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KARLOVARKA
FORTEBAND J.P.Š.
CLAYMORE
M.K. COLLECTIVE
CITRON
DISCO V KARIBU
DJ MARTIN MOJŽÍŠ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

14:00 - 15:00
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
20:00 - 21:00
21:15

VSTUP
ZDARMA

DOPROVODNÝ PROGRAM

POUŤOVÉ ATRAKCE • MALOVÁNÍ • KÉRKOVÁNÍ
PROJÍŽĎKY NA KONÍCH • STÁNKOVÝ PRODEJ
V PRŮBĚHU AKCE BUDOU POŘIZOVÁNY AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY K DOKUMENTAČNÍM POTŘEBÁM
ORGANIZÁTORA (WEB, FB, PROPAGAČNÍ MATERÁL, TISK)

NOVÁ ROLE

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY O DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NAŘÍZENÍ, POPŘ. DOPORUČENÍ VLÁDY ČR
V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ.

WWW.NOVAROLE.CZ

zprávy z města

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
během uplynulých týdnů jste mě
viděli častěji na plakátech a billboardech. „Visela“ jsem i podél silnic a na
plotech, a to vše proto, že kandiduji do
zastupitelstva našeho kraje. Nedělám
to proto, abych si „urvala“ další politickou funkci, ani kvůli tomu,
abych si přidala víc práce. Už takhle jí mám dost. Dělám to z toho
důvodu, aby byla Nová Role v krajské „vládě“ víc slyšet a mohla jsem
tam bránit její zájmy a priority. Některé věci prostě z novorolské
radnice nedokážu ovlivnit ani kdybych sebevíc chtěla. V Nové Roli
vzniká domov důchodců. Aby náklady za pobyt a péči ufinancoval
i senior s nízkým důchodem, je třeba zařadit lůžka do sociální sítě
kraje. Zařízení tím získá finanční prostředky na provoz a personál,
tím se výrazně sníží požadovaná část od klienta. V době, kdy Sokolovská uhelná propouští tisíc zaměstnanců, je třeba podpořit zaměstnanost v našem městě. Tato aktivita však nesmí dopadnout na život
obyvatel. Proto už druhý rok projektujeme tzv. „obchvat“ k průmyslové zóně podél kolejí tak, aby se snížil průjezd aut v ulici Školní. Železniční přejezd k porcelánce bude sloužit pouze pro pěší, a tím se automobilová doprava do fabrik zcela odkloní. Předpokládané finanční
náklady na realizaci obchvatu jsou tak vysoké, že zcela přesahují
možnosti města. Řešením je úvěr nebo pomoc kraje či vlády. Ve městě
působí společnost Ladara, která poskytuje sociální i zdravotní pomoc
nemocným a hendikepovaným spoluobčanům. Proto, aby mohla své

aktivity rozšiřovat, je třeba i pomoc kraje. Dobrovolné spolky i hasiči potřebují podporu svého města, ale na kraji jsou vypsané dotace
(a každá koruna je dobrá), o kterých je třeba vědět včas. Peníze jsou
vždy omezené a kdo má dostatek informací, umí reagovat včas.
Z výše uvedených příkladů je patrné, proč je moje kandidatura
důležitá a v případě zvolení i prospěšná pro Novou Roli, Mezirolí
a Jimlíkov. Je třeba odložit osobní antipatii a ukázat, že nám jde
o naše město a obce. Moji přátelé a příznivci se ptají, jestli by moje
zvolení znamenalo odchod z postu starostky. S čistým svědomím
mohu konstatovat, že ne. Podpora ve volbách byla obrovská a pro
mě zavazující. Nejsem zvyklá odcházet od rozdělané práce. Teprve
příští komunální volby rozhodnou, zda se moje kariéra bude ubírat
jiným směrem nebo budu pokračovat ve svém poslání starostky města
a obou obcí. Na tyto úvahy je ještě čas celé dva roky. Poslední čtyři
roky pracuji v sociální komisi a ve zdravotním výboru Karlovarského
kraje. Tuto činnost beru jako svého koníčka a věřím, že moje názory
a připomínky jsou podnětné pro fungování zdravotních a sociálních
služeb v našem kraji. Za podporu v krajských volbách všem děkuji.
Srdečně zvu na Hovory se starostkou každou poslední středu v měsíci od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu a dále připomínám bezplatnou právní poradnu pro naše obyvatele, kdy je třeba
kontaktovat asistentku starostky města pro zajištění termínu.
Přeji všem dětem úspěšný a radostný nový školní rok.
S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná – starostka
email: starostka@novarole.cz;
mob.: +420 602 343 465

