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Kronikář se představuje
Jmenuji se Karel Hamberger, narodil jsem se 20. 12. 1990 v porodnici v Ostrově nad
Ohří (okr. Karlovy Vary). Do svých 15 let jsem vyrůstal v Nové Roli. Po získání základního
vzdělání (ZŠ Nová Role) jsem dojížděl do sousedního, Plzeňského kraje. Nejprve jsem
navštěvoval Střední církevní odbornou školu ve Spáleném Poříčí (okr. Plzeň – jih), obor
ochrana přírody a životního prostředí. Po ukončení čtyřletého středoškolského studia na této
škole (09/2005 – 06/2010) jsem nastoupil na Katedru archeologie Filosofické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni. Zvolený obor archeologie jsem navštěvoval prezenční
formou. Nejprve jsem absolvoval bakalářský studijní program (09/2010 – 06/2013), vzápětí i
magisterský (09/2013 – 06/2015).
V rámci vysokoškolského studia jsem se badatelsky orientoval na středověkou
problematiku, především pak na studium hradních objektů situovaných v česko-bavorském
pomezí, což dokládají postupně publikované články v odborných periodicích (např.
Castellologica Bohemica). Během studia jsem se zúčastnil řady povinných školních terénních
praxí (např. výzkum zaniklého mlýna Touchořiny čp. 40 poblíž obce Zubrnice, okr. Ústí nad
Labem) a spolupodílel jsem se na několika archeologických výzkumech (např. výzkum
v areálu Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou v rámci projektu Hrad Bečov – projekt
konzervace a prezentace).
Po získání magisterského titulu jsem pokračoval na stejné katedře, tentokrát
v doktorském studijním programu. Z mého působení v rámci tohoto nejvyššího stupně
univerzitních programů stojí za zmínku účast na mezinárodním projektu nazvaného
„Acessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“. Cílem
tohoto projektu je archeologický, multidisciplinárně pojatý výzkum pozůstatků pracovních a
vyhlazovacích táborů vzniklých ve 20. století. V rámci tohoto projektu jsem se podílel na
výzkumu pozůstatků romského koncentračního tábora v Letech u Písku, jehož problematika
rezonuje napříč společností a zanechala za sebou nemalou mediální stopu.
V průběhu doktorského studia jsem si přivydělával ve stavební firmě mého otce –
Karla Hambergera. V lednu roku 2016 jsem se přihlásil na dvouletý rekvalifikační kurz
památkové péče, který je určen pracovníkům odborné organizace státní památkové péče
(Národní památkový ústav) i široké veřejnosti. Tento kurz jsem úspěšně absolvoval v únoru
roku 2018.
Již v průběhu výše zmíněného kurzu jsem nastoupil v srpnu roku 2017 do Národního
památkového ústavu (Územní odborné pracoviště v Lokti), což zároveň považuji za završení
dosavadního studijního snažení. V současné době působím na pozici památkáře-garanta
území. V mé gesci jsou plošně památkově chráněná území (především městské památkové
zóny a rezervace) a jednotlivé nemovité kulturní památky. Geograficky se jedná především o
území měst Františkovy Lázně a Karlovy Vary a výběžek od nich na západ (Dalovice, Nová
Role, Děpoltovice, Nejdek a další). Vzhledem k blízké poloze loketského pracoviště k Nové
Roli jsem se přestěhoval do tohoto města, kde jsem byl od 1. března roku 2018 pověřen
3

výkonem obecního kronikáře. Své dosavadní badatelské snažení dokládám pravidelnými
příspěvky o historii staré části obce (dříve Neurohlau) zveřejňovanými v Novorolském
zpravodaji (viz samostatné přílohy k této kronice). Níže uvedený snímek byl pořízen v rámci
uspořádané výstavy „Průřez historií Nové Role“, kterou jsem uspořádal společně s kolegy ze
spolku Novorolští patrioté u příležitosti celorepublikových oslav uplynutí sta let od vzniku
samostatné Československé republiky.

„Nová Role je obcí, která se může pyšnit bohatou kronikářskou tradicí, čehož je
dokladem obsáhlý soubor pamětních knih archivovaných ve Státním okresním archivu
v Karlových Varech. Je mi proto velkým potěšením na tuto kontinuální kronikářskou tradici
navázat a přispět k informování budoucích generací.“
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Městský úřad Nová Role – personální obsazení v roce 2018

starostka
místostarosta
tajemník

Jitka Pokorná
Jan Lichnovský
Bc. Roman Svoboda

Odbor správních agend:
Jana Kohoutová
Mgr. Luboš Pastor

vedoucí odboru, úz. plánování, stavební úřad
investice, životní prostředí, dotace, veřejné
zakázky

Ladislav Biernát

stavební úřad, veřejné zakázky, správa dětských
hřišť

Elfrieda Lachmanová

matrika, evidence obyvatel, bytové záležitosti,
ověřování listin a podpisů, CZECH POINT
správa elektronických systémů, informační
technologie, projednávání přestupků, převody
pozemků a nemovitostí, věcná břemena, editace
a zápis údajů do IÚSI, ověřování listin a podpisů,
CZECH POINT, eGovernment, správa služebních
vozidel, SMS info města, silniční správní úřad

Vlastislav Slíž

Ekonomický odbor:
rozpočty, účetnictví, personální věci, školství
finanční kontrola, evidence majetku, statistiky,
odpady
poplatky, pronájem majetku, faktury
pokladna, podatelna, poplatky, informace,
CZECH POINT, ústředna
hlavní účetní
asistentka starostky, administrativa,
samospráva, sociální věci, kultura, informace,
podklady pro Novorolský zpravodaj, ústředna

Kateřina Černá, Dis.
Petra Höflerová
Alena Bártová
Lenka Hegenbartová
Jana Kotková
Marie Ngoová

Městské lesy:
Lubomír Doležal, Dis.

5

Městský úřad Nová Role – personální obsazení v roce 2018
po ustavujícím zasedání (31. 10. 2018)

Místní samospráva
Rada města
Jitka Pokorná
Jiří Sýkora
Nesybová Hana, MUDr.
Bechiňský Václav, Ing.
Škarda Libor, Ing.

starostka
místostarosta
radní
radní
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., Lilová Olga

Povodňová komise (8 členů)






Předseda: Pokorná Jitka
1. Místopředseda: Lichnovský Jan
2. Místopředseda: Svoboda Roman, Bc.
Členové: Tichá Milena, Niedermertl David, Rak Marek, 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: Hlecl 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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Věková struktura obyvatel – stav k 1. 1. 2018
Demografický vývoj v posledních 3 letech:
Kategorie

Počet k
1. 1. 2016

Počet k
1. 1. 2017

Počet k
1. 1. 2018

Dospělí
Z toho muži
ženy
Děti (15 – 18 let)
Z toho chlapci
dívky

3431
1642
1789

3433
1637
1796

3385
1612
1773

124
59
65
618
334
284

126
61
65
613
331
282

121
60
61
611
330
281

91
173

85
146

70
136

4137

4172

4117

42,55

42,87

42, 90

Děti (do 15 let)
Z toho chlapci
dívky
Z toho
děti 6 – 7 let
děti do 3 let

Celkem obyvatel
Průměrný věk
obyvatel
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Výpis změn z agendy evidence obyvatel za rok 2018:
Počet přihlášených osob
Počet odhlášených osob
Počet úmrtí
Počet narození
Počet uzavřených sňatků

130
111
39 (17 v matričním obvodu)
30
24

Demografický vývoj města Nová Role odpovídá z hlediska proměny věkové struktury
celorepublikovému trendu a dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva. Absolutní počet
obyvatel s trvalým pobytem v Nové Roli je v uplynulé dekádě relativně stabilní a v posledních
2 letech je zaznamenán dokonce i mírný nárůst. Což je v kontextu již od roku 2008 trvajícího
úbytku obyvatel Karlovarského kraje více než překvapivé.
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Výběr a popis obecních událostí - leden, únor
Následující stručný výpis událostí shrnuje první dva měsíce roku 2018, tj. období kdy
nebyla vedena obecní kronika a bylo zapotřebí ji zpětně dopsat.
Začátkem roku nastaly potíže s distribucí předplaceného denního tisku. DDM Nová
Role inzeroval nabídku rozšíření řad místního judového týmu Champions. V kulturním domě
se uskutečnil v pořadí již 7. Novoroční koncert. Byla vyhlášena osobnost roku za rok 2017
(k tomu blíže zápis v této kronice). Ve sportovní hale v saském Rittersgrünu se konalo první
zasedání místní rady v tomto roce.
Zasedání se zúčastnili se i zástupci Nové
Role. Součástí vzájemné schůzky byla
příprava podzimního partnerského setkání
plánovaného na 3. – 7. 10. 2018 (k tomu
blíže zápis v této kronice). 15. ledna
proběhlo v Městské knihovně projednání
projektu „Regenerace panelového sídliště –
Nová Role – II. etapa“ za účasti
diskutujících občanů. V budově bývalého
Výchovného ústavu ve Školní ulici by měl
být v roce 2019 zahájen provoz domova důchodců (viz fotografický snímek přistavěného
lešení s firemní plachtou společnosti Seniormed s.r.o.). Představila se nová prodejna
s krmivem a chovatelskými a rybářskými potřebami (k tomu blíže zápis v této kronice).
Lednový program představil BeachCamp Nová Role. Pozitivní odezvu prostřednictvím sociální
sítě (Facebook) sklidily novorolské Technické služby, když na podnět občana vzápětí
vyspravily vozovku v problematické Hřbitovní ulici.
Paní starostka, Jitka Pokorná, oznámila záměr na
odstranění nemocných stromů a výsadbu nových,
s nímž počítá rozpočet města. První vydatné
sněhové srážky, resp. sněhovou pokrývku přinesla
noc z 15. na 16. ledna (viz snímek ulice U Plynárny
v časných ranních hodinách). Novorolský sbor
dobrovolných hasičů vyjel dne 18. ledna k požáru
v Nejdku. Na facebookovém profilu města se
objevil dotaz na svíčky vyráběné v různých (např.
pohádkových) formách v Nové Roli ve druhé
polovině 20. století. Dobrovolní hasiči bilancovali
uplynulý rok 2017. Někteří členové byli oceněni a
projednávali se plány na rok 2018. V únoru
nastaly poruchy televizních služeb poskytovaných
společností Star-nova. V rámci klubového večera
v Beach Campu vystoupila trampsko-folková kapela Poslední vagon a Roháči.
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Pozitivní odezvu sklidili pracovníci novorolských Technických služeb za rychlou opravu
nesvítící lampy. Předsedové SVJ se sešli na společné schůzce. Tématem diskuze byla druhá
etapa projektu „Regenerace panelových sídlišť“. Město Nová Role získalo dotaci ve výši 3,5
milionu korun pro účely zřízení multimediální učebny a počítačové třídy na Základní škole.
Paní starostka, Jitka Pokorná, upozornila na facebookovém profilu města na problém
ukládání objemného odpadu kolem kontejnerů na komunální a tříděný odpad. Uznání za
pracovní úspěchy sklidil lesní hospodář (Lubomír Doležal). Na facebookovém profilu města
byla řešena otázka chybějících volnočasových areálů pro mládež (např. skatepark, in-line
dráha) i dospělé. Jednatel společnosti Seniormed převzal budovu bývalého Výchovného
ústavu, v němž by měl být dle uzavřené smlouvy zřízen domov důchodců. Přednostně by
zařízení mělo sloužit seniorům z našeho města. Novorolský kostel sv. Michaela byl
doporučen Národním památkovým ústavem (ÚOP v Lokti) k poskytnutí dotace na řešení jeho
zavlhčení. Občané byli pozváni do nově otevřené prodejny
s krmivem a chovatelskými potřebami. Uskutečnil se již
tradiční, tentokrát 3. Novorolský dobročinný běh s čelovkou,
který zorganizovalo seskupení novorolských běžců New Rolls
runners. Fotbalový klub Nová Role uspořádal maškarní ples
(viz fotografický snímek masky Noema s jeho archou). Do
Novorolského zpravodaje byla přiložena anketa související
s průzkumem názorů obyvatel města na kvalitu života
v Nové Roli. Vyhodnocení výsledků ankety se ujal tajemník
Městského úřadu, pan Bc. Roman Svoboda. Výsledky ankety
byly zveřejněny v Novorolském zpravodaji (viz samostatná
příloha k této kronice). Dále pokračovala revitalizace trati
Johanngeorgenstadt – Karlovy Vary-dolní nádraží a Nová Role - Chodov. Výluky na trati
kompenzovala náhradní autobusová doprava (viz fotografické snímky pokáceného lesního
porostu podél železniční trati a výstřižek zpravující o opravě přejezdů).

