vrací z mateřské dovolené zpět do knihovny paní Marcela Toužimská.
Obě knihovnice jsou členkami Svazu knihovníků a informačních pracovníků a také
spolupracují s Klubem dětských knihoven. V roce 2007 byla poprvé soutěž knihoven
Karlovarského kraje Hry bez hranic a to Lokti Rytířská stezka, v roce 2008 v Nové Roli
Pravěk a v roce 2009 v Královském Poříčí Stará řemesla.
Každoročně se připojujeme k celostátním akcím jako je Noc s Andersenem, Březen měsíc
Internetu, Týden knihoven apod.
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Knihovna také pořádá soutěže již s velkou tradicí. Je to Velká čtenářská soutěž Kamarádi
moudrosti, Cesta do pohádky – literární soutěž v přírodě (za Rolavou) Pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny, Loučení s prázdninami.
V roce 2008 knihovnice Marcela Toužimská začala pracovat s těmi nejmenšími a
maminkami na mateřské dovolené se svým programem Rodinka a jednou měsíčně k nám
do knihovny chodí nejmenší čtenáři.
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6.9 Výlov rybníku Komora
Podzim je neodmyslitelně spjat s tradičními výlovy rybníků a o tyto atraktivní podívané
nepřichází ani obyvatelé Nové Role a okolních obcí. Dne 12. 10. byl sloven chovný rybník
Komora, situovaný v těsném sousedství Hospodářského střediska ČRS MO Božičany. Tento výlov
byl děkovný, pro sponzory. Počasí bylo přívětivé. Na břehy rybníka se vkrádaly skrze koruny
stromů slunečné paprsky. Vál chladný vítr. Okolo 9 dopoledne začalo odčerpávání zbývající
vody. Vodní hladina však „odolávala“, a tak byla nasazena další ponorná čerpadla. Po půl 11 se již
netrpěliví rybáři chopili potřebného rybářského náčiní a organizovaný výlov začal naplno.
Přihlížející zvědavci, postávající u kádí, čekali na reprezentativní úlovky. Mezi tradičními kapry
byly k vidění dravci (např. štiky), ale i další druhy. Velký rozruch vzbuzovali v dětech rozměrově
úctyhodní tolstolobici, kteří sebou náležitě mrskali. K vidění bylo i profackování rybáře, který
pocítil sílu ocasní ploutve na své tváři (viz fotografické snímky níže). Vylovené ryby putovaly
na zarybnění sportovních rybníků, část z nich do tomboly, jiné na vánoční prodeje a na dolovnou
rybářů.
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7. Adventní čas v Nové Roli
•

•

•

•

Nástup předvánočního času předznamenala tradiční akce nazvaná „Příjezd svatého
Martina na bílém koni“ (10. 11.). Organizátory byly pracovníci Domu dětí a mládeže.
Doprovodný program byl pestrý. Děti si přinesly lampióny na lampiónový průvod.
Nechyběla pěvecká vystoupení, ohňová show a šermířské vystoupení. O martinské
pohoštění se postaraly maminky a babičky. Letošní kůň nebyl zcela bílý, ale strakatý. Na
závěr byl připraven ohňostroj.
Osazení vánočního stromu se uskutečnilo 22. 11. Stejně jako minulý rok bylo zvoleno
alternativní umístění před budovou Městského úřadu. Dárcem stromu byla opět paní
Bártlová. Z její zahrady ji na náměstí přepravil traktor. Pracovníkům Technických služeb
vypomohla jeřábová technika. Statný strom se stal opravdovou ozdobou centra města.
Pohledem zpět je potřeba uznat, že stávající umístění (tj. před nedávno
rekonstruovaným vnějším pláštěm Městského úřadu) je velmi fotogenické.

Tradiční Charitativní sbírka byla zahájena 29. 11. v pátek a ukončena byla v neděli na
první adventní neděli (1. 12). Sál Kulturního domu se zaplnil věcmi. Stoly se „prohýbaly“.
Zájemci si tak mohli pořídit oblečení, hračky a další předměty (např. porcelánové sady,
starší počítačovou techniku aj.). U vchodu do sálu byla umístěna pokladnička. Před
budovou Městského úřadu se souběžně konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Návštěvníci se mohli zaposlouchat do vánočních písní. Vánoční atmosféru dotvářel
stánkový prodej s nabídkou pochutin i teplých vánočních nápojů. K zakoupení byly i
vánoční dekorace (např. jmelí).
Otevření pokladničky z Charitativní burzy se uskutečnilo v pondělí 2. prosince v budově
Městského úřadu. Celkem bylo vybráno 40 006 Kč a 63 euro (do pokladničky mj. přispěl
Thomas Welter, starosta partnerské obce Rittersgrün). Částka byla určena pro nákup
dárků pro sociálně znevýhodněné děti, děti z dětských domovů a seniory z města Nové
Role. Burzu navštívily i pěstounské rodiny. Deky a plyšové hračky poputovaly do psích
útulků. Zbývající věci byly přetříděny a předány Českému červenému kříži a Farní
charitě.
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•

•

První adventní neděli se v kostele sv. Michaela uskutečnil 1. adventní koncert (1. 12).
Hlavnímu účinkujícími byl smíšený pěvecký sbor Chorea Nova. Dále vystoupil Brass
kvintet. První adventní svíčku zapálil farář Miller. Vstupné bylo dobrovolné. Výtěžek byl
věnován na mobilní hospicovou péči, poskytovanou společností LADARA o.p.s. (viz níže).
Další adventní koncerty (8. 12. – 2. adventní koncert, 15. 12. – 3. adventní koncert, 22. 12.
– 4. adventní koncert) následovaly. Paleta účinkujících byla pestrá: ženský komorní sbor
Cichorium, smyčcový orchestr ZUŠ A. Dvořáka K. V., folk-country kapela Poslední Vagón,
sólový klavír a další. 4. adventní koncert byl věnován zpěvu vánočních koled, rozsvěcení
vánočního stromku, ochutnávce cukroví, usrkávaní svařeného vína a malování ozdob a
přání.
Výtěžek z adventních koncertů za rok 2019 činil 10 505 Kč a k jeho předání došlo 5. 1.
2020 v rámci Novoročního koncertu v sále kulturního domu. Částku s vděkem převzala
ředitelka pečovatelské služby LADARA (Agentura domácí péče LADARA), paní Pavla
Andrejkivová. Předání byl přítomen i syn paní Andrejkivové, pan Petr Andrejkiv, který
působí jako odborný zástupce. Územní rozsah pečovatelské agentury je široký. V Nové
Roli působí od 1. 1. 2016.
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8. Proměny v oblasti občanské vybavenosti a nabídky služeb
8.1 Ukončení provozu TOP drogerie TETA
V roce 2019 ukončila provoz prodejna drogistického zboží TETA (mj. největší síť drogerií
v České republice), která byla situována v levé části přízemí obchodního domu. Zákazníci byli o
ukončení informování strohým sdělením na prosklené ploše vstupních automatických dveří
(„PRODEJNA UZAVŘENA, PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR“). Novorolská provozovna se navíc
pyšnila označením TOP drogerie (270 poboček). Z výkladních ploch zmizely velkoplošné polepy
s charakteristickým vizuálním stylem drogistické sítě (kombinace žluté, červené a modré). Do
konce roku 2019 se zájemce o komerční využití daných prostor patrně neobjevil.
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8.2 Ukončení provozu a demontáž telefonního automatu společnosti O2
Novorolští občané přišli v roce 2019 o možnost využití
veřejného telefonního automatu, resp. telefonní budky.
Operátor O2 totiž přistoupil v roce 2019 k ukončení provozu
tisíců telefonních budek (z 3900 by jich mělo být v roce 2020
provozováno 1150). Důvodem jejich rušení byly statistiky,
dokládající mizivé používání a problémy s vandalismem.
Telefonní budky tak z ekonomického hlediska pozbyly svůj
smysl. Pouze v obcích do 200 obyvatel nebo v místech
s nedostatečným mobilním signálem budou provozovány dále.
Novorolská telefonní budka stála u obchodního domu, při
pravém nároží (při pohledu od Městského úřadu) v blízkosti
trafiky. Čekal ji stejný osud, jako ostatní budky, čili ekologická
likvidace. Fotograficky jsem ji zaznamenal při focení výlohy
TOP drogerie TETA, která nebyla v té době již v provozu (viz
„Ukončení provozu TOP drogerie TETA“). V minulém roce navíc
došlo k ukončení provozu Restaurace U Ježibaby v prvním
patře objektu. Zhodnocování komerčních prostor obchodního
domu v centru města tak zřejmě není pro potencionální
nájemce atraktivní.