Charitativní burza
Vánoční charitativní burza se již začíná připravovat. Výtěžek
použijeme na nákup dárků pro sociálně znevýhodněné děti a seniory v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově. Nezapomeneme také na
děti z Dětského domova v Mezirolí. Své příspěvky můžete doručit do vestibulu budovy městského úřadu. Přijímáme věci čisté
a nepoškozené (oblečení, obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky, domácí potřeby, sklo, porcelán, deky, kabelky, povlečení atd.).
Pojďte s námi pomáhat spoluobčanům.
Děkujeme.
Starostka a zaměstnanci úřadu
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Informace o době a místu konání voleb
Starostka města Nová Role dle zákona č. 1302/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, podává informaci o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.

OKRSEK Č. 1, VOLEBNÍ MÍSTNOST: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nová Role, Chodovská č. p. 236
ul. Nádražní, ul. Hřbitoavní,
ul. Ke Stájím, ul. Pod Nádražím,
ul. Za Tratí, ul. K Lávce
ul. Na Bouchalce
ul. Rolavská
ul. Chodovská
Nová Role
Nová Role

pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
všechna čísla popisná
všechna čísla popisná a všechna čísla evidenční
čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 262, 322
pouze č.p. 331, 337
čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
č.e. 133, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 241, 243,
246, 247

OKRSEK Č. 2, VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role, Chodovská č. p. 236
ul. Chodovská
ul. Husova, ul. Svobodova,
ul. Krátká, ul. Příčná,
ul. Pod Homolkou, ul. Polní,
ul. Luční, ul. Mlýnská,
ul. Za Zastávkou, ul. 1. Máje,
ul. U Plynárny, ul. Jarní

pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
všechna čísla popisná mimo 331, 337, 82
všechna čísla popisná

OKRSEK Č. 3, VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role, Chodovská č. p. 236
ul. Jiráskova, ul. Tovární,
ul. Bezejmenná, ul. Na Pěší zóně,
ul. Školní
ul. Rolavská
ul. Chodovská
Nová Role
Nová Role, část Jimlíkov

pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
všechna čísla popisná

Pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků prosíme občany, aby si řádně označili na poštovních doručovacích
schránkách příjmení všech osob (voličů)
hlášených k trvalému pobytu. Nejpozději
3 dny před konáním voleb vám budou do
schránek doručeny obálky s hlasovacím
listem. Náhradní hlasovací listy budou
k dispozici i přímo ve volebních místnostech.
Obyvatelé hlášení na úřední adrese Nová
Role Chodovská 236/6 si mohou hlasovací list vyzvednout na ohlašovně nebo
v průběhu volby přímo ve volební místnosti č. 2.
Zkontrolujte si platnost občanského
průkazu.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit (netýká se občanů
v karanténě v souvislosti s nákazou
COVID – 19) do určených volebních místností, mohou telefonicky (353176317)
požádat o návštěvu okrskové volební komise do místa jejich trvalého pobytu.
Obyvatelé DPS si návštěvu komise mohou
nahlásit také prostřednictvím pečovatelek
v DPS.
Pro případné další informace k průběhu voleb volejte na tel. 353 176 317.