Následují další témata, která se počátkem roku stala předmětem online diskusí
občanů Nové Role: poptávka po volných bytech či zahrádkách ve městě, inzerce bytů,
parkování a nedodržování pravidel silničního provozu (např. automobily zaparkované před
kontejnery), volně pobíhající psi, pochvala novorolské cukrárny, technický stav vozovek ve
městě (např. ulice Ke stájím) aj.
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Prezidentské volby 2018
Rok 2018 byl rokem, kdy Češi již po druhé v historii vybírali v přímé volbě prezidenta
republiky. Stejně jako v roce 2013 byl hlavou státu v lednu roku 2018 zvolen úřadující prezident Miloš
Zeman. Svým, v pořadí již druhým, složením prezidentského slibu 8. března na Pražském hradě ve
Vladislavském sále tak zahájil své druhé funkční období. Bohužel i tyto prezidentské volby se
neobešly bez obecného vyostření společenské atmosféry.
Kandidátní listiny všech uchazečů o prezidentský post měly být odevzdány na Ministerstvo
vnitra ČR do 7. listopadu 2017. Aby byla kandidátní listina přijata, měla být podána minimálně 20
poslanci nebo 10 senátory. Listinu mohl podat i občan starší 18 let, pokud svůj návrh podpořil peticí
s minimálně 50 000 platnými podpisy občanů, kteří jsou oprávnění volit prezidenta ČR. O post
prezidenta republiky se v roce 2018 ucházeli tito kandidáti:
1) Mirek Topolánek (mezi lety 2006 a 2009 byl předsedou vlády, zastával také funkci
předsedy ODS, během politické odmlky přednášel například na Vysoké škole ekonomické a působil na
manažerských pozicích ve společnostech pohybujících se v oblasti energeticky)
2) Pavel Fischer (bývalý velvyslanec ve Francii a Monaku, bývalý poradce Václava Havla)
3) Jiří Drahoš (povoláním vysokoškolský profesor, předseda Akademie věd České republiky)
4) Jiří Hynek (byl oficiálním kandidátem politické strany Realisté)
5) Marek Hilšer (povoláním lékař, občanský aktivista)
6) Vratislav Kulhánek (manažer působící v automobilovém průmyslu, bývalý předseda
Českého svazu ledního hokeje)
7) Petr Hannig (předseda Strany zdravého rozumu)
8) Michal Horáček (textař, producent, bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna a
milionář)
9) Miloš Zeman (dosavadní prezident České republiky)
O funkci prezidenta České republiky se ucházelo devět výše uvedených kandidátů. Volební
místnosti pro 1. kolo se otevřely 12. a 13. ledna a nejinak tomu bylo i v Nové Roli, kde se projevila
volební atmosféra. Celé rodiny se vydávaly procházkou s volebními lístky směrem k volebním
místnostem. Po volbě svého kandidáta pak voliči postávali v hloučcích a dávali se do řeči. Pokud by
vítěz získal více než 50 procent hlasů, stal by se prezidentem ihned. Tomu však zabránil výsledek
bývalého předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše (26,6%). Za prvním Milošem Zemanem (38, 57%),
však zaostal v přepočtu o 600 tisíc hlasů. Prezident Miloš Zeman tak postoupil v prvním kole přímé
volby z prvního místa. Někteří kandidáti posléze vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi. Například Michal
Horáček poskytnul předplacené billboardy. Veřejnou podporu tomuto kandidátu vyslovili i Pavel
Fischer či Marek Hilšer. Za dosavadním prezidentem Milošem Zemanem stál například Andrej Babiš či
bývalý prezident Václav Klaus. Z vyřazených kandidátů potom například Petr Hanig. Volební místnosti
se tak musely připravit i pro druhé kolo prezidentské volby, které bylo stanoveno na 26. a 27. ledna.
V mezidobí se oba kandidáti připravovali na rozhodující volbu. Negativní stránkou tohoto
období se stalo zintenzivnění šíření dezinformací, které poškozovaly především profil Jiřího Drahoše.
Stavěly ho do role tzv. vítače ve vztahu k evropské migrační politice či do role představitele tzv.
pražské kavárny. Oba kandidáti se střetli mimo jiné i v televizních debatách, a to v jimi zvolených
televizích. Využili však i jiné prostředky mediální komunikace (např. rozhovory v rádiích). Voliči tak
mohli vidět vzájemnou konfrontaci obou finalistů nad vybranými tématy (migrační politika, církevní
restituce, protikuřácký zákon, ovlivňování voleb aj.). Nutno podotknout, že prezident Miloš Zeman
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svého protivníka v živě vysílaných přenosech (první přenos vysílala televize Prima z Hudebního
divadla Karlín, druhý duel odvysílala Česká televize), předčil nevybíravými a útočnými poznámkami
podpořenými neslušnými projevy z publika, resp. jeho příznivců. Úroveň televizní debaty odvysílané
televizí Prima, tak sklidila kritiku veřejnosti. Jiří Drahoš se nicméně snažil o solidní a kultivovanou
debatu.
Prezidentští kandidáti, za doprovodu svých chotí, vhazují volební lístky do hlasovacích uren (Zdroj:
https://www.respekt.cz/galerie/druhe-kolo-prezidentske-volby)

Ve druhém kole zvítězil dosavadní prezident Miloš Zeman (51,4% tj. 2 853 390 hlasů) a
výsledky se do „volební mapy“ promítly jasně. V přepočtu na kraje, porazil Miloš Zeman, svého
protivníka Jiřího Drahoše (48,6% tj. 2 701 206 hlasů) v deseti ze čtrnácti krajů. Jiří Drahoš uspěl
zejména ve větších městech a v jejich zázemí a z krajů vyšel jako vítěz pouze v Praze, Středočeském,
Královehradeckém a Libereckém kraji. Miloš Zeman sklízel volební přízeň především v tradičních
„baštách“ (např. severozápadní Čechy, ostravská aglomerace aj.). Jiřímu Drahošovi nezbývalo nic
jiného než pogratulovat vítězi. Svým zklamaným příznivcům přislíbil další působení na politické scéně.
Preference novoroslkých občanů pak ukazuje níže uvedené grafické znázornění (Zdroj:
https://www.respekt.cz/prezidentske-volby-2018#/summary/555398), které v podstatě kopírovalo
výsledky v celokrajském měřítku. Oproti prvnímu kolu (58,92%) prezidentských voleb přišlo
k volebním urnám více voličů (63,75%) a celkově bylo sečteno 2 127 platných volebních lístků. Pro
Miloše Zemana volilo o 279 voličů více, než pro Jiřího Drahoše.
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Volby do zastupitelstev obcí (5. 10. – 6. 10. 2018)

O dalším směřování města v nadcházejících čtyřech letech měli možnost občané Nové
Role rozhodnout v komunálních volbách. Volby do místního zastupitelstva se konaly 5. a 6.
října. Ve výpisech ze stálého seznamu voličů bylo ve čtyřech okrscích 3392 voličů, přičemž
volební účast dosáhla 50,62%. Hlasovací lístky obsahovaly seznamy kandidátů ucházejících se
o post zastupitele obce, a to z celkem osmi zaregistrovaných volebních stran (ANO 2011,
Česká strana sociálně demokratická, HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A
MĚST, Komunistická strana Čech a Moravy, ODS a nezávislí Nová Role, Sdružení nezávislých
kandidátů Mezirolí, Sdružení nezávislých kandidátů Nová Role–Mezirolí, VOLBA PRO NOVOU
ROLI, MEZIROLÍ, JIMLÍKOV–ZA OBCE KRÁSNĚJŠÍ). Počet volených členů do zastupitelstva
města Nová Role byl 15.
Převážná část kandidujících subjektů neopomněla zahájit v předstihu své volební
kampaně cílící na potencionální voliče. Za tímto účelem byly využity nejrůznější propagační
prostředky, ať už tradičnější (např. volební plakáty, informační tabule, zavěšené plachty) či
ryze moderní (např. sociální sítě; viz níže přiložené fotografické snímky a fotomontáže
vybraných volebních stran). Některé strany uspořádaly předvolební setkání kandidátů
s občany za účelem projednání volebních programů. Pro své potencionální voliče si některé
strany přichystaly i občerstvení (nechyběl např. tradiční volební guláš). Zestručněný volební
program všech kandidujících stran pak byl vytištěn i ve speciálním vydání Novorolského
zpravodaje (viz samostatná příloha k této kronice). Volební programy napříč politickými
seskupeními byly různorodé. Volební strany přislíbily svým potencionálním voličům v rámci
svých volebních vizí zabývat se těmito vybranými tématy:






doprava: potlačování negativního vlivu těžké dopravy v souvislosti
s průmyslovým areálem; tvorba nových parkovacích míst pro obyvatele
města; oprava dopravní infrastruktury
zdravotnictví: přivedení zubaře – zřízení zubní ordinace
bytová politika: vznik startovacích bytů pro mladé rodiny; adaptace objektů
v majetku města pro bytové účely; regenerace panelových sídlišť
služby: oslovení potencionálních firem pro zbudování prodejny obchodního
řetězce
16
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Konečné výsledky s počtem získaných mandátů u jednotlivých volebních stran
podává přehledně níže uvedená tabulka (Zdroj: https://www.denik.cz/volbykomunalni2018/obec/?obec=555398):

Nejvíce mandátů získala strana (VOLBA PRO NOVOU ROLI, MEZIROLÍ, JIMLÍKOV – ZA
OBCE KRÁSNĚJŠÍ) seskupená kolem starostky Jitky Pokorné, která zároveň obhajovala
starostovský post. Do zastupitelstva obce se tedy dostali: Jitka Pokorná, MUDR. Hana
Nesybová, Jan Kvapil, Tomáš Pavlíček, Petra Krbcová, Ing. Václav Bechiňský. Tři mandáty
získala strana ODS a nezávislí Nová Role, přičemž do zastupitelstva byli zvoleni: Mgr. Luboš
Pastor, Milena Tichá a Karel Švec. O jeden mandát méně získalo hnutí ANO 2011 (Mgr.
Ladislav Slíž, David Niedermertl). Stejný počet zastupitelských křesel získali kandidáti z HNUTÍ
NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST (PaeDr. Miluše Dušková, Ing. Libor
Škarda). Jeden mandát získal Ladislav Cinegr (Sdružení nezávislých kandidátů Nová Role –
Mezirolí) a pan Jiří Sýkora (ČSSD).
Po uveřejnění konečných výsledků komunálních voleb začalo vzájemné povolební
vyjednávání mezi zvolenými subjekty. Prakticky to obnášelo podepisování memorand o
spolupráci mezi seskupeními, jež našly programovou shodu. Před rozhodujícím ustavujícím
zasedáním tak vznikaly „zárodky“ koalic. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nová Role
se konalo dne 31. října od 17:00 v sále Základní umělecké školy. Na programu byly následující
body: 1) Zahájení a organizační záležitosti, 2) Složení slibů členů ZMě, 3) Schválení jednacího
řádu ZMě, 4) Ustanovení dlouhodobě uvolněných funkcí členů ZMě, 5) Volba volební a
návrhové komise, 6) Volba starosty města, 7) Volba místostarosty města, 8) Volba dalších
členů rady, 9) Stanovení odměn za výkon funkcí členů ZMě, 10) Zřízení výborů ZMě, 11)
Různé.
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Post starostky města obhájila paní Jitka Pokorná. Na funkci starosty města ji
navrhnul Ing. Bechyňský, proti tomuto návrhu však byl vznesen protinávrh pana Karla Švece.
Ten navrhl Mgr. Luboše Pastora. Nejprve se hlasovalo o protinávrhu a posléze až o původním
návrhu. Jitka Pokorná získala 9 hlasů pro, 2 hlasy proti a 4 zastupitelé se hlasování zdrželi,
čímž se stala opět starostkou města. Následovala volba místostarosty města. Jitka Pokorná
navrhla pana Jiřího Sýkoru. Proti tomuto návrhu nebyl podán žádný protinávrh a následným
hlasováním 10 hlasy pro zvolili zastupitelé místostarostou města Jiřího Sýkoru.

Post starosty obce obhájila paní Jitka Pokorná, mj. lídr kandidátky VOLBA PRO
NOVOU ROLI, MEZIROLÍ, JIMLÍKOV – ZA OBCE KRÁSNĚJŠÍ v komunálních volbách
uskutečněných v roce 2018.
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Proměny v oblasti občanské vybavenosti a nabídky služeb
Po ukončení provozu pekařství (pobočka Pekosy Chodov, otevřena 11. 2. 2015)
v budově čp. 201 v ulici Chodovská byla ve stejných prostorech otevřena začátkem roku
prodejna Chovatelských a rybářských potřeb U Mazlíčka. Širokou nabídku prodávaného
zboží sestávajícího nejen z pamlsků pro čtyřnohé „mazlíčky“ dokládají níže uvedené
fotografické snímky:

Nepřerušený provoz Novorolské cukrárny otevřené 1. 11. 2017 v prostorech
městského úřadu pokračoval úspěšně i v „horkém“ roce 2018. Novorolští občané tak po celý
rok oceňovali vždy čerstvé zákusky a nabídku dortů. Zákazníci si pochvalovali i možnost
výroby dortů na zakázku. V horkých letních měsících nechyběla nabídka kopečkové zmrzliny
a zmrzlinových pohárů. Před cukrárnou pak bylo možno posedět a skrýt se do stínu vrhaného
slunečníky.
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Ukončení provozu Restaurace U ježibaby
V říjnu došlo k definitivnímu uzavření Restaurace U ježibaby situované v prvním
patře komerčně využívaného objektu (čp. 247, ul. Chodovská) stojícího naproti městskému
úřadu na náměstí. Tato provozovna byla vedena dvojicí vietnamských spoluobčanů. Pro
obtížnou výslovnost jejich vietnamských jmen je „štamgasté“, převážně z praktických důvodů
snazší komunikace, přejmenovali. Stálí zákazníci tak přivolávali obsluhu ryze českými
křestními jmény. Pivo tedy roznášeli Lenka nebo Honza. K dostání bylo i něco malého
k zakousnutí, na což poukazovalo reklamní áčko se základní nabídkou opřené pod
schodištěm ve vstupní hale objektu. Úsměv na tváři vyvolávala prezentovaná, nutno
podotknout, že jazykově zkomolená podoba názvů nabízených pochutin: např. místo
UTOPENCI bylo napsáno UTOVENCI a místo LANGOŠE stálo LANGOCE. Další nabídka, taktéž
částečně zkomolená, byla uvedena na nápisové tabuli ve vlastní provozovně. Oblíbenou
zábavou hostů bylo hraní kulečníku. Ke sledování sportovních přenosů sloužila televize. Toto
hospodské zařízení bylo oblíbeno zejména mezi starší generací, zejm. pak mezi stálými hosty
„štamgasty“. Větší oblibě novorolských občanů se však tato provozovna netěšila. Do
interiéru a jeho vybavení se více neinvestovalo. Ostatně zanedbáno bylo i sociální zařízení,
které nebylo zrovna nejlepší „vizitkou podniku“ (viz fotografické snímky níže).
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Přerušení provozu hospůdky „KLUBOVNA“
Fotbalový klub FK Nová Role, jakožto
pronajímatel klubovny, byl nucen závěrem roku
podat inzerát na nového nájemce. Důvodem bylo
rezignování dosavadního nájemce na nabídku
prodloužení smlouvy. Ta byla ukončena k 31. 12.
2018. O provozování fotbalové klubovny projevila
zájem obyvatelka Nové Role.
Není bez zajímavosti, že před jejím
nástupem (z něhož nakonec sešlo) byla
uspořádána na webových stránkách i
oficiálních stránkách klubu na sociální síti
Facebook „pivní“ anketa: „Vzhledem ke změně
nájemce v bufetu "Klubovna" vypisuje nová
šéfová anketku, co byste rádi za pivo na čepu.
Napište do komentářů, jaké tři druhy piv (buď
tři značky nebo dvě a od jedné z nich třeba
variantu 11° a 12° nebo světlé a polotmavé)
byste rádi v Klubovně měli. Samozřejmě, že
konečný výběr dodavatele je na provozovateli,
ale Váš zájem může napovědět!!! Tak směle do toho pivaři!!“
Reakce na tuto výzvu na sebe nenechaly dlouho čekat. Prostřednictvím komentářů
sdělovali budoucí návštěvníci této hospůdky (především samotní členové klubu a jeho
příznivci) své oblíbené značky piv. Převážná většina respondentů si přála na čepu piva značek
Pilsner Urquell, Gambrinus a Kozel. V těsném závěsu byla v komentářích uváděna piva
vařená v žateckém, trutnovském či humpoleckém pivovaru.
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Pojízdné prodejny a další stánkový prodej
V průběhu roku měli obyvatelé města nebo projíždějící řidiči či cyklisti aj. možnost
zakoupit speciální produkty a výrobky prodávané z prodejních vozů a stánků. Tento druh
prodeje je na území města regulován dle „Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012“, jež stanoví
sazby a vymezuje prodejní plochy. Někteří prodejci jezdí pravidelně, ostatní naopak nahodile.
Předmětné prodejny jsou v každém případě, jak dokládají obrazové přílohy, zvláštním
doplňkem městského koloritu. K tomu si dovolím dodat historickou vsuvku: Před rokem 1989
byl tento druh prodeje typický především pro venkovské prostředí. Nejednalo se však o
specializované prodejny - nabízen byl kompletní sortiment smíšeného zboží. Jedním
z možných důvodů zajíždění pojízdných prodejen do našeho města je chybějící supermarket,
a to i přes to, že na náměstí se nacházejí hned dvě prodejny s potravinami. Nabídka masa a
uzenin je však dle mínění občanů nedostačující, což je problematické zejména pro méně
mobilní skupiny obyvatel (např. v důchodovém věku). Pro tyto vypravuje město autobus do
hypermarketu Globus v Jenišově.
Nezaměnitelným poznávacím znakem mobilní prodejny Country Grill, přijíždějící
pravidelně každý čtvrtek, je velké grilované kuře. Umístěno je na střeše a orientováno je
proti nárazům aerodynamického vzduchu. Vedle charakteristického, většinou firemního
designu, je dalším poznávacím znakem těchto prodejen, také linoucí se vůně prodávaných
produktů (např. grilovaných mas, uzenin a dalších výrobků). Lze říci, že tito prodejci si
v našem městě našli své stálé zákazníky, což dokládají krátké, přesto se v pravidelných
intervalech tvořící fronty.
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Pojízdným prodejnám je vyhrazováno místo na chodníku přímo naproti Městskému úřadu.
Jde o městský komunikační uzel. Prodejny jsou proto velmi pohledově exponované i pro projíždějící
řidiče (styk ulice Školní a Chodovské). O zákazníky tak není nouze. Nabídku různorodého portfolia
grilovaných mas (grilované kuře, vepřové koleno či žebro) či uzenin doplňuje i další sortiment (viz
výše fotografie zachycující prodejce záclon). V prosinci začala do Nové Role zajíždět další pojízdná
prodejna (viz leták a pořízené fotografie z první návštěvy této pojízdné prodejny):
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Fotografické snímky pojízdné prodejny firmy Karlovarské uzeniny s.r.o. byly pořízeny v první
návštěvní den tj. 13. 12. 2018. I u této prodejny se vytvořila fronta zákazníků. Tato pojízdná prodejna
však nebyla umístěna na obvyklém místě tj. v těsné blízkosti křižovatky, nýbrž u prosklené výlohy
prodejny ENAPO. Na obvyklém místě totiž „zaparkovala“ pojízdná prodejna s grilovanými kuřaty.
V jeden moment tedy vedle sebe stály obě pojízdné prodejny (viz fotografický snímek v levém horním
rohu).
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Přehled investičních akcí města za rok 2018 a stavebních
úprav ostatních objektů
Obnova (zaniklého) vodního díla „Ve vrbičkách“

V minulém roce 2017 byla provedena stavba malé vodní nádrže „Ve vrbičkách“ situované
v údolní poloze vpravo od cyklostezky spojující Mezirolí a Novou Roli. Podkladem pro tento
záměr byla projektová dokumentace "OBNOVA MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE VRBIČKÁCH",
kterou v dubnu 2016 vypracoval Tomáš Skurka z Velké Hleďsebe. Stavební práce potom
realizovala firma Vodohospodářské stavby s. r. o., divize Karlovy Vary, Chebská 282, Sokolov.
V současné době již dochází k primární sukcesi (např. břehy a vzdušní svah hráze zarůstají
travou - stav k měsíci květnu) a k pozvolnému napouštění a zvyšování vodní hladiny.
Technické parametry hráze, jakožto nejvíce pohledově exponované součásti tohoto vodního
díla jsou následující:












Zemní sypaná homogenní hráz z místního materiálu o délce 47 m
Výška hráze nad terén ze vzdušní strany 2,5 m
Šířka koruny hráze 3,5 m
Vzdušní svah hráze ve sklonu 1:2 opevněn travním drnem
Návodní svah hráze ve sklonu 1:2,5 opevněn lomovým kamenivem
Šířka hráze v patě v místě výpusti 23 m
Kóta koruny hráze 466,50 m n. m.
Objem kubatury hráze 1264 m3
Převýšení hráze nad maximální hladinu při Q100 0,42 m
Délka vzdutí 117 m
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V podstatě se tedy jednalo o obnovu staršího vodního díla, jež bylo zachyceno již na
dobových kartografických pramenech (např. mapy II. vojenského mapování) a
zaznamenatelné je i na starším leteckém snímkování (např. 1952). Tento rybník byl
znovuobnoven zejména za účelem zvýšení retence, zadržování vody v krajině a zvýšení
protipovodňové ochrany, což lze z hlediska převládajícího výjimečně teplého počasí
posledních let (dle měřící stanice v pražském Klementinu byl duben tohoto roku vůbec
nejteplejší od roku 1800) a nevyrovnaným srážkám a meteorologickým výkyvům obecně
(intenzivní přívalové a lokální srážky způsobující lokální povodně) hodnotit pozitivním
způsobem.
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Vedle toho se stane rybník významným krajinotvorným prvkem s příznivým dopadem na
životní prostředí a ekosystémy na něj vázané. Bude podpůrným prvkem pro vznik a sukcesi
vodních a na vodu vázaných ekosystémů a stane se životním prostorem pro mnoho skupin a
druhů živočichů – savců, ptáků, obojživelníků, ryb, plazů, měkkýšů, hmyzu ale i rostlin. Za
účelem zvýšení biodiverzity byly v místech terénních depresí nacházejících se v okolí přítoku
uměle zřízeny tři tůně. Dále byly záměrně ponechány některé vyvrácené a popadané stromy
sloužící např. jako refugium pro menší ryby aj. V jedné tůni jsou osázeny oddenky ďáblíku
bahenního, který se řadí mezi ohrožené druhy rostlin. V květnu byly dále připraveny hnízdní
budky pro divoké kachny.

Postupné napouštění nádrže a zvedání vodní hladiny.
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Mateřská škola, čp. 234, ul. Rolavská
Stavebními úpravami vnějšího pláště prošla budova mateřské školy, která je
v majetku města. Přípravné práce započaly již v měsíci březnu. Datum plánovaného ukončení
byl stanoven na poslední srpnový den. Dokončovací práce však proběhly již v měsíci červnu.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životního prostředí. Z celkové částky bylo uhrazeno 40% prostřednictvím získané
evropské dotace, zbytek se uhradil tzv. z městské kasy. Předmětem tohoto projektu bylo
komplexní zateplení svislých (obvodový plášť) i horizontálních (střecha) konstrukcí a výměna
výplňových prvků (oken a dveří). V rámci navrženého systémového řešení bylo nutno
instalovat i jednotku zajišťující řízenou výměnu vzduchu. Účelem této investiční akce bylo
snížení energetické náročnosti budovy a potažmo zvýšení komfortu dětí i učitelského sboru.
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S ohledem na výrazný posun ve vzhledu budovy je nutno uvést následující poznámky:
Původní fasáda hlavního objektu mateřské školy propojená s okolními doplňkovými stavbami
(provoz zahájen v roce 1965 pod názvem „Společné zařízení jesle – mateřská škola závodu
Karlovarský porcelán Nová Role“) byla tvořena tvrdou pohledovou omítkou charakteristickou
podílem bílé slídy a probarvením v okrových odstínech. V ní bylo prolomeno množství
obdélných okenních otvorů s nečleněnými okny. Sokl byl obložen hnědými glazovanými
pásky kabřince. Strohý estetický výraz objektu byl podmíněn jednoduchému řešení fasády.
Komplex budov mateřské školy lze s ohledem na výše naznačené souvislosti proto hodnotit
jako příklad strohé architektonické produkce výchovného charakteru. Vznik tohoto zařízení
souvisel s urbanistickým, resp. demografickým vývojem města ve druhé polovině minulého
století. Původní omítka byla v důsledku zateplení pohledově znepřístupněna a skryta pod
kontaktním zateplovacím systémem. Ten byl přetažen finální omítkou a natřen. Sokl byl
přetažen marmolitovou omítkou. Právě kombinace zvolených barev řešených v odstínu šedé,
červené a zelené, si vysloužila u části občanů města kritiku. Zvolené barevné řešení fasády
však spíše bylo hodnoceno kladně. Předškolní děti se tak mohly těšit na pestřejší, dalo by se
říci „veselejší“ podobu školky (viz níže uvedené fotografické snímky).
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Nové výrobní závody – SWISS-FORM a.s. a Viking Mašek a.s.
Nové pracovní příležitosti pro obyvatele města poskytnou po otevření provozu, který
se bude odehrávat v právě stavěných/montovaných výrobních halách i administrativních
budovách, již na trhu zavedené firmy. Pro stavbu výrobní haly firmy SWISS FORM byl vybrán
pozemek (konkrétně parc. č. 1087, 1106/2, 1109/1, 1109/62, 1110/1, 1110/29, 1556/1,
1613/1; k. ú. Nová Role) vklíněný mezi zahrádkářské kolonie, novodobou výrobní halu
„porcelánky“ Thun, a. s. a Vlčí potok. Nové kartonovací centrum firmy Viking Mašek je
situováno na opačné straně, a to v ulici Tovární za železničním přejezdem po pravé straně na
dříve zatravněné ploše mezi budovami „porcelánky“. Obě výrobní haly se tedy svou polohou
ocitají z hlediska historického vývoje v tradičních průmyslových místech. Svým moderním
halovým pojetím vhodně doplní továrenský charakter dané lokality. Vedle výstavby
dotyčných hal a připojených administrativních budov by mělo dojít i k nezbytným stavebním
úpravám okolí (rozvody inženýrských sítí, parkovací plochy, dopravní přeřešení příjezdových
komunikací, terénní a sadové úpravy, oplocení aj.).
Nové výrobní prostory zřízené za účelem navýšení kapacit obou firem by měly být
vybaveny moderními výrobními technologiemi. Firma SWISS FORM se v dotyčném výrobním
závodu bude specializovat na výrobu malých plechových dílů (odhadovaná roční produkce je
cca 6000t plechových výrobků) za využití technologie řezání laserovým paprskem, CNC
obrábění, vrtání, nýtování, svařování apod. Výrobní program firmy Viking Mašek se zabývá
zejména výrobou balicích zařízení. Mezi nabízenými pracovními pozicemi inzerovanými skrz
různá média či nosiče jsou např. konstruktér, elektrokonstruktér, programátor, servisní
technik, strojní zámečník, svářeč či obráběč kovů.

Budoucí výrobní areál firmy SWISS FORM a. s. - nezbytná příprava staveniště. Zpevnění
příjezdové komunikace betonovými panely a nasazení těžké mechanizace.

34

Výrobní hala firmy SWISS FORM a. s. v pokročilé fázi výstavby – nosná betonová
konstrukce a vnější oplechování na jedné ze stran.