105

9. Z činnosti vybraných podnikatelských subjektů

Historie firmy Viking
Mašek a.s.
Počátky firmy sahají k roku
1970, kdy Ing. Rudolf Mašek
vstupuje do Výzkumně
vývojového ústavu ve Vlašimi
(zal. 1964). V roce 1992 rodina
Ing. Rudolfa Maška kupuje
100% podíl ve společnosti.
V roce 1993 se utvořila nová
firemní struktura tj. Ing. Rudolf
Mašek – balicí stroje. V roce
2008 je založena pobočka
Viking Packaging Technologies
USA a o dva roky později
vzniká pobočka Packaging
Equipment v Holandsku. V roce
2011 se firma stěhuje do
nových výrobních prostor ve
Vlašimi. V roce 2018 dochází
k výstavbě nové výrobní
továrny na kartonovací
stroje v Nové Roli
(12.000m2). K oficiálnímu
zahájení provozu došlo
29. května 2019.

9.1 Zahájení výroby v nových výrobních
závodech SWISS-FORM a.s. a Viking
Mašek a.s.

Při slavnostním přestřihávání pásky nechyběla
starostka města, paní Jitka Pokorná (viz fotografické
snímky dále). Se zájmem si posléze prohlédla interiér
továrny. Nový výrobní závod společnosti VikingMašek
v Nové Roli se bude specializovat na výrobu
kartonovacích strojů. Nabízí pracovní uplatnění, a to
zejména ve výrobních pozicích (viz náborová inzerce níže).
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Historie firmy SWISSFORM a.s.
Počátky nejdecké firmy
spadají do roku 1990, kdy
byla založena českými a
švýcarskými akcionáři. Již
tehdy se firma, čítající
pouhé tři zaměstnance,
orientovala na lisování
tenkých plechů. Budova,
v níž firma sídlila, sloužila
původně jako papírna,
sklárna a později jako
ubytovna. Havarijní stav
této budovy si vynutil její
rekonstrukci a tak výroba
probíhala v jiné lokalitě, a
to až do roku 1992.
Přibývající počet zakázek
znamenal
postupné
rozšiřování
strojového
parku, výrobních prostor a
počtu zaměstnanců. Byly
postaveny
další
dvě
výrobní haly, jež byly plně
automatizovány
(stroje
pro výrobu rozvinutých
tvarů). Počet zaměstnanců
se vyšplhal na 200. V roce
2018
byla
(zejm.
z důvodů další nemožné
prostorové
expanze)
zahájena výstavba nové
haly v Nové Roli (o
rozloze 6000 m2).
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Novorolský výrobní závod společnosti SWISS-FORM a.s. byl slavnostně prezentován při oslavě
uspořádané 11. 5. 2019. Na hosty čekal bohatý program. U vstupu byl připraven welcome drink,
k poslechu hrál DJ a jako vzpomínku bylo možné si vyvolat fotografii. Chuťové buňky
uspokojoval raut a grill. Dále byly připraveny taneční a hudební vystoupení.
Fotografické snímky z webových stránek firmy ze dne 17. 4. 2019 nazvané „Zahájení
zkušebního provozu“
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9.2 Výrobní program společnosti Thun 1794 a.s. v roce 2019
Rok 2019 plynule navázal na výrobu užitkového a hotelového porcelánu. Výrobní
program společnosti Thun 1794 a.s. však byl pestřejší (viz obrazové přílohy
dokládající široké portfolio porcelánových produktů). Jako již obvykle se v průběhu
roku konaly tradiční akce, s nimiž jsou produkty společnosti neodmyslitelně spjaty.
Originální porcelán by měl rovněž připomínat významné události (viz dále):
• Potencionální zákazníci se mohli seznámit s novými produkty společnosti Thun
1794 a.s. v rámci mezinárodního veletrhu spotřebního zboží Ambiente ve
Frankfurtu nad Mohanem (8. 2. – 12. 2.).
• Prezentace výrobků společnosti dále proběhla v rámci jarních Porcelánových
slavností před Grandhotelem Pupp v Karlových Varech, kde se v měsíci květnu (3.
5. – 5. 5.) prezentovaly regionální porcelánky.
• Pro 54. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech (28. 6. – 6. 7.) vyrobila
společnost festivalové hrnky, které ocenili nejen filmoví nadšenci (obr. 1).
• V rámci projektu „Porcelán v česko-bavorském příhraničí 2019“ proběhl v srpnu
v novorolském závodu umělecký workshop Future Light, jehož účelem byla
tvorba dekoru lázeňského pohárku ve vztahu k sériové nadnárodní nominaci
evropských lázeňských měst („Slavné lázně Evropy – Great Spas of Europe“; pozn.:
očekávaný zápis v roce 2020). Účastníci workshopu (zejm. studenti a absolventi
keramických škol) pocházeli z několika evropských států (např. Řecka, Finska,
Švédska, Německa, Anglie) a v novorolské porcelánce strávili týden.
• Rovněž se konaly podzimní Porcelánové slavnosti (6. 9.). Mj. se návštěvníci
slavností mohli poprvé seznámit s výsledky workshopu Future Light (viz výše).
Návrhy nových dekorů s motivy kamzíka byly k vidění ve Velkém sále
karlovarského Gradhotelu Pupp.
• V rámci celorepublikových oslav u příležitosti výročí 30. let od Sametové revoluce
vyrobila porcelánka Thun 1794 a.s. edici hrnků (KC32) a šálků s podšálky
v kolekci TOM (mj. jde o nejprodávanější artikly porcelánky). Speciální značku
této „Sametové“ edice vytvořil sám autor tehdejšího demokratického hnutí
Občanské fórum (OF) Ing. Pavel Šťastný. Značka byla doplněna dekorem
červenomodrých květů (obr. 2).
• Pro obchodní řetězec Albert byla vyrobena speciální zapékací sada porcelánu.
Porcelán mohli kupující pořídit za nižší cenu za body získané za nákupy („Sbírejte
body z nákupů na tradiční český porcelán“). Zákazníci se tak mohli například těšit
na porcelánovou bábovkovou formu, formu na domácí paštiku či různé zapékací
mísy a hrnce (obr. 3).
• K rozptýlení chvil při čekání na Štědrý večer mohl posloužit adventní
porcelánový kalendář, který bylo možno naplnit čímkoliv (např. bankovky,
bonbóny, sušené ovoce aj.). V pořadí již čtvrtý adventní kalendář společnosti
Thun 1794 a.s. byl estetizován motivem prostřeného vánočního stolu
s porcelánovým souborem Tom (obr. 4). Pro karlovarské adventní trhy vyrobila
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společnost originální porcelánové hrníčky. Ty byly zálohovány (50 Kč). Adventní
trhy se letos poprvé konaly před Mlýnskou kolonádou. Prodejní stánky designově
byly sjednoceny. Vytvořeny byly ve spolupráci s Kanceláří architektury města
Karlovy Vary (KAM KV).
Obr. 1.: Festivalový hrnek (54. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary).