čp. 211, 212, 213, 214, 215, 216
čp. 82
č.e. 40, 149, 152, 153, 170, 175,179, 200, 243
všechna čísla popisná a evidenční

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města Nová Role

OKRSEK Č. 4, VOLEBNÍ MÍSTNOST: KNIHOVNA MEZIROLÍ
Nová Role, část Mezirolí č. p. 49
Nová Role, část Mezirolí

pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
všechna čísla popisná a evidenční
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Opuštěný pes
Mít psa neznamená jen radosti, ale také každodenní péči a povinnosti. Mnozí majitelé svých čtyřnohých miláčků však povinnosti zanedbávají, nemají psy opatřené známkou, očipované a psi
jim často utíkají. Někdy ale bohužel uteče pes i pod vlivem nepředvídatelných skutečností. Opuštěná nebo ztracená věc včetně
zvířat, jak vyplývá z občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění), patří do péče obce nebo města. Obec má povinnost
se o opuštěná a ztracená zvířata postarat, a z toho důvodu hradí
náklady spojené s péčí a umístěním psa do útulku. Přesný rozsah
však není v zákoně specifikován. Ve městě či obci, kde je zřízena
městská policie, je tato vybavena čtečkou čipů a o opuštěného psa
se postará, ale pouze v katastrálním území své obce, neboť disponuje člověkem kvalifikovaným na odchyt psů. U nás bohužel
městskou policii nemáme a státní policie tento problém neřeší.
Ta může zasáhnout až tehdy, pokud pes napadne člověka, popř.
pokud se pes jeví jako nebezpečný.
Pokud jste nalezli opuštěného psa na území obce, nevolejte
ihned Policii ČR, je třeba nejprve vyhodnotit, zda je pes agresivní, nebezpečný. Když se takto nejeví, doporučuje se psa zabezpečit, např. zavřít, uvázat, dát mu vodu. Pokud se psa nebojíte,
můžete se pokusit zjistit, zda má pes známku na obojku. Touto
známkou by měl být vybavený každý pes v našem městě, dle čísla
známky se pak na úřadu dá telefonicky zjistit majitel – držitel
psa. Někteří chovatelé psů udávají svůj telefonní kontakt přímo
na známce psa. Jako velmi rychlé řešení se často osvědčila mediální prezentace ideálně s fotem psa na internetu, např. webový

Veřejné
projednávání

server Psí policie nebo na Facebooku (Hledá se pes, stránky našeho města, diskusní skupiny města apod.).
Město Nová Role má pro opuštěné psy uzavřenou smlouvu
s Magistrátem města Karlovy Vary, vozíme je do Útulku pro
opuštěné psy, Chodovská ul. - Dvory II., Karlovy Vary. Telefon:
725 536 158. Provozní doba: pondělí až pátek 13.00 - 17.00, víkendy a svátky 10.00 - 12.00. Odchyt a převoz psa provádí Technická služba Nová Role, spol. s r. o., která zpravidla ponechá psa
ještě 2 až 3 dny v kotci v areálu Technických služeb pro možnost
rychlého vrácení psa majiteli.
Při nálezu opuštěného psa v pracovní dny a úřední hodiny
volejte na telefonní číslo městského úřadu (353 176 311) nebo
na Technické služby města Nová Role (353 851 257). Mimo
pracovní dny a úřední hodiny volejte starostku města (602 343
465), místostarostu města (603 584 529) nebo tajemnici úřadu
(731 613 465).
Držitelé psů by si měli uvědomit, že pokud nemají své psy řádně
označené a zabezpečené, vystavují nejen samotné psy, ale i jejich
okolí zcela zbytečnému stresu a často velice nepříjemným situacím. Navíc porušují Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2012,
ve znění pozdějších předpisů, o ochraně a zajišťování veřejného
pořádku.
Kateřina Černá
tajemnice úřadu

Zveme občany na veřejné projednávání studie bytového
domu Na Pěší zóně ve středu 9. 9. 2020 od 17 hodin do Městské
knihovny v Nové Roli.
Město Nová Role