Výrobní závod firmy Viking Mašek a. s. – plachta s výčtem hledaných profesí a dálkové
pohledy.
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Výrobní závod firmy Viking Mašek a. s. – pohledy na výrobní a administrativní budovu
z ulice Tovární.

Výrobní závod firmy Viking Mašek a. s. – úpravy parkovacích ploch a přístupových
komunikací.
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Úprava návsi ve staré části obce

V měsíci květnu byly zahájeny stavební
práce na návsi ve staré části obce. Úpravy
dotčených prostorů spočívaly nejprve ve frézování
již dožilých povrchů vozovek, což si vyžádalo
dočasné omezení dopravního provozu. Vedle návsi
samotné byly tímto způsobem odstraněny i
povrchy v navazujících ulicích – Luční a Polní. Po
dalších přípravných pracích zahrnujících např.
osazení betonových obrubníků a osazení
odvodňovacích žlabů byly položeny nové asfaltové
vrstvy. Přilehlé plochy byly upraveny a připraveny
pro zatravnění a výsadbu květin. V budoucny by
zde měly nadále probíhat tradiční obecní události
(např. stavění máje). Vzhledem k provádění
vlastních prací se hlavní program letošního kácení
máje odehrával v areálu hasičské zbrojnice.

Panoramatický snímek návsi pořízený krátce po dešti, který zvýrazňuje nově položené
asfaltové povrchy (naproti Hasičská zbrojnice SDH Nová Role, po levé straně bývalý
Kulturní dům)
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Karlova stezka – II. etapa

Ještě než se „rozjela“ naplno pouťová zábava, bylo na programu slavnostní otevření
cyklostezky. Právě kvůli tomu dorazili odpoledne někteří zástupci saských obcí
zainteresovaných v česko-německém projektu „Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování
Karlovy stezky“, v jehož rámci dochází k postupnému zahušťování turisticko-cyklistické
infrastruktury a lepšímu propojení mezi oběma příhraničními regiony. V tomto konkrétním
případě došlo k propojení a slavnostnímu otevření úseku mezi naším městem a Jimlíkovem.
Zástupci těchto obcí byli v poledne přivítáni paní starostkou Jitkou Pokornou a dalšími
pracovníky úřadu na náměstí před Městským úřadem. Poté se skupina vydala směrem
k místu konání popisovaného slavnostní aktu. Funkčnost dosavadně vybudovaných
cyklistických tras potvrdil mimo jiné cyklistický pár, který dorazil za saského městečka
Eibenstock (pracovníci tamního infocentra). Před přestřižením slavnostní pásky byly
proneseny proslovy. Německým partnerům do němčiny překládal obstojně, jako již tradičně,
pan František Schlosser. První skupinka cyklistů vjela na stezku symbolicky na odpočítání paní
starostky, ta pak sama nasedla tzv. na štangli a byla svezena jedním z cyklistů. Po drobném
pohoštění se obě strany přesunuly na pouťový program.
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Ostatní objekty městské zástavby a jejich stavební úpravy
Čp. 201, ul. Chodovská
V jarních měsících (03/2018) bylo započato se zateplením objektu čp. 201, v ulici
Chodovská (parc. č. 262/1, k. ú. Nová Role) a již v květnu téhož roku proběhly dokončovací
práce. Původně se jednalo o objekt občanské vybavenosti pocházející z doby výstavby
panelového sídliště, který sloužil od roku 1961 k obchodu a službám. V současné době je jeho
využití kombinované. Najdeme zde bytové a kancelářské prostory. Přízemí je využíváno
především ke komerčním účelům (prodejna potravin, vietnamské večerky, prodejna krmiv a
dalších chovatelských či rybářských potřeb). Z architektonického hlediska se jedná o strohou
budovu, která byla opatřena tvrdou (břízolit) pohledovou omítkou. Probarvena byla (odstín
červené) pouze v místech meziokenních pilířů oddělujících pás rozměrných okenních otvorů
prolomených na exponovaných stranách fasády (do ulice Svobodova a Chodovská). Po aplikaci
kontaktního zateplovacího systému (vata) byla tato omítka, nutno podotknout, že
poznamenaná depozity městské špíny, pohledově skryta. Parter objektu nebyl těmito
v podstatě kosmetickými úpravami dotčen, nedošlo tedy k úplnému sjednocení parteru objektu
se zatepleným zbytkem. Barevný nátěr byl zvolen v odstínu světlé růžové barvy. Meziokenní
pilíře jsou shodně s původní situací akcentovány, tentokrát nátěrem v odstínu šedé barvy.
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Fotografický snímek zachycující stav po zateplení podstatné části vnějšího pláště
budovy. Při pořizování tohoto záznamu jsem se dal do řeči s obyvateli města (ženami ve
starším věku) posedávajícími na lavičkách. Vyslechl jsem si výtky na neutěšený vizuální stav
komerčně využívaného parteru, který nebyl zahrnut do stavebních úprav.
Bez ohledu, kdy k úpravě podoby přízemní části budovy dojde, je nezbytné
podotknout, že by bylo vhodné zachovat původní nápisové desky (pokud by s nimi nebylo
počítáno). Ty jsou přichyceny nad výkladními prosklenými plochami chráněnými kovovými
rolovacími mřížemi (3 ks do ul. Svobodova, 1 ks do ulice Chodovská). Předmětné nápisové
desky nesou nápisy jako „POTRAVINY“, „MRAŽENÉ VÝROBKY“ či „UZENINY“. Tyto nápisy
v dobové typografii jsou doplněny o jednoduché grafiky. Považuji je tedy za vzácný doklad
vizuální prezentace své doby. K jejich „přežívání“ prozatím přispívá to, že dané prostory,
k nimž se vztahují, jsou využívány nepřerušeně ke stejnému účelu (v současné době obchod
pojmenovaný „Můjobchod – Potraviny U Danušky“; provozují jej vietnamští obyvatelé
města).
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Čp. 238, ul. Tovární
Soukromý investor se rozhodl přestavět pro bytové účely budovu bývalé Veřejné bezpečnosti
v ulici Tovární. V době výstavby sídliště sloužila tato jednoduchá dvoupodlažní stavba
opatřená rovnou střechou a situovaná na obdélném půdorysu pro ubytování dělníků (pozn. soustava
panelových domů v ul. Tovární byla postavena v rámci výstavby sídliště jako první; jde o vzácný
konstrukční typ G32). Pak se zde usídlilo místní oddělení Veřejné bezpečnosti později přeměněné na
Policii České republiky. Upomínkou na působení Veřejné bezpečnosti je obtisk na omítce u hlavního
vstupu po odmontované smaltové ceduli. Po výstavbě nového Obvodního policejního oddělení v ulici
U Plynárny zůstala budova (zejm. horní patro) částečně opuštěna a nevyužita. Přízemí však bylo
nadále využíváno ke komerčním účelům (např. železářství). Hlavním charakteristickým znakem této
budovy před její přestavbou byla horizontální linie prosklené dřevěné fasády, za níž se nacházela
spojovací prosvětlená chodba. Parapet této subtilní příčky byl tvořen plnými výplněmi barevně
řešenými v souladu s barvami VB. Rytmicky se tak střídaly žluté a zelené pole. Fasáda byla tvořena
tvrdou pohledovou omítkou v dvojím barevném provedení (omítka na bocích probarvena sytým
odstínem červené, čelní strana řešena v odstínu světle šedé).
Stavební úpravy objektu začaly v jarních měsících vyklízecími pracemi. Následovaly úpravy
přízemí, kde vzniklo celkem osm garáží. Stavební práce pokračovaly zazděním odstraněné fasády
v úrovni prvního patra. Na betonový věnec pak bylo přistavěno další patro. Čelní fasáda má nově po
těchto úpravách v úrovni 1. a 2 patra pět okenních os. Stavební práce pro tento rok byly ukončeny
zastřešením objektu. Střecha je valbová a má mírný sklon, jako krytina byl použit falcovaný plech.
Závěrem je nutno dodat, že zřízením garáží v přízemí budovy, si museli obyvatelé ulice Tovární
odvyknout parkovat v bezprostředním předpolí budovy. Parkování se však přeneslo k protějšímu
obrubníku chodníku, což zejména v případě posledního zaparkovaného auta v blízkosti popelnice na
komunální odpad mnohdy zapříčinilo zúžení průjezdného profilu jednosměrné komunikace.
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Chronologický přehled nejdůležitějších akcí pořádaných
městem, organizacemi a spolky
V Nové Roli se i v roce 2018 konalo množství kulturních i připomínkových akcí, ať už
většího rázu či skromnější povahy. V měsíci květnu (26. 5. 2018) uspořádalo město v areálu
novorolského koupaliště již tradiční folk a country festiválek „Novorolská valcha“. Ten je
oblíbený nejen mezi místními obyvateli. Přízni se tento festival (v pořadí již 15. ročník) těší i
mezi fanoušky z širšího okolí. Návštěvníci se mohli například zaposlouchat do hudby v podání
kapel Taxmeni, Jablkoň či Bankrot. K vidění byla i show s bičem za spolupráce vybraného
diváka z publika. Atmosféru festivalu narušil pouze moment tonoucí se návštěvnice. K jejímu
utonutí zřejmě přispěl i alkohol.
8. května se konal pietní akt u příležitosti ukončení 2. světové války. K již tradiční akci
se obyvatelé města sešli u památníku obětem a vězňům koncentračního tábora. Účastníci
pietní akce se posléze přesunuli na místní hřbitov, kde proběhlo kladení kytic k uctění
památky obětem koncentračního tábora v Nové Roli.
Jak je již zvykem, na jubilejní 10.
ročník festivalu „ROCK iN ROLL“, zval tradiční
plakát s letně oděnou dívkou. Pozvání do
Nové Role tentokrát přijaly skutečné legendy
ve svém žánru. Na podiu vystoupila např.
punková kapela Visací zámek, která je stálicí
hudební scény již od roku 1982. Kapela je též
známa pod označením „Visáči“. Dále
vystoupila punk-popová kapela s originálním
názvem
Vypsaná
fixa
pocházející
z východočeských Pardubic (frontman kapely
Márdi by spíše řekl ze San Piega). Za
významnou pionýrskou kapelu v oblasti ska a
reggea je možné považovat pražskou kapelu
Sto zvířat. I tato kapela předvedla svůj
repertoár plný originálních textů. Festival
doprovázelo parné letní počasí. Fanoušky
festivalu, vedle chlazeného pití, svlažila i
dešťová přeháňka. I tak se jednalo o velmi
úspěšnou akci, která sklidila vlnu pozitivních reakcí.
DDM Nová Role, ve spolupráci s běžci teamu New Rolls runners, uspořádal v únoru
(23. 2. 2018) již 3. ročník dobročinné akce „Běh s čelovkou“ a v sobotu 20. října již 3. ročník
akce nazvané „Porcelánový běh“. Že se jednalo o úspěšnou akci, to dokládá zhodnocení
organizátorů na webových stránkách běžeckého teamu. Tam se uvádí: „Třetí ročník
Porcelánového běhu je úspěšně za námi. A letos v duchu známého pořekadla „Na potřetí vše
dobrého.“ – vzali jsme si to nejlepší z prvního i druhého ročníku, tedy atraktivní krosovou
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trasu a krásné podzimní počasí.
Porcelánový běh se tak definitivně
stává významným pojmem, o čemž
svědčí zařazení do HOPR Ligy běžců
Karlovarského kraje (pod taktovkou
Michala Havlíčka) a letos navíc
bonusové minisérie „Podzimní kraj
porcelánu“.
Závod
také
nabral
mezinárodní rozměr, protože jsme
přivítali
účastnici
z německého
Plauenu.“

V prostorech městské knihovny se konala v průběhu roku řada menších událostí
(např. výtvarné dílny či vernisáže k výstavám, viz výstřižek z Karlovarského deníku níže z 11.
května 2018). V sále Kulturního domu se konal tradiční Ples města, sešli se zde senioři nebo
vystoupily novorolské pěvecké sbory (např. akce nazvaná „Cichorium a Chorea Nova zpívají
písničky skupiny Olympic“) či herci se svými divadelními představeními.
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7. Novoroční koncert
Město Nová Role, jako již tradičně, uspořádalo v sále kulturního domu dne 7. 1. 2018
v pořadí již 7. Novoroční koncert. Dobrovolné vstupné, vybrané v celkové částce 4 204 Kč,
bylo věnováno na charitativní účely - Konto pomoci města. Celým podvečerem provázel pan
Jaromír Marouš, ředitel Základní umělecké školy. O občerstvení diváků se postaral
novorolský Bar Bernard. Vedle bohatého programu s řadou vystoupení proběhlo také
vyhlášení osobnosti roku 2017. Kulturní program byl jako vždy pestrý a velký podíl na něm
měli samotní občané žijící v našem městě.