Obr. 2.: „Sametový“ porcelán (30. výročí Sametové revoluce, 1989 – 1919)
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Obr. 3.: Speciální porcelánová edice pro obchodní řetězec Albert.

Obr. 4.: Adventní porcelánový kalendář společnosti Thun 1794 a.s.
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Zaměstnanci novorolské porcelánky se mohli rozptýlit v sobotu 28. 9. na hudebním
festivalu nazvaném Thun fest (viz zvací plakát). Tentokrát přímo ve výrobním areálu
(pozn.: minulý ročník se konal v areálu koupaliště). Industriální kulisou byl nefunkční
továrenský komín, před nímž byla „zaparkována“ hudební stage v korbě nákladního
kamionu.
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Z denního tisku (Karlovarský deník)

Článek nahoře (13. 3.), Článek vlevo dole (12. 8.), Článek vpravo dole (19. 8.)
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10. Novorolský fotbal
10.1 Záchrana A mužstva FK Nová Role v Krajském přeboru
Po nelichotivém umístění novorolského týmu (pozn. kronikáře: 13. místo tabulky mj.
tipoval Karlovarský deník; viz rozhovor s trenérem mužstva panem Lutzbauerem
„Umístit se v první polovině tabulky“ v Kronice obce 2018, str. 77), po odehrání poloviny
soutěže Krajského přeboru Karlovarského kraje v sezoně 2018, nastoupili Novorolští
fotbalisté ke svému prvnímu soutěžnímu utkání s jasným cílem – udržet se v prestižní
krajské soutěži (viz rozhovor s hráčem Danielem Hájkem ml. nazvaný „Cíl? Zachránit
krajský přebor pro Novou Roli“ publikovaný v témže deníku a oskenovaný v Kronice obce
2018, str. 79).
Příznivý vstup do druhé poloviny soutěže se podařil již v prvním kole v domácím
prostředí, a to proti silnému protivníku TJ Spartak Chodov (23. 3. 2019). V derby
atmosféře přišlo překvapivé vítězství domácích fotbalistů v těsném poměru 1:0. Jenže po
několika prohrách v řadě přišla další důležitá výhra až na hřišti Citic (4. 5.2019), jejichž
mužstvo bylo rovněž ohroženo rizikem sestupu do 1. A třídy. O výhře rozhodl, v prvních
minutách zápasu, individuální výkon Ondry Harasiewicze. Možná nejrychlejší hattrick
Krajského přeboru se začal rodit již ve 2 minutě, další gól přišel za další dvě minuty a
třetí v 8 minutě zápasu. Realizační tým to na svých webových stránkách komentoval
takto: „To, co se nám povedlo v první čtvrthodině, nejspíš nečekal ani ten největší optimista
a přes sporný gól z penalty jsme předvedli velice povedený poločas.“ Přestože konečný
výsledek tak lichotivý nebyl (utkání skončilo 3:4), získaný plný počet bodů byl,
s ohledem na další vývoj soutěže, velmi cenný (viz níže). Ve 22. kole zajížděli Novorolští
fotbalisté do sousední Staré Role (18. 5. 2019). Sousedství obou mužstev nespočívalo
pouze v prostorové blízkosti reprezentovaných měst, ale i v sousedství v tabulce.
Novorolští fotbalisté nicméně potvrdili papírově „lepší“ postavení v tabulce a zvítězili
1:2. Jistota záchrany v následujících kolech, i přes výhru na hřišti posledního celku
tabulky tj. TJ DDM Stará Role nepřišla,
neboť tým FK Nová Role prohrál
doma 1:5 s TJ BU Nové Sedlo (26. 5.
2019), 3:0 na hřišti TJ Spartak Horní
Slavkov a 0:2 doma s týmem SK
Toužim (9. 6. 2019). Poslední kolo
Krajského přeboru se tak neslo
v duchu sestupové matematiky, neboť
sestupem byli ohroženi fotbalisté
Nové Role i Citic. K záchraně bylo
zapotřebí porazit na domácím
stadionu tým TJ Lomnice a zároveň doufat, že Citice prohrají v Nejdku. Tým FK Nová
Role zvítězil 4:2 a FK Nejdek deklasoval na domácím stadionu tým Citic (6:2), tím bylo o
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sestupujících mužstvech rozhodnuto. Posledním domácím utkání se uzavřelo působení
(někdy hrajícího) trenéra Lutzbauera, se kterým se představenstvo rozloučilo.
Konečná tabulka Krajského přeboru (sezóna 2018/2019)
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10.2 Krajský přebor (sezóna 2019/2020), založení B týmu
O letní pauze získalo A mužstvo nového trenéra. Stal se jím, místních poměrů znalý, pan
Petr Vakeš. Ten tak po zrušení dorosteneckého týmu prodloužil své působení u
novorolského fotbalu. Zároveň mu bylo svěřeno nově sestavené B mužstvo, které
rozšířilo Okresní soutěž mužů. Stal se tak jakýmsi šéftrenérem obou týmu, které se
připravovaly společně a vzájemně se v průběhu sezóny doplňovaly.

Nováčkem Krajského přeboru byly
týmy FC Slavia Karlovy Vary a TJ
Olympie Hroznětín. První venkovní
zápas A mužstva se odehrál na hřišti
karlovarské TJ Lokomotivy Karlovy
Vary (17. 8. 2019). Přestože šlo o
vcelku vyrovnaný duel, více štěstí
mělo domácí mužstvo. O zisku třech
bodů rozhodlo v závěru utkání. Stalo
se tak po nepovedeném odkopu
našeho brankáře do středu hřiště a
úniku
domácího
hráče
přes
nepozorné obránce (viz článek
Karlovarského deníku z 19. 8.).