Dětský orchestr při ZUŠ v doprovodu zkušenějších muzikantů.
Svou premiéru si odbyl Dětský orchestr při ZUŠ pod taktovkou pana ředitele Jaromíra
Marouše (viz fotografický snímek výše). Tradičně vystoupil početný smíšený pěvecký sbor
Chorea Nova pod vedením Pavlíny Petříkové. Dále představili vlastní tvorbu Jiří a Tereza
Švecovi v seskupení zvaném Loudky. V závěru večera zahrálo k poslechu hudební těleso
Poslední vagón, jejímž členem je sólistka Šárka Vlasáková. Titulem Osobnostmi roku byli
tentokrát paní starostkou oceněni manželé Heringovi starší, a to za jejich iniciativu
projevenou v devadesátých letech v oblasti záchrany tehdy chátrajícího novorolského
kostela sv. Michaela.
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Fotografický snímek zachycující gratulující paní starostku Jitku Pokornou a oceněný
manželský pár – manželé Heringovi.
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Stavění májky
Pro každoroční jarní tradici stavění máje byl vybrán strom rostoucí do té doby
v porostu 103 B4 v blízkosti cyklostezky v Mezirolském lese. Strom, který dosáhl výšky 19,2
m, byl pokácen dobrovolníky v čele s panem Pavlem Heringem a odvezen na náves ve staré
části obce, kde byl posléze připraven (odkorněn). V pondělí 30. dubna 2018 se začaly stavět
májky ve všech částech Nové Role. Počasí se vydařilo, bylo slunečno, byť větrno. V Mezirolí
byli při této příležitosti navíc oceňováni dlouholetí členové dobrovolných hasičů. Májka se
taktéž stavěla v Jimlíkově, a to bez pomoci motorové techniky.
Ve čtvrt na osm vrcholily přípravy na postavení máje v Nové Roli. Krepovými stužkami
zdobená koruna stromu a zavěšený věnec začal stoupat vzhůru v půl osmé. Vzhledem k výšce
stromu, vypomohla místním hasičům technika – traktor. Posléze byla zapálena hranice
s vycpanou čarodějnicí. V rámci této kulturní akce vystoupily taneční kroužky z DDM Nová
Role, dále následovala přehlídka čarodějnic, z nichž se vybírala ta „nejhezčí“. Pro děti byl
připraven gumový nafukovací hrad. Od 19:00 byla na programu hudební produkce v podání
country uskupení Petr nebo Pavel (country music z Karlových Varů). O občerstvení se
postarali sourozenci Pavlíčkovi z Baru Bernard a další stánkoví prodejci. Něco k snědku
nabízel i stánek u hospodského zařízení Lidový dům. Nechyběli prodejci cukrové vaty nebo
podomácku vyrobených sýrů.
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Výročí 70. let od založení fotbalového klubu (1948 – 2018)
Dne 16. června 2018 proběhla
v areálu Fotbalového klubu Nová Role u
novorolského
koupaliště
oslava
při
příležitosti uplynutí sedmdesáti let od
založení prvního místního mužstva kopané,
resp. klubu (tehdy pod názvem TJ Rudá
Hvězda). Při této příležitosti byl taktéž
vydán tištěný, několika stranový bulletin
ohlížející se za historií klubu a přibližující i
současné působení. Dopoledne a po poledni
odehrála mužstva žáků, dorostenců a mladší
přípravky přátelská utkání, přičemž hlavním
bodem programu byl vzájemný zápas hráčů
(nad věkovou hranicí 35 let), ať už dříve
působících či ještě stále působících
Klubové
v domácím dresu s klubem Fotbalových
perníčky
internacionálů České republiky. Jde o tým,
který je složen z několika generací bývalých
československých a českých reprezentantů (namátkou např. Jiří Němec - kapitán stříbrného
týmu z Anglie, Ivo Ulich - hráč bundesligového Mönchengladbachu, Karel Rada - ex trenér
národního týmu a mnoho dalších). Hrálo se dvakrát třicet minut a po uplynutí této základní
hrací doby, po níž reprezentanti, nutno podotknout, že deklasovali domácí mužstvo
poměrem 8:1, následoval penaltový rozstřel. To, že si novorolskou fotbalovou atmosféru tito
pozvaní hráči užili, dokládá text zveřejněný na oficiálních stránkách klubu, kde se stručně
píše:
„Oslavy 70 let fotbalu v Nové Roli vyvrcholily utkáním hráčů nad 35 let
s internacionály ČR. Bylo krásné počasí, nádherný trávník a tak nic nebránilo ani výborným
výkonům a akcím obou mužstev. Před návštěvou cca 500 spokojených diváků předváděli
internacionálové pěkné kombinační akce zakončené ukázkovými góly, které vstřelili: Kincl,
Hromádko a Kuchař po 2, Sabou a Mlejnek po 1. Po utkání se ještě podepisovaly plakáty u
dobrého pohoštění a potom čekala taneční zábava…“
Náš výběr byl poskládán v následující sestavě, jednalo se jak o hráče aktivně púsobící i
bývalé: Poláček Břetislav, Kolesnáč Marian, Tichý Petr, Dušek Petr, Kvapil Tomáš, Heřman
Aleš, Kotek Rostislav, Špatenka Jan, Hamouz Jiří, Vaverka Josef, Kabele Martin, Kabele
Václav, Škarda Libor, Chlup Roman, Beňa Ladislav, Slíž Ladislav, Brožík Rudolf, Suchý
Stanislav, Hnízdil Lukáš, Hruška Miroslav, Štěpánek Karel, Lutzbauer Petr, Lehečka Jiří,
Žemlička Pavel. Trenérem byl pro tuto událost Pavlíček Stanislav, vedoucím mužstva Hájek
Daniel a jako masér byl připraven Křiklava Jan.
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Samotné utkání proběhlo před zaplněnou domácí tribunou (viz snímek níže), u které
nechyběl ani stánek s čepovaným pivem. Výše citovaný údaj o návštěvnosti je však nutné
korigovat a zmenšit jej na přibližných 250 diváků. Po zápase čekala bývalé reprezentanty
večeře přichystaná v klubovém bufetu a pozornost obsahující hrneček s klubovým znakem,
přátelskou sadu porcelánu od společnosti Thun a láhev vína s klubovou etiketou. K dostání
bylo i napečené sladké pečivo (napekly jej paní Hájková a Svobodová), opět s klubovým
znakem vytvořeným z marcipánu speciálně k této slavnostní příležitosti. K poslechu hrál DJ
Mojža a v rámci večera vystoupila se zpěvem Martina Valentová.

52

Společná fotografie bývalých reprezentantů před zápasem.

Společná fotografie novorolského výběru a bývalých reprezentantů po zápase.
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Novinové výstřižky z Karlovarského deníku v předstihu upozorňující na
chystané jubilejní oslavy
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Michalská pouť
Sobotou připadající na 15. září odstartoval již tradiční zářijový pouťový víkend
věnovaný sv. Michaelu. Jak je v poslední době zvykem, pouťové atrakce čekaly na
návštěvníky v rekreačně-sportovním areálu u novorolského koupaliště. Pouťové kolotoče
byly rozprostřeny na travnatém plácku a parkovišti před budovou bývalého turistického
informačního centra (stávající BeachCamp) a budovou koupaliště (Restaurace Karibu).
Návštěvníci se mohli svést na tradičních kolotočích (dětský řetízkový kolotoč, létající labutě,
autíčka), ti odvážnější pak mohli vyzkoušet extrémnější atrakce. Pouťovou atmosféru
dotvářely stánky s pohoštěním a střelnice. Děti se kromě svezení na kolotočích a
zakoupených sladkostí mohly těšit na divadelní hru Zvířátka a loupežníci. Na zatravněné
louce na břehu rybníka bylo postaveno podium, na němž se během nabitého dne vystřídaly
vystupující taneční skupiny (Oskarky – ostrovská twirlingová taneční skupina), bubeníci
(Drumband Ostrov) a hudební kapely (např. Miro Žbirka revival, Kabát revival). Vrcholem
hudební produkce bylo vystoupení mladé popové kapely se zvláštním názvem – Mirai
(pojmenovaná po frontmanovi kapely - Mirai Navrátil). Na své si přišli i fanoušci ohňostroje a
diskotéky.
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20. výročí partnerství obcí - „společně pro sebe“

Dny mezi 3 a 7. říjnem se nesly v duchu jubilejních oslav konaných u příležitosti 20.
letého výročí uplynulého od uzavření partnerství naší obce se saskou příhraniční obcí
Rittersgrün. Oslavy byly zahájeny právě v této německé obci, a to ve středu 3. října
v prostorné sportovní hale. Němečtí sousedé z partnerských obcí zároveň oslavili Den
německé jednoty (něm. Tag der Deutschen Einheit) u příležitosti výročí znovusjednocení
Německa. Oslav se zúčastnili i zástupci obce Münsterthal ležící v oblasti Schwarzwaldu,
konkrétně ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Tato obec přijela do Rittersgrünu
oslavit již 25. leté výročí od uzavření partnerské smlouvy. Novorolští občané společně
s představiteli města byli na slavnostní zahájení přepraveni autobusem. Vlastními
dopravními prostředky se vydali zástupci dobrovolných hasičů a myslivců.
Našim občanům se dostalo vřelého přivítání. Připraveno bylo bohaté pohoštění,
k poslechu hrála místní dechová kapela. Slavnostní zahájení spočívalo v napochodování
místních spolků (střelecký spolek – Rittersgerüner Schützenverein 1883 e. V., sbor
dobrovolných hasičů – Freiw. Feuerwehr Rittersgrün ) se svými prapory. Nechyběl ani místní
hornický spolek s kroji odkazujícími na krušnohorskou tradici hornictví. V úvodu zahrála
kapela státní hymny obou zemí, následovaly projevy zastupitelů dotčených obcí (např.
Thomas Walter). Ty byly proneseny v retrospektivním duchu. Cíleny byly na počátky oné
myšlenky tj. oslavovaného partnerství s přesahy a výhledy do budoucna. Za Novou Roli
promluvil k osazenstvu místostarosta Petr Lichny. O překlad se postaral František Schlosser.
Paní starostka, Jitka Pokorná, se této akce nezúčastnila. Přednost tentokrát dala tradičnímu
oceňování o nejlepší profesionální knihovnu Karlovarského kraje probíhající v rámci Týdne
knihoven. Naši dobrovolní hasiči předali svým německým protějškům plaketu sv. Floriána na
dřevěné desce. Po bohatém rautu (viz obrazové přílohy níže) připraveném v party stanu,
který byl přistavěn zvenčí haly, následovala volná zábava a společné focení stávajících ale i
bývalých představitelů obcí. Za Novou Roli lze například zmínit bývalého starostu - pana
Václava Heřmana.
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Následující den (4. října) navštívili naši obec zástupci spřátelených obcí. Připravena
pro ně byla například komentovaná prohlídka v areálu porcelánky THUN 1794. Zaměřena
byla na výrobní proces porcelánu. Dne 5. října se konal „Den klubů“ s možností vzájemného
setkání zástupců spolků a klubů měst. Účastníci se mohli zapojit do střelecké soutěže
„Mistroství partnerství“. Připraveny byly vycházky po německých obcích s možností
prohlídky nové hasičské zbrojnice v obci Breitenbrunn. Prezentováno bylo i Železniční
muzeum v Rittersgrünu se svou novou expozicí s možností vyjížďky úzkorozchodnou
železnicí. Občerstvení bylo zajištěno stylově pod skokanským můstkem. Dne 6. října se
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potom konal tradiční „Hon na lišku“/Fuchsjagd v lokalitě zvané Rittersgrün-Hammerberg
doprovozený bohatým programem (ukázka honu na lišku, sokolníci, výstava psů, jezdecké
soutěže). Slavnosti byly zakončeny v dopoledních hodinách 7. října uspořádanou
bohoslužbou v kostele obce Rittersgrün.
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100 let od vzniku Československé republiky (1918 – 2018)
Celorepublikové oslavy stého výročí vzniku Československa si připomněli novorolští
občané v závěru měsíce října. Žáci základní školy (3. A) se zapojili pod vedením paní učitelky
Duškové do projektu Lípy republiky a uspořádali 21. října slavnostní akt vysazení lípy u
příležitosti výročí 100 let od vzniku Československé republiky. Pro pamětní výsadbu byl
vybrán vzrostlejší stromek lípy srdčité se zemním balem. Lípa byla vysazena při přístupové
cestě ke kostelu, tedy na místě, kde historicky vzrostlé stromy stály. V rámci zahájení byl
představen maskot celé akce, jímž byla postavička z lipového dřeva – Lipáček. Poté
následovalo pěvecké vystoupení dětí a proslov paní starostky Jitky Pokorné. Samotná
výsadba proběhla za pomoci Technických služeb města, přičemž do vlastního zahazování
kořenů stromu se symbolicky zapojily, jako hlavní organizátoři a aktéři této slavnostní
události, děti. Ruku přiložili i rodiče těchto dětí, pan farář Miller, paní starostka ale i pan
Hering. Po výsadbě promluvil k přítomným pan farář o významu svobody. Po rozdání dětmi
vytvořených českých vlaječek a srdíček v národních barvách následovala státní hymna a singl
k výročí založení republiky (Za100let), u něhož si děti zatancovaly. O lípu by měly děti nadále
pečovat, a to v rámci školního předmětu pracovní činnosti.
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Další akcí vztahující se ke stoletému výročí od vzniku Československé republiky byla
vernisáž k výstavě „Průřez historií Nové Role“, kterou uspořádal dne 25. října spolek
Novorolští patrioté za finančního přispění města. Ještě před vernisáží byla v Českém rozhlase
Plzeň několikrát odvysílána reportáž Ivany Sedláčkové (mj. dříve talentované sportovkyně ve
stepu vyrůstající v Nové Roli), kterou natočila s tímto spolkem v prostorech bývalé pekárny
ve staré části obce. Pozvánka odvysílaná v rádiu i zvací plakáty předurčovaly vyšší
návštěvnost, a proto byla vernisáž rozdělena na dvě části. Slavnostní zahájení bylo určeno
pro zvané hosty (spolky, rodáky, organizátory, zaměstnance městského úřadu aj.) a další pro
širokou veřejnost. Své prostory poskytli zaměstnanci Městské knihovny a Domu dětí a
mládeže. Stěny hlavní chodby byly vyzdobeny dětmi, které nemalovaly obrázky tematicky
zaměřenými na uplynulé století a seřazenými do vláčku s vagony. O hudební doprovod se
postaral smíšený orchestr při ZUŠ pod vedením ředitele pana Marouše. Osazenstvo se mohlo
zaposlouchat do části skladby „Vltava“ od Bedřicha Smetany a poté následovala „Ta naše
písnička česká“ od Karla Hašlera. Nechyběla ani státní hymna.