121

O první body do tabulky se Novorolští hráči zasloužili v následujícím utkání, kdy na
svém hřišti přivítali tým FC Cheb (24. 8. 2019). Dobře rozehrané utkání (v poločase 2:1)
však zhatil vyrovnávající gól hostujícího týmu v 84. minutě zápasu. O zisku druhého
bodu tak rozhodl až penaltový rozstřel, ve kterém si vedlo lépe domácí mužstvo. Další
čtyři utkání naše mužstvo nebodovalo (výjimkou byl získaný bod v zápase FK Nová Role
– TJ Olympie Hroznětín; TJ Sokol Žlutice – FK Nová Role 4:3, FK Nová Role – FC
Františkovy Lázně 0:2, FK Nejdek – FK Nová Role 11:0) a ocitlo se tak na sestupových
příčkách. Velmi ostudnou se stala zejména porážka na nejdeckém stadionu zvaném
Limnice, která otřásla i s pozicí Petra Vakeše. Na webových stránkách klubu realizační
tým uvedl: „Jelikož já jsem jako trenér zodpovědný za výkon týmu, tak se všem našim
příznivcům a zejména těm, kteří vážili cestu na Limnici v Nejdku velice omlouvám, protože
to byla jedna velká fotbalová ostuda a sám osobně musím přiznat, že to byl můj nejhorší
zápas v roli trenéra za 25 let, takhle zoufalý jsem se ještě nikdy necítil. Teď je před námi
utkání zatím dvou nejhorších celků soutěže, takže se budeme muset dát dohromady, zabrat
a snad nám tento tvrdý direkt pomůže. Já osobně budu muset promluvit s vedením klubu o
mém dalším působení (…).
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Možnost odčinění nepovedeného utkání v Nejdku přineslo další kolo, kdy se
A. mužstvo poměřilo na domácím stadionu s týmem TJ Spartak Horní
Slavkov (5. 10. 2019). Ten se nacházel rovněž v nelichotivé výchozí pozici,
neboť se po dosavadním průběhu soutěže ocitnul na samém dně tabulky
Krajského přeboru. Na kontě měl osm porážek a žádný bodový zisk. Naše
mužstvo vstupovalo do zápasu se třemi body a v případě výhry by se
vzdálilo od poslední příčky na 6 bodů.
Ve velmi chladném počasí zval na
stadion
příznivce
novorolského
fotbalu hlas zesnulého Karla Gotta (z
reproduktorů
zazněla
například
písnička „Být stále mlád“). To se totiž
Josef Vaverka, zraněný hráč A. teamu,
ujal role hlasatele a měl připravené
zajímavé (rovněž tematické, viz výše
zmíněná událost zesnutí Karla Gotta)
portfolio předzápasových písniček
(viz fotografický snímek). I po
nepovedeném úvodu utkání (ve 3.
minutě zápasu obdržený gól v domácí
síti) a vyloučení Tomáše Červíka v
závěru první půle, potvrdilo naše
mužstvo
roli
tabulkově
„lépe“
situovaného mužstva a zvítězilo 3:2.
Utkání se neobešlo bez tvrdých
soubojů. Hůře je však nesli hostující
hráči, kteří je s velkou nelibostí
komentovali. Hlavní rozhodčí však
nepřipustil žádné průpovídky a tyto trestal žlutými kartami. V prvním poločase vytáhl
žlutou kartu čtyřikrát. Všechny si na své konto připsali hostující hráči a žlutou kartu
obdržel i trenér. I na takové situace byl Josef Vaverka připraven a žluté karty doprovázel
povědomým zvukovým efektem - otočení kouzelného prstenu. Ten je všeobecně znám
z oblíbeného televizního seriálu Arabela (1980). V prvním poločase tak hlavní rozhodčí
„vykouzlil“ celkem 6 karet, více méně přísných (viz vzpomenuté vyloučení Tomáše
Červíka).
O poločasové pauze nechybělo tradiční slosování vstupenek o grilovanou klobásu a
čepované pivo z fotbalové klubovny (viz vstupenka ze zápasu).
Další dva body si Novorolští fotbalisté připsali na své konto v domácím utkání proti SK
Toužim, čili soupeři, kterému se rovněž podzimní část Krajského přeboru výsledkově
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nepodařila. Vyrovnaný duel rozhodl až penaltový rozstřel, v němž bylo naše mužstvo
šťastnější. Realizační team okomentoval utkání následovně: „(…)Takto nezbývá než
klukům poděkovat a věřit, že se zbývající tři podzimní utkání budeme rvát o každý bod,
aspoň tak jako v tomto utkání, i když soupeři budou zdatnější a vlastně ani do jednoho
utkání nejdeme z pozice favorita, ale spíše naopak, ale na druhou stranu nemáme co
ztratit. Každý bod by byl vzpruhou do jarních bodů o záchranu.“ Následující utkání však
body nepřinesla. Nezbývá tedy než doufat v jarní probuzení. Díky kontinuálním ztrátám
mužstev z Toužimi a Horního Slavkova se pozice posledních třech mužstev již
nezměnila. Mužstvo Spartaku Horní Slavkov však získalo v posledním utkání plný počet
bodů. Připsalo si vůbec první vítězství v soutěži, a to proti silnému Hroznětínu.
Novorolské družstvo se tak musí mít na pozoru. Je totiž otázkou, zda se fotbalisté
Spartaku Horní Slavkov po zimní pauze nevzepřou nelichotivé situaci. Bodová ztráta
však není propastná, což slibuje zajímavý průběh soutěže na chvostu tabulky (na
předposlední SK Toužim ztrácejí 4 a na team FK Nová Role 5 bodů).

Po nepovedeném derby utkání proti TJ Spartaku Chodov (viz výše), po kterém u
novorolského realizačního teamu převládala hořká pachuť (moment vzájemné strkanice
po odpískaném faulu), které hrubě ovlivnil výkon hlavního rozhodčího Godžy (pozn.:
Disciplinární komise potrestala za obdrženou červenou kartu Michala Karlíka, který dostal
3 zápasy „stopku“; potrestán byl i trenér domácího mužstva, pan Petr Vakeš, který mohl
usednout na střídačku jako hráč; klub dále dostal pokutu 2000 Kč za pořadatelskou
službu), se oslabení domácí fotbalisté postavili na domácím hřišti silné FC Slavii Karlovy
Vary B. Ti přijeli posíleni o hráče z A teamu, což se projevilo v celkovém herním projevu
(držení míče, územní převaha). Bohužel naši hráči působili odevzdaně a po hrubých
chybách domácího gólmana se hosté dostali do komfortního vedení 0:3 o poločase
(konečný výsledek 1:5). Výkon hostujících fotbalistů po celou dobu utkání hlasitě
podporoval fanklub (pozn.: před utkáním informovali organizátoři, že na vyžádání
hostujícího teamu bude levá část tribuny uvolněna pro fanoušky hostů s výzvou o
zachování pořádku v areálu FK Nová Role). I přes výzvu pořadatelů propukly po skončení
utkání v hostujícím sektoru oslavy, při nichž byla použita pyrotechnika (viz
fotografické snímky, Zdroj: slaviakv.cz). Realizační team hostující FC Slavia Karlovy
Vary B okomentoval utkání na svých webových stránkách následovně: „Potvrdili jsme
roli favorita a zaslouženě vyhráli. Rychle jsme se dostali do vedení, měli i další šance.
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Soupeř se soustředil jen na defenzivu. Druhý poločas jsme se ještě chtěli zlepšit, ale opak byl
pravdou. Sice jsme diktovali tempo, ale i šancí nakonec ubylo. Mrzí mě branka v poslední
minutě, měli bychom brankáři pomoci k nule a nezodpovědně přistoupíme k jednoduché
situaci. Na závěr bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří nám vytvořili skvělou
atmosféru. Se ziskem 30 bodů za podzim jsme maximálně spokojeni, ale pořád je velký
prostor ke zlepšení.“

Nad novorolským hřištěm se plížila kouřová mračna. Domácí hráči však nepřihlíželi,
neboť je čekalo rozlučkové posezení v klubovně. Z venkovního utkání se vrátilo i
novorolské „Béčko“, které se přidalo k rozlučce, byť je ještě čekala dvě utkání. Na hřišti
lídra soutěže v ten den podlehlo vysoko 0:9.
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Fotogalerie z posledního utkání A mužstva (FK Nová Role – FC Slavia Karlovy Vary
B, 9. 11. 2019)
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Tabulka Krajského přeboru po podzimní části soutěže (sezóna 2019/2020)
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11. Zajímavosti z obecního dění
11.1 Charitativní iniciativa „Jdi a Pomáhej“
„Jdi a pomáhej“, tak se jmenoval
facebookový profil Jiřího Vysockého,
obyvatele Nové Role, založený pro
charitativní
účely.
Jeho
prostřednictvím se na transparentní
účet snažil nashromáždit finanční
prostředky pro ulehčení života
postiženého dítěte z Karlovarského
kraje. V rámci této výzvy, pomyslně
vyčíslené 60 tisíci korun, si navíc
předsevzal ujít přes 300 km.
Počátečním místem charitativní pouti
se stala nejvyšší česká hora Sněžka,
konečným
pak
krušnohorský
Klínovec. Vybraným dítětem se stala
Michalka ze Sokolova, jejíž příběh byl
popsán takto:
„Měla jsem se narodit jako úplně
zdravé miminko. Do 25 týdne jsem
byla v naprostém pořádku. Maminka
trpící epilepsií byla na rizikovém
těhotenství a vyžadovala tak zvýšenou pozornost od gynekoložky. Ve 30 týdnu byl u
maminky objeven vleklý zánět apendixu. Následoval okamžitý převoz do FN Plzeň, kde bylo
dále zjištěno, že již měsíc jsem v otrávené plodové vodě. Což málem stálo život mě i
maminku. V tu chvíli nastal můj boj o život. Po pětiměsíčním pobytu jsme byly propuštěny
konečně domů. Moje tělíčko neumí zpracovat mozkomíšní mok, a proto mi z mozku vede
hadička pod kůží až do bříška, která dělá práci za míchu. Bohužel mi osud nepřál, hadička
se mi ve dvou letech ucpala,
museli mě znovu operovat a
strávila jsem tak další měsíce v
nemocnici. Pro můj mozeček to
byla velká rána a vše se tak
vrátilo do chvíle, kdy jsem se
narodila. Od té chvíle se o mě
maminka musí starat 24 hodin
denně,
rehabilitujeme,
plaveme, jezdíme na koníky,
jezdíme do lázní a potřebuji

129

speciální pomůcky. A to vše stojí nemalé finanční prostředky. Věřím, že se mezi Vámi
najdou lidé se srdcem na pravém
místě. Vaše Michalka“
Jiří Vysocký zdolal pouť za dva
týdny, denně ušel kolem 24 km.
Sledující profilu, tedy potencionální
přispěvatele, aktivně motivoval
umísťovanými
fotografickými
snímky či pravidelnými videi,
v nichž referoval o každodenních
zážitcích. Na jeho pouti jej
krátkodobě doprovázela řada jeho
známých, v případě nouze jej
zaopatřili lidé žijící v místech, kudy
procházel (např. dobili telefon,
nechali vysprchovat, usmažili řízky
aj.). Konečná částka se vyšplhala na
67 tisíc, což v praktické rovině
znamená
třítýdenní
pokrytí
pojišťovnou
nehrazených
pooperačních
rehabilitací.
Symbolické dovršení pouti Jiřího
Vysockého se uskutečnilo 3. srpna
v Dětském
centru
Žabička
v Ostrově, kdy došlo k předání
vybrané částky (viz fotografický
snímek z facebookové profilu Jdi
a pomáhej). Iniciativa Jiřího
Vysockého
nezůstala
stranou
mediální pozornosti. Jiří Vysocký
byl hostem studia České rozhlasu
Karlovy Vary (26. 5.). O prospěšné
činnosti novorolského občana se
mohli
dočíst
i
čtenáři
Karlovarského deníku (viz článek
Karlovarského deníku z 24.7.).
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12. Počasí v roce 2019
První den roku 2019 se vyznačoval teplotami nad nulou (až 3°C), dešťovými srážkami a
povětrností (ČHMÚ vydal výstrahu před velmi silným větrem). Hlášeno bylo občasné
sněžení. Postupně odezněly teploty nad nulou. Druhý lednový týden nastala
v Karlovarském kraji sněhová kalamita. Členové novorolského sboru dobrovolných
hasičů zaznamenali první výjezd k padlému stromu mezi obcemi Lužec a
Oldřichov. Kalamitní stav se prohluboval zejm. v Krušných Horách. Město Boží Dar
vyčerpávaly snahy o zprůjezdnění silničních komunikací (v jeho správním obvodu se
jednalo o spojení s osadami Ryžovna a Zlatý Potok). 19. ledna nastalo nejchladnější ráno
od začátku roku (např. na šumavské Kvildě naměřeno -34°C). Komplikace nastaly i
v železniční dopravě. Opakované pády stromů znesnadňovaly přepravu
cestujících na trati Karlovy Vary – Nejdek – Potůčky. Výluky na trati kompenzovaly
spoje náhradní autobusové dopravy. 26. ledna napadlo několik centimetrů čerstvého
sněhu i v Nové Roli (viz fotografické snímky). Přívaly sněhu a mrazy přinesl i začátek
února. Sněhové přeháňky se objevily ještě v květnu (např. sníh v Krušných Horách). Na
horách se sníh držel až do dubna (až 3 m sněhu).
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Březen
byl
deštivý.
Na
některých řekách byly dosaženy
povodňové stupně aktivity.
Rozvodnila se i řeka Rolava
(viz fotografický snímek).
První den s teplotou nad 25°C
byl 24. duben. Duben byl
charakterizován jako rekordně
suchý měsíc. Suché počasí
zvyšovalo riziko vzniku požárů.
Sníh na horách (viz výše)
evokoval šálivé představy. Díky chybějícím dešťovým srážkám nastala kritická situace i
v Poohří. Vodní rezerva byla v porovnání s předchozím rokem horší. Nejteplejším dnem
roku byl 26. červen (v Doksanech bylo naměřeno 38,9°C). 1. červenec byl označen jako
nejteplejší den za 244 let (37,9°C). Horké letní teploty zasáhly i Karlovarský kraj. ČHMÚ
vydal 26. 7. výstrahu velmi vysokých teplot (teploty okolo 34°C). Obyvatelé města si
v úmorných vedrech stěžovali na nekropení ulic. Rovněž srpen byl teplotně
nadnormální. Úhrn srážek však byl normální. Vyskytly se celoplošné dešťové srážky.
Zdánlivě přívětivější vývoj počasí vyplývá z níže umístěných srovnávacích
panoramatických snímků (viz vyprahlý trávník za bytovým panelovým domem čp.
32, ul. Tovární; stav v roce 2018 a 2019). Obecně bylo srpnem zakončeno nejteplejší
léto za dobu pozorování od roku 1961.
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Teplotně nadnormální byl i říjen. Rána byla mrazivá. Vyšší srážkové úhrny (viz
fotografické snímky) měly v celorepublikovém rámci pozitivní dopad na hladinu
podzemních vod, což znamenalo příznivější stav oproti předchozímu roku. Vánoce
v Nové Roli byly tzv. na blátě. S ohledem na trend posledních deseti let by byla
sněhová pokrývka spíše vzácností.
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13. Výběr regionálních událostí
13.1 Transformace Karlovarského kraje – nové investorské projekty,
vzdělávání, UNESCO