61

Úvodního slova se ujal člen Novorolských patriotů a současně tajemník města pan
Roman Svoboda a po něm jsem vystoupil já, jakožto kronikář a současně taktéž člen tohoto
spolku (viz fotografické snímky níže). Můj proslov byl jakýmsi „kronikářským okénkem“ do
školní kroniky vedené od roku 1840. Tematickými linkami jsem se pokusil navodit zaměření
výstavy zajímavostmi z roku 1908 (výročí 60. leté vlády císaře Františka Josefa I.) a 1918
(nástup prvního československého prezidenta T. G. Masaryka). Dále vystoupil s děkovnými
slovy Jaroslav Valenta, další z několika členů tohoto spolku. Před přítomné předstoupila i
paní starostka Jitka Pokorná. Pracovnice městské knihovny následně vyhlásila vítěze literárně
výtvarné soutěže, v jejímž rámci měli soutěžící za úkol se podělit o své vzpomínky a vyzvala
přítomné, aby se zapojili do projektu Český den s českými vlajkami. Na návštěvníky čekalo
bohaté občerstvení. Bylo napečeno cukroví, povidlové buchty či škvarkové placky. Připraveny
byly i různé jednohubky aj. Později se dostavivší sbor Chorea nova zazpíval mimo jiné píseň
„Ach synku synku“.
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Hlavním bodem slavnostní vernisáže bylo otevření výstavy. Ve výstavní síni čekalo na
návštěvníky přes dvacet velkoformátových tematicky zaměřených posterů reflektujících
bohatý historický vývoj obce sahající i před zlomový rok 1918. Obsahem posterů byly
především zajímavosti z oblasti politického či urbanistického vývoje obce, sportu či kultury.
Pro výstavní účely byly některými občany zapůjčeny i unikátní dobové exponáty. K vidění
byly i osobní dobové dokumenty či kopie stavební plánové dokumentace pořízené v archivu
Stavebního úřadu. Pro ohlasy návštěvníků byla připravena návštěvní kniha. V rámci výstavy
bylo vybíráno dobrovolné vstupné, které bylo poskytnuto na obnovu novorolského kostela
(v době vernisáže bylo vybráno necelých 4 tisíce korun).
Celorepublikové oslavy vyvrcholily 28. října v Praze, kde se za deštivého počasí
v dopoledních hodinách konal na Vítkově pietní akt (položení květin a věnců u hrobu
neznámého vojína) za účasti českých a slovenských ústavních činitelů. Následně se prezident
Miloš Zeman odebral na Pražský hrad, kde jmenoval nové armádní a policejní generály.
Odpoledne byla na programu vojenská přehlídka (první od r. 2008), která projela po
Evropské třídě v pražských Dejvicích. K vidění byla moderní vojenská technika ale i speciální
technika integrovaného záchranného systému. Večer se odehrálo ve Vladislavském sále na
Pražském hradě slavnostní předávání státních vyznamenání. Další významnou událostí se
stalo znovuotevření části historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí.
Veřejnosti se otevřelo po sedmi letech po nákladné generální rekonstrukci.

Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky byl 27. října na budovu
Národního muzea promítnut videomapping (Zdroj: ČTK).
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Pohlednice k 100. výročí vzniku Československé republiky
U příležitosti stoletého výročí vyhlášení samostatnosti a vzniku Československé
republiky přichystalo město sadu třech pohlednic, pro jejichž výrobu byly použity historické
černobílé fotografie a jedna pohlednice. Tyto, dalo by se říci retro pohlednice s vloženým
městským znakem, jejichž motivem jsou blíže nedatované snímky pořízené ve staré části
obce, tedy upomínají na podobu Nové Role – dřívější Neurohlau před rokem 1945.
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Adventní čas v Nové Roli
Přípravnou dobu na vánoční
svátky zpestřilo mnoho tradičních
předvánočních
akcí,
jejichž
vzájemným pojítkem byla charitativní
povaha. Již v pátek 30. listopadu
nachystalo
město
rozsvícení
vánočního stromu, poprvé však
přímo před prostranstvím městského
úřadu. Původní strom, u něhož byli
občané zvyklí se v tento předvánoční
čas se scházet, a který byl určen
k vánočnímu ověšení ozdobami,
musel být totiž vzhledem ke svému
zdravotnímu
stavu
pokácen.
S ohledem na tuto novou okolnost
bylo zvoleno provizorní řešení
v podobě zřízení kotvící jámy pro
usazení jiného vánočního stromu.
Této pocty se dočkal darovaný strom
do té doby rostoucí na jedné ze
zahrad (strom darovala paní Bártlová)
situované
v rámci
zahrádkářské
kolonie rozprostřené u železniční trati směrem na Karlovy Vary. S přípravou kotvící jámy
započali pracovníci Technických služeb již 13. listopadu. Za tímto účelem byla vyřezána část
asfaltového povrchu a vybagrován podklad do potřebné hloubky pro usazení betonové
skruže. Později došlo k transportu vybraného stromu.
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I přes nepřízeň počasí (výstraha před tvorbou ledovky) dorazilo na rozsvícení
vánočního stromu značné množství obyvatel města, zejména pak natěšených dětí a jejich
rodičů. Někteří, především starší obyvatelé města, přesto zůstali raději ve svých domovech a
uposlechli tak doporučení Českého hydrometeorologického ústavu nevycházet. Paní
starostka (zpravující o průběhu této akce na sociální síti - Facebook), nabádala k překonání
namrzlého, resp. kluzkého povrchu navlečením ponožek na boty. Slavnostní akt rozsvícení
proběhl v 18:00. Na podiu se vystřídalo mnoho účinkujících (např. pěvecké oddělení žáků
pod vedením Karla Švece, Dětský pěvecký sbor Konipásek, smíšený pěvecký sbor Chorea
Nova aj.), jejichž vystoupení dotvářela vánoční atmosféru. Nechyběl ani flašinetář. Portfolio
pěveckých příspěvků bylo opravdu pestré. Zástupci
spolku Novorolských patriotů (Jaroslav Valenta,
Daniel Hájek, Roman Svoboda) využili této vánoční
atmosféry a připravili pro novorolský kostel vánoční
dárek v podobě symbolického předání výtěžku
z výstavy konané u příležitosti vzniku samostatného
Československa. Pravou vánoční atmosféru za
rozsvícených vánočních světel a zvuku vánočních
koled dotvářel stánkový prodej s nabídkou pochutin i
něčeho tzv. na zahřátí. V nabídce stánkařů tak
nechybělo tradiční svařené víno či medovina.
K zakoupení byly i vánoční dekorace. K rozsvícení
vánočního stromu došlo o den později i v Mezirolí. Na
programu zde byla taktéž pěvecká vystoupení či
ochutnávka vánočního cukroví.
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V rámci předvánočního času bylo myšleno i na vzájemnou pomoc a porozumění.
S dostatečným předstihem proto paní starostka zveřejnila prosbu o darování nepotřebných
věcí pro uspořádání charitativní prodejní burzy či bazaru. Již tradiční akce charitativní burzy
pořádaná Jitkou Pokornou a jejím organizačním týmem byla naplánována na sobotu 1. 12.
Zájemci o symbolickou koupi některé z darovaných věcí však měli možnost navštívit sál
kulturního domu kvůli již avizované nepřízni počasí (viz výše) i následující den. Množství
darovaných věcí (např. sportovních potřeb, obuvi, hraček, nádobí) bylo ohromující. Primárně
byl výtěžek z nákupu dárků určen pro děti pocházejících ze sociálně znevýhodněných
rodinných poměrů, ale i občany v důchodovém věku z Domu s pečovatelskou službou.
Celkově se na finančních příspěvcích určených pro nákup vánočních dárků utržila částka ve
výši 44 031 Kč a 15 euro. Věci, které zůstaly, byly darovány vytipovaným matkám
samoživitelkám a krátkodobým pěstounům. Dále Farní charitě ve Staré Roli a Českému
červenému kříži. Na své si přišli i psi z útulků. Souběžně s touto velkolepou akcí byla
uspořádána taktéž již tradiční (v pořadí 5. ročník) charitativní akce „Strom splněných
vánočních přání“, jejímž smyslem je obdarovat děti z neúplných rodin, děti z dětských
domovů či opuštěné seniory. Vyřčená či napsaná přání byla vyslyšena a dárky pořízené
„vánočními anděly“ byly doručeny pod vánoční stromeček.

69

Nadýchat se vánoční atmosféry bylo možné i v kostele sv. Michaela ve staré části
obce, kde se každou adventní neděli, tzn. 2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12, konaly Benefiční
Adventní koncerty. Zájemce o poslech hudební a pěvecké produkce sborů Choera Nova a
Cichorium a jejich hostů čekal chladný kostelní interiér, zato však vhodně doplňující svou
kulisou tu pravou vánoční atmosféru. Při příležitosti posledního adventního koncertu bylo
přichystáno i drobné pohoštění. K zahřátí bylo například možné posrkávat svařené víno a
přikusovat vánoční cukroví.
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Dne 15. 12. 2018 byla uspořádána další ryze vánoční akce „Živý betlém“, a to
v předprostoru novorolského kostela. Jednalo se již o 20., tedy jubilejní ročník. Tři králové na
„velbloudech“ vyrazili od budovy Městského úřadu v 16:00 v početném doprovodu
novorolských občanů. Průvod směřoval do staré části obce – ke kostelu sv. Michaela, kde byl
vytvořen improvizovaný Betlém. V jesličkách u kostela čekal na poutníky Ježíšek s rodinou.
Betlémskou atmosféru dotvářela živá zvířata (poníci, kozy, ovce, jehňata), která docenila
zejm. nejmladší generace. V mrazivém počasí bylo možné se zahřát svařeným vínem, o
hudební program se postaraly děti z MŠ Nová Role. Dále vystoupili žáci ze ZUŠ Nová Role pod
vedením Karla Švece a nechyběl zpěv Martiny Valentové.
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V rámci předvánoční nákupní horečky a shonu
měli Novorolští občané možnost si udělat příjemnou
procházku do areálu Hospodářského střediska MO
ČRS Božičany na „Kaskádě“, kde si mohli zakoupit na
štědrovečerní tabuli čerstvou rybu přímo ze sádek.
První termín (24. 11. 2018) pro prodej kaprů
vylovených v rámci podzimních výlovů byl vypsán
v předstihu již koncem měsíce listopadu. Zakoupit
rybu pak bylo možné každou sobotu a neděli až do
23. prosince. Těsně před Štědrým dnem byli
požadováni i živí kapři, neboť se v některých rodinách
stále drží tradice, byť obecně kritizovaná, živého
kapra ve vaně.
Dne 22. 12. 2018 byla v rámci hlavní
zpravodajské relace České televize (Události)
odvysílaná reportáž nazvaná „Evidence tržeb z prodeje vánočních kaprů“ v souvislosti
s dosavadním fungováním prodejců ryb bez elektronického evidování tržeb. Příští rok by se
totiž dosavadní praxe, jež představovala dočasnou výjimku, resp. vynětí z povinnosti
elektronické evidence tržeb, měla změnit uplatněním pokladních zařízení. Reportáž České
televize se natáčela v areálu Hospodářského střediska MO ČRS Božičany na „Kaskádě“ (viz
obrazové přílohy; zdroj: Česká televize). Zajímavým údajem bylo množství prodaných kaprů
v předvánočním období (více než 2500 kusů). S ohledem na toto množství kluzkých ryb a
mrazivé podmínky si členové této rybářské organizace, dle odvysílané reportáže, nedovedou
v budoucím roce představit obsluhovat pokladní zařízení. Reportér neopomněl vyzpovídat
zákazníky, kteří byli spokojeni s kvalitou ryb i jejich cenami (v porovnání s prodejci u velkých
obchodních domů). Úsměvným momentem reportáže bylo vyskočení mrštného kapra z váhy.
Únik kapra byl v reportáži uvozen touto větou: „Na mokré a mrštné ryby jim tady dobře
nefungovala ani elektronická váha…“. Dále se v reportáži uvádí nákladnost pořízení internetu
na sádky na „Kaskádě“ (možným řešením by mohl být off-line režim s možností dodatečného
zaevidování tržeb).
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Z činnosti a sportovní úspěchů spolků
Postup A mužstva do Krajského přeboru

Novorolské fotbalové mužstvo v roce 2018 zaznamenalo nečekaný sportovní úspěch
a přispělo tak k jubilejním oslavám 70. letého výročí vzniku klubu. Po dvouletém účinkování
v nižší krajské soutěži 1. A třídy se totiž vrátilo, po desetileté odmlce, do nejvyšší krajské
soutěže. Jistota postupu mezi herně kvalitnější soupeře přišla v neděli 27. května, kdy
Novorolští hráči nastoupili v rámci 23. kola 1. A třídy k utkání proti soupeři z Lokte. Ten mj.
potřeboval bodovat, aby se vyhnul riziku sestupu. V dramatickém utkání, v němž padlo
dohromady osm branek, po čtyřech na každé straně, se mužstva po základní hrací době
postavila k rozhodujícím pokutovým kopům. S těmi si lépe poradili naši hráči a po
penaltovém rozstřelu zvítězili 4:5. Naše mužstvo tak získalo 2 cenné body znamenající, již 3
kola před koncem soutěže, jistotu postupu do Krajského přeboru Karlovarského kraje.
V příštím kole následoval atraktivní souboj lídrů tabulky o „krále“ 1. A třídy. Na domácí hřiště
zavítalo mužstvo Spartaku Horní Slavkov. Zároveň šlo o poslední domácí utkání našeho
mužstva před zraky domácích fanoušků. Utkání skončilo nejtěsnějším možným rozdílem
jedné branky, bohužel ve prospěch hostujícího mužstva. Radost Slavkovských fotbalistů
z prvního místa v 1. A třídě vedla k jejich hromadnému skočení do vln novorolského
koupaliště. K poslednímu poměření sil pak Novorolští fotbalisté nastoupili o týden později na
vyprahlém hřišti Květnové proti rezervě Ostrova, byť doplněné o divizní hráče. Naši hráči
podali sympatický výkon a s úspěšnou sezónou se rozloučili vítězným způsobem. Jako již
tradičně byla připravena postupová trička s potiskem a v zázemí klubovny byla nachystána
rozlučka, jak pro hráče, tak pro vedení klubu.
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Výstřižky z Karlovarského deníku
1) Získání postupového bodu na hřišti Lokte (Karlovarský deník, sportovní rubrika - 28. 5. 2018):
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2) Zápas o 1. místo 1. A třídy Karlovarského kraje (Karlovarský deník, sportovní rubrika – 1. 6. 2018)

3) Po prohraném domácím utkání o 1. místo 1. A třídy Karlovarského kraje (Karlovarský deník,
sportovní rubrika – 4. 6. 2018)
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Před zahájením nové sezóny poskytl trenér novorolského týmu, pan Petr Lutzbauer,
rozhovor Karlovarskému deníku (viz níže výřez ze sportovní rubriky Karlovarského deníku).

Začátek letní přípravy byl stanoven na 19. července. Mužstvo se zúčastnilo dvou
turnajů (Pila, Merklín) a sehrálo jedno přátelské utkání, které bylo zároveň prověrkou na
účast v Krajském přeboru. Mužstvo Nového Sedla však připravilo našim fotbalistům těžkou
zkoušku a zvítězilo jednoznačně v poměru 5:0. Novorolské mužstvo, jakožto nováček
Krajského přeboru, vyběhlo poprvé k utkání o první body na hřiště silné TJ Lomnice (18.
srpna). Premiéra se však nezdařila, na první pokus přišla porážka 4:2. První bod přišel až za
remízu 2:2 na hřišti FK Sokol Žlutice (1. září). Vstup do soutěže nebyl ideální, ale je potřeba
dodat, že naše mužstvo mělo ztížené podmínky (rekonstrukce drenážního systému na
hlavním hřišti, viz níže přiložené fotografie).
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První čtyři utkání tak bylo nuceno sehrát
ve venkovním prostředí. První „domácí“ utkání
se odehrálo v azylových podmínkách 9. září na
fotbalovém hřišti sousední obce Božičany.
Bohužel i tato premiéra se domácímu mužstvu
hrubě nepodařila. Utkání skončilo, po množství
hrubých individuálních chyb a neproměněných
šancí, jednoznačným debaklem 1:7 pro hostující
mužstvo FC Cheb. Celkově se ukazovalo
v jednotlivých utkáních, co našemu mužstvu
nejvíce chybělo – úspěšná produktivita v
zakončování příležitostí. V některých utkáních,
ve kterých mělo naše mužstvo herní převahu,
docházelo ke zbytečným bodovým ztrátám
(např. domácí porážka 1:2 s týmem Citic;
vyrovnávající gól obdržený v poslední minutě
v domácím utkání proti Spartaku Horní Slavkov).
Poslední utkání podzimní části Krajského
přeboru sehrál tým FK Nová Role na hřišti v té době předposlední Toužimi (11. listopadu).
Mužstvo Toužimi si po vyhraném zápase (0:3) vylepšilo umístění v tabulce a navíc mělo
k dispozici ještě dva zápasy. Své dohrávky mužstvo Toužimi zvládlo a přeskočilo tudíž naše
mužstvo v tabulce. Tým FK Nová Role, reprezentující naše město, se tak po půlce nejvyšší
krajské soutěže ocitnul na nelichotivém předposledním místě tabulky (viz uvedená tabulka
stažená z webových stránek Fotbalového klubu Nová Role).
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V posun v rámci jarní fáze soutěže do předních pozic tabulky Krajského přeboru
Karlovarského kraje věří Daniel Hájem ml., jenž poskytnul rozhovor do sportovní rubriky
Karlovarského deníku.
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Počasí v roce 2018
Občané Nové Role zažili v roce 2018 vůbec nejteplejší rok od začátku měření
započatém v roce 1775 v pražském Klementinu. Žádný z předchozích roků neměl tak vysokou
průměrnou roční teplotu. Nezvykle suché období předznamenaly teplotně nadprůměrné
teploty v jarních měsících. Na informačních stránkách Českého hydrometeorologického
ústavu je počasí, které panovalo v roce 2018 shrnuto následujícím způsobem:
„Rok 2018 byl s průměrnou teplotou 9,6 °C a s odchylkou +1,7 °C od normálu 1981–
2010 (a +2,1 °C od normálu 1961–1990) mimořádně nadnormální, podobně jako předchozí
roky 2014 a 2015, roky 2016 a 2017 byly jen silně nadnormální. Rok 2018 se v řadě teplotních
průměrů pro území České republiky stal absolutně nejteplejším rokem. Teplotní odchylka od
normálu 1981-2010 v jednotlivých měsících kolísala od +4,8 °C v dubnu, teplotně mimořádně
nadnormální měsíc, až po −2,6 °C v únoru, který tak byl měsícem teplotně podnormálním. V
průběhu roku byl pouze listopad měsíc teplotně normální. Únor a březen byly teplotně
podnormální, červenec, září, říjen a prosinec byly nadnormální, leden, červen a srpen silně
nadnormální a konečně duben a květen byly teplotně mimořádně nadnormální. Roční
srážkový úhrn 517 mm zařazuje rok mezi roky srážkově silně podnormální (normál za období
1981−2010 je v Česku 686 mm). Nejvíce srážek, v průměru 70 mm, což bylo 140 % normálu,
napadlo v České republice v prosinci a nejméně, v průměru jen 14 mm, to je 37 % normálu,
v únoru. Prosinec tak byly srážkově nadnormální a únor podnormální měsíc. Měsíce leden
a září a říjen měly úhrn vyšší, než jsou průměrné hodnoty, zůstaly však v normálním intervalu,
měsíc listopad byl s 37 % mimořádně podnormální, měsíce duben, červenec a srpen byly
srážkově silně podnormální a měsíce březen, květen, červen a říjen měly úhrn nižší než je
normál, ale jsou klasifikovány jako měsíce srážkově normální.“
V souvislosti s nepříznivým vývojem počasí v roce 2018 se v odborných kruzích či
médiích stále častěji diskutovalo o konci „vodního blahobytu“. Celorepublikové sucho se
nevyhnulo ani Karlovarskému kraji, tedy ani našemu městu. Zřejmě nejfrekventovanějším
slovem souvisejícím s ohroženým vodním blahobytem bylo v celorepublikovém, ale i
evropském, kontextu, slovo sucho. Bez zajímavosti není, že německá Společnost pro
německý jazyk (něm. Gesselschaft für deutsche Sprache) vyhlásila pro rok 2018 slovo roku.
Neudiví, že se jím stalo slovo „Heiβzeit“, přeložitelné do češtiny jako doba horká, případně
pak horké období.
Českou republiku začalo sucho sužovat již v jarních měsících, kdy se naakumulovaly
jednak dopady minulého roku (zima s nedostatkem sněhu) a průběh jarních měsíců (nezvykle
teplý duben). Kombinace minimální zimní vláhy, nepřetržitých vysokých teplot a srážkového
deficitu zapříčinila pokles hladiny podzemních vod i úbytek vod povrchových.
Z celorepublikového hlediska mělo extrémní sucho negativní vliv na zemědělskou produkci,
což by se mělo, v příštím roce, promítnout ve zdražení některých potravin (např. pivo, pečivo
či mléčné produkty). S extrémním suchem se potýkal například i rybářský svaz, na některých
rybnících došlo k masivnímu úhynu chovných ryb pro nedostatek kyslíku. Některé obce ležící
v sušších oblastech byly nuceny pro nedostatek vody zajistit pro své obyvatele náhradní
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zásobování pitnou vodou. Jiné alespoň omezily její odběr v rámci úsporných opatření
(především pro napouštění venkovních bazénů, zalévání zahrádek a trávníků, mytí aut).
Extrémní sucho zapříčinilo i vysoký počet požárů lesních komplexů či polí. V důsledku
zvýšeného rizika vzniku požárů byly vydávány, až do jejich odvolání, zákazy rozdělávání ohňů
či jiné manipulace s ohněm (např. odpalování ohňostrojů). S ohledem na výše uvedený výčet
problémů, jež ovlivňovaly život obyvatel České republiky, se na vládní úrovni začalo zvažovat
rychlejší provedení již dříve rozpracovaných koncepčních kroků, jak dopady sucha
v budoucnu mírnit (např. zpřísnění legislativy týkající se problematiky nakládání s vodou,
výstavba vodních přehrad).

Jedna z televizních předpovědí počasí z 10. srpna 2018 na televizní stanici ČT1 (pořad Hyde
Park).
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Dopady extrémního sucha na život v našem městě

Panoramatický fotografický snímek pořízený 1. srpna z dvorní strany objektu Tovární čp.
32 (tento den byl dle ČHMÚ nejteplejším dnem od začátku roku, teploty na několika
měřících stanicích vyšplhaly nad 37°C).








V důsledku mizivého úhrnu srážek došlo
k výraznému poklesu vody v říčce Rolavě.
Ta připomínala spíše horský potok.
V novorolském rybníku zvaném „koupák“
byl proveden odběr vzorků vody, který byl
po rozboru v hodnocených ukazatelích
shledán jako nevyhovující z hlediska
příslušné
legislativy.
Vzhledem
k negativnímu posunu kvality vody vydalo
město upozornění, že tato voda
neodpovídá hygienickým požadavkům
(přesto se někteří odvážlivci i přes výše
uvedené koupali). Z hlediska zvýšených
zdravotních rizik bylo proto vydáno
doporučení, aby se koupání vyhnuly
zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící
alergií a lidé s oslabeným imunitním
systémem (viz informativní zpráva MÚ
Nová Role vpravo).
Technické služby města přistoupily v některých parných dnech k umělému
ochlazování vozovek. Kropení rozpálených asfaltových povrchů přineslo alespoň dílčí
vylepšení městského mikroklimatu.
Od čtvrtka 26. července bylo hejtmankou Karlovarského kraje Janou Vildumetzovou
vyhlášeno na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celé území
regionu. Pro zabezpečení požární ochrany byly stanoveny obecné podmínky, jejichž

82

porušení bylo možné sankcionovat jako přestupek. K výše uvedenému vyhlášení
hejtmanka Jana Vildumetzová uvedla:
„Dlouhodobé sucho, žádný déšť i předpověď počasí, která nepřináší změnu, to vše by
mohlo zapříčinit vznik požáru kdekoliv v našem kraji. Musíme proto přistoupit
k preventivním opatřením, která zahrnují například zákaz rozdělávat a udržovat ohně
na volném prostranství, pálení klestí či používání pyrotechniky.“


Toto období bylo zrušeno dne 27. 8. 2018 rozhodnutím č. 2/2018 hejtmanky
Karlovarského kraje.



Požáry se nicméně nevyhnuly ani katastrálnímu území Nové Role a přilehlému okolí.
Novorolský Sbor dobrovolných hasičů byl nucen vyjíždět, během horkých letních
měsíců, hned k několika lesním požárům. První událost související s požárem lesa se
odehrála 5. května ve svažitém terénu za kovovou lávkou přes Rolavu. Další požár je
uveden ve statistikách výjezdů ke dni 2. 7. 2018 (viz fotografický snímek ze zásahu
níže; zdroj: SDH Nová Role). Příčinou vzplanutí lesní hrabanky o ploše cca 50x50 m
bylo nedbalé uhašení ohniště. O pět dnů později naši dobrovolní hasiči zasahovali u
obdobné události, tentokrát v lese mezi Mezirolím, Čankovem a Rosnicemi.
K poslednímu požáru, v blízkosti lesního prostředí, vyjeli dobrovolní hasiči 15. 8.
2018, kdy došlo k vzplanutí odpadků po bezdomovcích nedaleko skládky směrem na
Božičany.