V roce 2019 se začaly rýsovat reálné obrysy velkého projektu, který bude jednou z
příležitostí restrukturalizace západočeského regionu po postupném utlumování těžby
hnědého uhlí. Automobilová společnost BMW AG si pro svůj záměr, tj. rozšíření svých
vývojových a testovacích areálů, zvolila právě Sokolovsko (viz vizualizaci výše).
Dodejme, že se tak stalo na úkor osmi desítek evropských lokalit s nejistou budoucností.
Zhodnocení zvoleného území, resp. konečného staveniště se nabízelo hned z několika
důvodů (eliminace potencionálně negativních vývojových trendů v oblasti
zaměstnanosti, podpoření rekultivace území po těžbě, rychlejší administrace
v souvislosti s posudky dopadu záměru na životní prostředí, odlehlost území od
okolních sídel aj.). Název testovacího polygonu bude znít „BMW Group Future Mobility
Development Center“ (FMDC) a jeho otevření se předpokládá v roce 2022.
Předpokládaná investice by měla činit 250 milionů eur (tj. 6, 4 miliardy korun). Budoucí
polygon se rozprostře přibližně na 600 ha plochy, v místech bývalé Podkrušnohorské
výsypky severně od Sokolova. Pozemky byly odkoupeny od Sokolovské uhelné (viz
níže). V letošním roce byly zahájeny přípravné práce (tj. příprava obslužných
komunikací, zemní práce na zkušebních tratích), na jejichž spolufinancování se podílel i
Karlovarský kraj. Areál bude disponovat přibližně 16 moduly s různými možnostmi
testování a vyhodnocování dat. Doplňkovými stavbami budou zkušební stanice, dílny,
kancelářské budovy a logistické plochy. Na 100 km dlouhých testovacích komunikacích
by měly být testovány a dále vyvíjeny nové vozy se zaměřením na alternativní pohony,
automatické systémy jízdních asistentů (ADAS) a autonomní a semi-autonomní vozy.
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Pozitivem chystaného projektu bude podpora rozvoje zaměstnanosti. Nově by mělo být
vygenerováno až 700 pracovních míst, které by mohly být atraktivní jak pro mladé
absolventy, tak i pro obyvatele okolních obcí (kmenoví zaměstnanci např. vysoce
specializovaní inženýři, technici/mechanici atd.; dodavatelé; doprovodné služby např.
catering, ostraha, údržba zeleně). Ostatně náborová kampaň již byla zahájena (viz
webové stránky www.bmwgroup.jobs.; „My v BMW Group věříme, že úspěch na naší nové
cestě, kterou se vydáváme, není možný bez týmu lidí, kteří jsou ochotni na společném cíli
spolupracovat. Abychom mohli tento nový podnik v Sokolově spustit, budeme hledat
kvalifikované a talentované lidi. (…)“). Do projektu, který zapadá do
mozaiky průlomových témat předmětné automobilové společnosti, by měly být dále
zapojeny místní střední technické a české vysoké školy (např. Západočeská univerzita
v Plzni, České vysoké učení technické v Praze). V neposlední řadě se očekává zvýšená
poptávka po ubytovacích, stravovacích či volnočasových službách (pravidelné
„pendlování“ zaměstnanců z bavorského Mnichova na týdenní/měsíční služební cesty).

Nastartování podnikatelských aktivit mimo uhelný byznys je žádoucí, neboť klíčový
regionální zaměstnavatel a sponzor v oblasti kultury a sportu, Sokolovská uhelná a.s.,
zaměstnávající mj. i některé obyvatele Nové Role, bude nucen v následujících letech
(2020/2021) postupně propouštět. Příčinou je zpřísňování mezinárodních závazků na
útlum těžby fosilních paliv, přeneseně pak snižování emisí, zdražování cen emisních
povolenek a obecně směr preferující „zelenou“ energetiku. Z přibližných 3 tisíc
zaměstnanců se předpokládá propuštění okolo jedné tisícovky. Karlovarský kraj se tak
musí v souvislosti s útlumem těžby připravit na postupnou restrukturalizaci, jak
v oblasti zaměstnanosti, tak nových zdrojů energií. Vedení společnosti Sokolovská
uhelná a.s. však neponechalo nic náhodě. Účastí v soutěži navázala úzký dialog
s významným hybatelem na poli moderních technologií v automobilovém průmyslu.
Potenciál území s uhelnou minulostí by měl v roce 2022 zhodnotit investorský projekt
testovacího polygonu „BMW Group Future Mobility Development Center“ (FMDC).
Novému partneru byla vytipována tři místa pro vybudování testovacího polygonu. Jedno
z nich pak bylo vybráno na místě bývalé Podkrušnohorské výsypky severně od Sokolova.
Nastalou situací rozmrzelé vedení společnosti (spolumajitel společnosti, pan František
Štěpánek, spáchal ve věku 66 let v březnu roku 2020 sebevraždu; v souvislosti
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s nepříjemnou firemní situací se objevily spekulace nad motivy) ve spolupráci
s Karlovarským krajem a okolními obcemi okresu Sokolov chce iniciovat postupné
přechodové kroky (viz výše avizovaná pobídka investorskému projektu). Uhelná krajina
by měla být nadále rekultivována (zahlazování stop po těžební činnosti - potenciál
rekreačního vyžití v okolí zatopených „uhelných“ jezer, zalesňování, prodej pozemků
developerům) v již započatých intencích, doplňována o prvky obnovitelné zdroje energie
(solární a větrné elektrárny) a v neposlední řadě i o průmyslové parky rozvíjející
moderní technologie. Ulehčení zaměstnanecké situace bude v gesci Karlovarského kraje
(Úřad práce). Aktivně se pak chtějí zapojit i okolní obce (např. Chodov). Propuštěným
zaměstnancům by měla být nabídnuta adekvátní podpora. Vedle odstupného (počítáno
je až s dvanáctinásobkem měsíční mzdy) se uvažuje se zřízením kontaktního místa s
centralizací nabídky volných pracovních míst, ekonomickým a kariérním poradenstvím,
rekvalifikačními kurzy.

Karlovarský kraj, zastoupený hejtmankou
Janou Mráčkovou Vildumetzovou, chce rovněž
využít trendu rozvoje letectví a s tím související
potenciál karlovarského letiště v Olšových
Vratech. V souvislosti se zavedením soukromé
letecké školy F-Air, připravující převážně
asijské studenty na dráhu profesionálních
pilotů, oslovilo hejtmanství pražské ČVUT.
Vzájemný dialog o záměru zřídit dopravní
fakultu byl stvrzen v dubnu podpisem smlouvy
o spolupráci. Prvním krokem by mělo být
sestavení pracovní skupiny s účastí pověřených
zástupců všech zainteresovaných stran.
Zájemcům by měly být nabídnuty bakalářské
studijní programy v oboru civilní letectví.
Nebylo však vyloučeno i rozšíření o navazující
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magisterský program. Karlovarský kraj si zřízením vysoké školy slibuje zamezení
odchodu mladých kvalifikovaných lidí, což je strategické pro budoucí rozvoj (právě je by
mohla oslovit atraktivní nabídka práce v testovacím polygonu společnosti BMW u
Sokolova, viz výše). Záměr Karlovarského kraje, který podpořil zřízení pobočky
výukového střediska výše jmenované letecké školy, a se kterou si ČVUT podmiňuje
spolupráci, však vyvolal protesty obyvatel okolních obcí. K protestům se dále přidali
Sdružení léčebných lázní, krajské sekce Asociace hotelů a restaurací i městští opoziční
zastupitelé. Protiargumenty se nesly v duchu obav o nadměrné zvýšení hluku (množství
vzletů/přistání), negativního dopadu na životní prostředí (Chráněná krajinná oblast
Slavkovský les) a odrazení lázeňské klientely (narušení poklidné lázeňské atmosféry).
Zmíněna byla i problematika ekonomické nerentabilnosti.
Do portfolia aktivit, průběžně diskutovaných v průběhu roku 2019 zástupci
Karlovarského kraje a města Karlovy Vary lze dále zařadit snahy o navázání či
znovuoživení spolupráce s lékařskými (např. 3. Lékařská fakulta univerzity Karlovy) a
zdravotnickými (např. Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni)
fakultami vysokých škol. Nejvíce úspěšně si počínal Karlovarský kraj, který inicioval
zřízení veřejné výzkumné instituce v oblasti rozvoje balneologie a lázeňství v regionu.
Činnost Institutu lázeňství a balneologie (ILaB) by měla být zahájena v příštím roce.
Jednou z vizí této instituce je i zřízení školských zařízení na všech úrovních, od
základních až po vysoké. Tyto by měly rozvíjet tradici lázeňství. Osloveným vysokým
školám byla nabídnuta budova bývalého městského gymnázia a lycea na nábřeží Jana
Palacha (viz boční stranu budovy níže).
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Vysoký hodnotový potenciál
Karlovarského/Ústeckého kraje
související
s tradicí
těžby
nerostných surovin a lázeňství se
v roce 2019 dočkal prestižního
ocenění.
Kulturní
krajina
Krušných Hor poznamenaná
stopami
těžebních
aktivit,
rozvíjených již od středověku, a to
jak na české, tak německé straně,
byla totiž zapsána na Seznam
světového dědictví UNESCO.
Oficiální
název
úspěšné
přeshraniční
nominace
zněl
„Hornický
region
Erzgebirge/Krušnohoří“.
Tím
došlo k završení dlouhodobých
snah, iniciovaných zpočátku ze
saské strany. Světová unikátnost
nominovaných
lokalit,
rozprostřených na obou stranách
Krušných Hor, byla stvrzena v
ázerbájdžánském Baku v rámci
43. zasedání Výboru světového dědictví. Na české straně se vyskytuje 5 komponent,
z nichž některé se nachází i v sousedním Ústeckém kraji (Hornická krajina Jáchymov,
Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina
Krupka a Hornická krajina Mědník, viz panoramatický snímek okolní krajiny,
pořízený z vrchu Mědník). Na saské straně láká návštěvníky 17 komponent. Pozitivním
dopadem by mělo být zvýšení návštěvnosti Krušných Hor, což by mělo generovat
podnikatelské aktivity (ubytování, turismus aj.). Úkolem obcí bude zajištění propagace a
turistické infrastruktury (záchytná parkoviště). Počítá se s vybudováním
návštěvnického centra. Uvažuje se o využití stylové modernistické vily „Zenker“
v Abertamech, která je dokladem meziválečných, místně tradičních, podnikatelských
aktivit (stavitelem vily byl majitel továrny na výrobu rukavic).
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Významný krok vpřed podnikla v roce 2019 i západočeská lázeňská města (Karlovy
Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně) v rámci sériové nominace „Slavné lázně
Evropy/Great Spas of Europe“, ucházející se o zápis na seznam UNESCO v oblasti
fenoménu evropského lázeňství. V roce 2019 byly odevzdány nominační podklady,
proběhla také návštěva hodnotitelské komise složená z řad evropských odborníků na
architekturu. O zápisu by se mělo rozhodnout v příštím roce. Mezi nejkrásnějšími
lázeňskými městy ze sedmi zemí Evropy figurují dále tato města: Bad Ems, Bad
Kissingen, Baden-Baden, Baden u Vídně, Bath, Montecatini Terme, Spa a Vichi. Kvůli
nominaci byla v západočeských městech rozšířena plošně památkově chráněná území
(městská památková rezervace). Součástí městských památkových rezervací se stala i
přilehlá lázeňská krajina.
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Každé z výše jmenovaných lázeňských měst se rozvíjelo v letech 1700 – 1930 v blízkosti
přírodních minerálních pramenů, jejichž využívání vedlo k inovativnímu přístupu, který
kombinoval unikátní urbanismus, specifickou architektonickou typologii, parkové
úpravy a celostní přístup ke zdraví a trávení volného času v malebné lázeňské krajině.
Spojení všech těchto faktorů ovlivnilo vývoj intelektuální, umělecké, sociální i politické
úrovně celé evropské společnosti. V lázních se v minulosti konala důležitá politická
setkání a lázeňské prostředí podněcovalo významné umělce v jejich tvorbě, která je
dodnes v lázeňských městech přítomna. Lázeňské procedury, ovlivňující tělo, mysl i
ducha tak zajišťují neustálý přínos evropské kultuře, mentalitě, zdraví i zvykům. Pro
zapsání na Seznam světového dědictví musejí statky vykazovat výjimečnou světovou
hodnotu a splňovat alespoň jedno z deseti výběrových kritérií UNESCO.