Dne 13. 8. bylo vydáno Magistrátem Karlovy Vary (Úřad územního plánování a
stavební úřad) „Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Rolavy“,
v němž se zakázal odběr povrchových vod z vodních toků. Důvodem pro toto opatření
bylo významné snížení průtoků na v dokumentu uvedeném výčtu vodních toků.
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Zajímavosti ze života obce
Rozhovor s osobnostmi roku
Dne 7. ledna 2018 se jako již tradičně, v sále kulturního domu, konal charitativní 7.
Novoroční koncert doprovozený bohatým kulturním programem. Veřejně vyslovené uznání
z úst starostky města, paní Jitky Pokorné, bylo tentokrát věnováno manželům Heringovým
starším za jejich zásluhy o záchranu naší jediné nemovité kulturní památky nacházející se na
území města – kostela sv. Michaela (viz Kapitola Chronologický přehled nejdůležitějších akcí
pořádaných městem, organizacemi a spolky). Slavnostní akt předání ocenění byl velmi
emotivní. Manželé Heringovi vzpomenuli na své (již zesnulé) spolupracovníky, kteří se taktéž,
v průběhu devadesátých let, podíleli na dobrovolných záchranných pracích. Z úst Marie
Heringové zazněla na adresu paní starostky i prosba související s dosud ne zcela utěšeným
stavem kostela, přičemž její doslovné znění bylo následující: „tak už s tím konečně něco
udělejte“. Reakcí na tuto prosbu byl příslib, že již v letošním roce se bude kostel opravovat, a
to z rozpočtu města i získaných dotačních programů.
Při této příležitosti jsem se rozhodl společně s kolegy z našeho spolku Novorolští
patrioté provést s tímto oceněným párem rozhovor. Nejprve se však chci pokusit o stručné
shrnutí několikaletého snažení manželů Heringových, jejich blízkých a dalších
spolupracovníků, bez nichž by se tato památka, nutno dodat, že regionálního významu,
možná nedochovala. Představu o průběhu záchranných prací si lze vytvořit na základě
pročtení dobových kronik či kroniky, kterou založili sami „zachránci“ – manžele Heringovi.
Pro připomenutí záslužné činnosti manželů Heringových je důležité zmínit tyto zásadní
mezníky:
Záchrana kostela se odehrávala pod taktovkou tzv. iniciativní skupiny OF vzniklé
v březnu roku 1990, jejímž vedoucím se stal Jan Hering. Dobrovolné práce se odehrávaly o
víkendech (účast se zpočátku pohybovala mezi šesti až osmi členy). Nejprve dobrovolníci
odstraňovali náletové dřeviny, různorodé navážky a bahno po povodních.
Nejproblematičtějším se jevil havarijní stav střešního pláště, pro jehož zlepšení bylo nutné
doplnit dřevěný šindel. Na opatření tohoto druhu tradiční krytiny byla uspořádána paní Marií
Heringovou veřejná sbírka, do níž přispěli občané ale i různé instituce (mezi prvními přispěla
mateřská škola, kolektiv děvčat z prodejny potravin, domov mládeže aj.). Dle vzpomínek paní
Heringové se se sbírkou obcházelo prakticky od bytu k bytu. Při této příležitosti byla zřízena i
zvláštní kostelní kronika, kam se např. uváděla jména a názvy firem, resp. konkrétních
přispěvovatelů. Na stavební materiál přispělo i město. Tehdejší Městský národní výbor
uhradil 200 kg fermeže a 100 kg barvy. Záchranné práce pokračovaly v jarních měsících,
avšak v užším kruhu pracovníků (Jan Hering, Rudolf Krejčí, Jaroslav Vaverka). Byla opravena
vstupní předsíň, stropní konstrukce a strop. Firma ZETES Vojkovice provedla obnovu celé
fasády ve stylu nehlazené omítky. Ještě v prosinci se vyměňovala okna a kostel byl uklizen a
připraven na vánoční čas. Od roku 1993 se začalo shánět vnitřní vybavení kostela (zdobně
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pojatá kovová mříž oddělující presbytář od zbytku kostela pochází např. z tehdy chátrajícího
kostela ve Velichově; ze stejného kostela pochází i mřížka osazená ve výklenku na
bohoslužební pomůcky, zpovědnice či preferenční lavice). Z kostela v Rudné u Nejdku byl
přivezen zdobný lustr. Z kostela v Perninku pochází např. socha sv. Isidora. Na výbavě kostela
se dále podíleli občané města a další umělci jako např. akademičtí malíři (např. pan Hošna).
Již v roce 1993 zde byla sloužena první mše svatá, které se ujal páter František Franta,
posléze se zde konala každých čtrnáct dní. Pan Hering byl společně se svou manželkou
ustaven do role kostelníka-klíčníka.
O uskutečnění rozhovoru s manželi Heringovými jsem měl zájem z několika důvodů.
Příležitostí k jeho provedení bylo jejich ocenění v rámci 7. Novoročního koncertu. Další
motivací bylo mé osobní přání setkat se s novorolskou rodačkou tj. paní Marií Heringovou
roz. Pflegerovou (nar. v roce 1933). Jde tedy nejenom o významnou osobnost města, nýbrž i
o pamětnici (byť v době před zlomovým rokem 1945 byla ještě dítě) a její vzpomínky lze tedy
považovat za významný orální
pramen. Stejným úhlem pohledu
se lze dívat i na pana Jana
Heringa (nar. 1932 na Slovensku
v obci Horní Tisovník), který
přišel na západ Čech společně se
svou rodinou jako dosídlenec po
roce 1945. Jejich životní příběhy
jsem chtěl zaznamenat do
obecní kroniky (viz tyto řádky) a
vzhledem k mému povolání
(památkář) mě zajímaly i
vzpomínky ohledně postupné
rehabilitace havarijního stavu
kostela v devadesátých letech.
Manželé Heringovi nás pozvali
k sobě domů.
Příjemný rozhovor byl spontánní a probíhal přibližně po dobu 2,5 hodiny nad
sklenkou červeného vína. Zajímavé byly černobílé fotografie ze soukromého archívu a
předmět složený ze dvou dřívek do tvaru kříže (viz fotografický snímek výše), který nalezla
paní Heringová poblíž chátrajícího novorolského kostela. Právě nalezení tohoto křížku
údajně přimělo paní Heringovou zvažovat případnou záchranu kostela.
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Vzácná návštěva ak. malíře Josefa Hošny
Třetí červnový víkend (15. – 17.
června) přijel do Nové Role, i přes svůj
již pokročilý věk devadesáti dvou let,
ak. malíř Josef Hošna. Nedělní
dopoledne se zúčastnil mše, kterou
sloužil starorolský farář Müller. Před
jejím začátkem jsem si s panem Hošnou
měl možnost popovídat. Pana Hošnu
osobně znám. Jezdívali jsme jej, ještě
společně s mými prarodiči, v době
letních prázdnin navštěvovat do jeho
rodného Brlohu. Byť rodák z tohoto
jihočeského městečka (nar. roku 1926)
má tento umělec k našemu městu
zvláštní a osobitý vztah (poprvé se zde
ocitl po skončení druhé světové války
(1946), kdy pracoval ve zdejší továrně
na výrobu porcelánu).
Do zajímavého rozhovoru, který
jsme spolu vedli, se promítal prožitý životního příběh (mimo jiné shrnutý ve vydaných
publikacích, namátkou např. „Čas návratu a naděje“), v jehož rámci hraje významnou roli
právě pobyt pana Hošny na Karlovarsku. Co se týče novorolského kostela, je nezbytné
podotknout, že autorem třech oltářních obrazů i celé křížové cesty je právě tento malíř.
Podnět k namalování těchto obrazů vzešel od dobrovolnické party seskupené okolo rodiny
Heringových. Souběžně s napravováním neutěšeného stavu kostela (konkrétně v letech 1993
– 1998) probíhala samotná realizace této malířské výzdoby. Tímto počinem tedy přispěl pan
Hošna k vybavení kostela, jehož většina původních uměleckých děl včetně mobiliáře
(kostelních lavic) utrpělo při četných podvodních a vandalismem. Při našem rozhovoru pan
Hošna mimo jiné zmínil, že malování Kristových útrap mu způsobovalo takový stres, že se
potýkal i s nepříjemnými zdravotními obtížemi, které dodnes sporadicky pociťuje. Kostel jako
takový byl obecně i častým motivem jeho pestré tvorby.
Pan Josef Hošna se i přes svůj pokročilý věk a ne zcela optimální zdravotní stav nadále
věnuje malování. V současné době má rozpracovány čtyři zakázky a pro své potěšení si
maluje obraz „Klanění tří králů“. Doufejme, že se tento významný umělec do naší obce
alespoň ještě jednou vrátí. Při našem rozhovoru totiž naznačil, že s ohledem na své zdraví
přijel naposledy.
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Stupňování napětí mezi Ruskem a Západem
V březnu došlo na území Britského království (Salisbury) k pokusu otrávení bývalého
dvojitého přeběhlého agenta Sergeje Skripala. V důsledku použití vysoce jedovaté látky
(novičok) zemřela jedna britská občanka. Z tohoto činu byli obviněni příslušníci vojenské
rozvědky GRU. Následně došlo k vyhoštění ruských špionů z ruských ambasád v rámci zemí
Evropské unie. Během roku došlo k nejrozsáhlejšímu cvičení ruské armády od konce studené
války. Reakcí bylo cvičení uspořádané v Norsku pod taktovkou NATO. Tohoto cvičení
nazvaného „Trident juncture“ se zúčastnilo přes 50 tisíc vojáků ze všech členských zemí
NATO, Švédska a Finska. Ruský prezident, Vladimir Putin, se koncem roku pokusil na Ukrajině
zablokovat přístup ukrajinského loďstva do jeho přístavů v Azovském moři. Došlo
k námořnímu incidentu, při němž byly zadrženy ukrajinské válečné lodě včetně posádky –
ukrajinských námořníků (viz fotografický snímek jedné ze zajatých ukrajinských lodí
odvlečených do krymského přístavu Kerč; zdroj: Agentura Reuters).
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Překonání předsudků - naděje pro mezikorejskou hranici
Historickým momentem bylo dubnové setkání severokorejského vůdce Kim Čon-una
a jihokorejského prezidenta Mun čen-ino v demilitarizovaném pásmu na ostře střežené
hranici mezi oběma zeměmi. Tímto symbolickým setkáním vrcholných představitelů obou
zemí byla vyvolána další vzájemná jednání (viz fotografický snímek „prvních dam“ stojících
po boku svých manželů před společnou slavnostní večeří; zdroj: Agentura Reuters) o
denuklearizaci Korejského poloostrova, jež by měla vést ke snížení napětí. Dalším
historickým mezníkem bylo setkání severokorejského vůdce a amerického prezidenta
Donalda Trumpa v Singapuru. Výsledkem jednání byl podpis závazku ze strany KLDR o
úplném zastavení jaderného programu a odstranění jaderných zbraní z Korejského
poloostrova. Ve zveřejněných dokumentech však chybí konkrétní údaje, kdy by mělo dojít
k praktickému naplnění postupné denuklearizaci Severní Koreje.
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Globální pakt o uprchlících a migraci
Vyústěním migrační krize, která postihla evropské státy v roce 2015 (viz ilustrační
fotografický snímek z února tohoto roku, jež zachytil obléhání syrského hlavního města
Damašku; zdroj: Agentura Reuters), bylo směřování k vytvoření strategických dokumentů
postihujících danou problematiku v globálním měřítku. Valné shromáždění OSN proto
koncem roku 2018 přijalo globální pakt o uprchlících. Návrh nepodpořily pouze Spojené
americké státy a Maďarsko. Jde o právně nezávazný dokument rozšiřující dosavadní
mezinárodní právní rámec, jenž by měl cílit na mírnění uprchlických vln spravedlivějším a
tudíž rovnoměrným přístupem mezi zainteresovanými zeměmi (např. přemísťování uprchlíků
do dalších hostitelských zemí). Záhy došlo i ke schválení odlišného dokumentu tj. globálního
paktu o migraci (tzv. „Marrakéšské“ deklarace). Negativní postoj a nesouhlas vyjádřily tyto
státy: Česká republika, Polsko, Maďarsko, Izrael a Spojené americké státy.
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Klimatický summit OSN v polských Katovicích
V prosinci došlo v polských Katovicích k uskutečnění 24. konference OSN o změnách
klimatu (COP24), které se zúčastnilo více než 190 zemí. Několikadenní zasedání tak bylo
označeno za nejdůležitější klimatický summit od pařížské konference (2015). Kontroverze
vzbudil výběr pořadatelské země konference (pozn.: polské uhelné elektrárny jsou
významným znečišťovatelem ovzduší - viz fotografický snímek zachycující hnědouhelné doly
v polské Bogatyni; zdroj: Phototek via Getty Images). K uspořádání klimatického summitu mj.
vyzvali přední klimatologové, kteří již dlouho upozorňují na negativní trend zvyšování
průměrné globální teploty (předpokladem do roku 2100 je zvýšení o tři až pět stupňů Celsia;
výše zmíněná pařížská dohoda měla zabránit tomu, aby se Země do konce století oteplila o
více než dva stupně Celsia). Cesta k praktickému naplnění konferenčních výstupů tj.
závěrečných textů vyplynulých z jednání nebude nejlehčí. Zmírnění klimatické změny bude
totiž vyžadovat nemalé úsilí, pokud však již není pozdě. V této souvislosti si dovoluji citovat
následující pasáž (Časopis Respekt, ročník XXIV, 17. – 30. 12. 2018; článek Martina Uhlíře „S
kladivem na budík – Jak se v polských Katovicích vyjednávalo o globálním oteplování a
záchraně planety“, str. 125): „(…) mluví ministři z malých ostrovních států, jako jsou Kiribati,
Tuvalu nebo Cookovy ostrovy. Upozorňují, že jejich zemím jde kvůli stoupající hladině moří o
samu existenci, a stejně jako Navarro vyzývají k tomu, aby největší původci emisí proti
klimatické změně zakročili rázněji. Bezprostředně po nich přichází na řadu český ministr
životního prostředí Richard Brabec a vysvětluje, jak s emisemi bojujeme u nás: osvědčili se
nám známé „kotlíkové“ dotace, příspěvek domácnostem na ekologičtější kotle pro vytápění.
Co si s touto informací mají politici z potápějících se ostrovů počít, není jasné.“
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Přílohy ke kronice
 K obecní kronice je přiloženo 24ks plakátů a 6 čísel
Novorolského zpravodaje.
 Kronika obsahuje 93 stran.
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