Mezinárodní sériová nominace Great Spas of Europe, splňuje kritéria čtyři: Kritérium II/
„Nominace musí ovlivňovat vymezené období nebo dané oblasti kultury, architektury,
technologie a projektování měst a krajiny.”; Kritérium III/ „Přinášet jedinečné a výjimečné
svědectví o tradicích živých nebo zaniklých civilizací.”; Kritérium IV/ “Nominace musí být
příkladem určitého architektonického či technologického souboru a krajiny ilustrující
jedno nebo více období v dějinách.”; Kritérium VI/ “Nominace musí spojovat události,
tradice, myšlenkové proudy a umělecká díla, která danou lokalitu výrazně obohacují.“
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14. 2019 – Výběr domácích a světových událostí
14.1 Protivládní demonstrace spolku Milionu chvilek pro demokracii
Protestní nálada, vyvolaná politickými poměry, se nevyhnula ani České republice (vedle
východní části Německa, Francie, Španělska, Polska a jiných zemí). Série protestních
demonstrací, jež byly iniciovány spolkem Milion chvilek, vyvrcholila demonstracemi na
pražské Letné (23. 6., 16. 11.). Hlavní tváří spolku byl student Mikuláš Minář. Účelem
spolku je „podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné
diskuze v České republice.“ Demonstrace, svolané na 23. června, se zúčastnilo přes
200 000 protestujících. Jednalo se o největší veřejné shromáždění po listopadu 1989.
Další demonstrace, svolané symbolicky u příležitosti výročí Sametové revoluce, se
účastnilo přes 300 000 demonstrantů. Předmětem demonstrujících byla nezávislost
justice (požadavek na odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové) a možný střet
zájmů premiéra Andreje Babiše. Protesty se rozšířily i do menších měst napříč Českou
republikou. Se zájmem je sledovala zahraniční média. S protestními aktivitami spolek
nepoleví ani v následujícím roce (dle zveřejněného plánu pro jaro 2020 a cíle pro rok
následující).
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14.2 Zemřel zpěvák Karel Gott
Ve věku 80 let zemřel 1. října Karel Gott. Stalo se tomu v noci v kruhu rodiny ve vile na
Bertramce. Karla Gotta sužovaly vlekoucí se zdravotní problémy. Na podzim zpěvák
oznámil, že trpí akutní leukémií. Zpráva o úmrtí šokovala showbyznys, domácí i
zahraniční fanoušky. Vláda nabídla státní pohřeb. Ivana Gottová se rozhodla pro pohřeb
se stáními poctami. Široká veřejnost se s Karlem Gottem rozloučila v pátek 11. října
v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Již od půlnoci a zejm. od brzkého rána se
začala tvořit několikasetmetrová fronta fanoušků. V sobotu 12. října se konala zádušní
mše v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Vláda v tento den vyhlásila státní smutek.
Loučení s Karlem Gottem přenášela Česká televize, přímý přenos přilákal k obrazovkám
tisíce sledujících. Pietní místo bylo vytvořeno i v Nové Roli. Novorolští občané mohli
uctít památku na náměstí před smuteční vitrínou. „Mistr“ byl oblíben i v našem městě
(viz fotografické snímky níže).
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14.3 Požár pařížské katedrály Notre Dame
Světově proslulá památka, ikonická stavba a chlouba Paříže, takovými superlativy se
pyšnila katedrála Notre Dame, jejíž roční návštěvnost se pohybovala okolo 13 milionů
turistů. V blízké budoucnosti však bude katedrála nepřístupná, neboť se Francie musí
vypořádat s důsledky požáru, který propukl 15. dubna (v 18:50). Příčinnou požáru
nebyl, dle vyšetřování, úmyslný čin. Pravděpodobně šlo o elektrický zkrat způsobený při
opravných pracích na střeše katedrály. Přes snahu přivolaných hasičských jednotek
zachvátil krov katedrály rozsáhlý požár, který vedl k propadu střechy a statickému
narušení obvodových zdiv. Neuvěřitelné plamenné výjevy pro přihlížející Pařížany,
turisty a celý svět. Podařilo se vynést cenná umělecká díla a náboženské předměty.
Francouzský prezident bezprostředně prohlásil: „Opravíme Notre Dame, bude ještě
krásnější než před tím. Chtěl bych, abychom toho dosáhli do pěti let.“ Úvahy o zastřešení
katedrály vyvolaly kontroverze, a to i u památkářů v České republice. Střetávají se dva
názorové směry. Výsledkem konzervativnější strany by byla střecha, vycházející
v maximální možné míře z historické předlohy. Druhý přístup prosazuje zastřešení
v moderním duchu (např. návrh na skleněnou konstrukci). Tyto novotvarové exhibice
však konzervativnější protistrana odmítá s tím, že by měl být při budoucí obnově
respektován zažitý vzhled zastřešení.
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14.4 Švédská ekologická aktivistka Greta Thunberg osobností roku
„Skolstrejk för klimatet“. Tímto protestním sloganem odstartovala Greta Thunberg
v minulém roce cestu celosvětově známé environmentální aktivistky. Ve svém rodném
Švédsku soustavně protestovala, a to před Parlamentem ve Stockholmu. Její aktivity
neunikly pozornosti světových médií. Tímto dala Greta Thunberg podnět ke vzniku
celosvětového studentského hnutí Fridays for Future, které později zorganizovalo
celosvětovou školní stávku (15. 3. 2019). Své příznivce má hnutí i v České republice.
V roce 2019 se Greta zúčastnila řady klimatických konferencí, přičemž za zmínku stojí
emotivní projev na Klimatickém summitu OSN v New Yorku (23. 11.). V tomto projevu
ostře zkritizovala státníky za lhostejnost a nečinnost v oblasti klimatických změn. Jedna
s ostrých vět zněla: „Ukradli jste mi dětství.“ Na americký kontinent se přepravila jachtou,
stejným dopravním prostředkem se vrátila přes Atlantik do Evropy. Prestižní Osobností
roku, čili „Person of the Year“ ji vyhlásil americký časopis Time. Ve svých 16 letech je tak
nejmladší takto oceněnou. Slovním spojením roku 2019 se mj. stalo slovní spojení
„klimatická stávka“, k čemuž se právě přičinila, o životním prostředí diskutující Greta
Thunberg.
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Přílohy ke kronice
•
•

K obecní kronice je přiloženo 23 plakátů a 6 čísel Novorolského zpravodaje.
Obecní kronika obsahuje 136 stran.
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