Senior expres v Nové Roli
Je to již rok, co v Nové Roli funguje Senior expres. Službu
v současné době využívá 295 klientů, kteří se přepravují převážně
k lékaři, ale také na nákupy a návštěvy příbuzných či známých.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce za prvotní
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myšlenku zajištění této služby pro naše občany a zastupitelstvu
města za finanční podporu projektu.
Lenka Žigovičová, DiS.
referent ekonomického odboru, sociální referent

4

09-10

různé

2020

Sdělení občanům k problematice
odstraňování autovraků
V poslední době byla zaznamenána veřejná debata na sociálních
sítích na téma odstraňování autovraků z místních komunikací
v Nové Roli. V souvislostí s tím je třeba zmínit, že při posuzování motorového vozidla odstaveného na komunikaci se postupuje
podle § 19 a následujících zákona o pozemních komunikacích,
kdy výše uvedený paragraf definuje vrak jako:
„silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu
podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla
nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za
čelním sklem nebo na výrobním štítku“.
Při posuzování vozidla, zda je či není vrakem ve smyslu výše
uvedeného ustanovení zákona, se tedy správní orgán musí řídit
výše uvedenou definicí. Nestačí tedy, aby vozidlo mělo vypuštěná
kola, bylo navenek ve špatném technickém stavu či bylo zjevně
nepojízdné.
Zákon nově zavádí možnost odtažení a jeho umístění na „vhodném místě“ u takového vozidla, které:
„po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na
pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro

provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou
silniční kontrolou“.
Samotnému odstranění vraku nebo umístění vozidla na vhodné
místo musí předcházet dvouměsíční lhůta, kdy je majitel vozidla
písemně vyzván k odstranění vozidla z komunikace.
Silniční správní úřad a město Nová Role jako majitel místních
komunikací provádí namátkovou kontrolu odstavených vozidel na těchto komunikacích a při posuzování musí postupovat ve smyslu výše uvedených ustanovení příslušných § zákona
o pozemních komunikacích.
Rád bych občanům tedy připomenul, že ne každé vozidlo, které
na první pohled budí dojem, že je vrakem, takovým vrakem ve
smyslu zákona opravdu je. Pokud občan nabude dojmu, že je na
území města odstaveno vozidlo, které splňuje výše uvedené zákonné definice, může podat písemný nebo ústní podnět na MěÚ
Nová Role, kdy se příslušný úředník takovým podnětem musí
podle § 42 správního řádu zabývat a každý podnět vyřešit v souladu se zákonem.
Vlastislav Slíž
referent odboru správních agend,
silniční správní úřad

Chorea nábor
Přišel ten správný čas přidat se ke smíšenému pěveckému
sboru Chorea Nova. Jsme amatérský sbor s patnáctiletou tradicí, zpíváme na nejrůznějších koncertech a vytváříme rozmanité
akce.
Nabíráme nové zpěváky a zpěvačky.
Rádi zpíváte?
Jste z Nové Role nebo jejího okolí?

Tak neváhejte a napište na email:
chorea-nova@seznam.cz
nebo se přijďte podívat na sborovou zkoušku.
Zkoušíme každou středu od 19:00 ve sborové klubovně
(vedle vchodu do sálu Kulturního domu Nová Role).
Těšíme se na Vás!
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Virtuální Univerzita třetího věku
Vážení senioři,
chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti?
V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata
v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají – podobně jako Vy – zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se
s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity
volného času.

Motto: „Vzdělávání
přichází za seniory“

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V)
o Virtuální U3V, která Vám dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.
Neváhejte a přijďte mezi nás!

Konzultační středisko
Nová Role
Místo výuky
Městská knihovna Nová Role

www.e-senior.cz
Podrobné informace v knihovně.
Kurzy je možné absolvovat jednotlivě nebo se zapojit do studia,
kdy po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit
slavnostní promoce v aule ČZU.

Zimní semestr 2020
Kurzy
Včelařský rok - od 30. září 2020
Genealogie. Hledáme své předky - od 7. října 2020
Tutor
BBus (Hons) Marcela Toužimská
knihovna@novarole.cz, 736697997

Letní měsíce byly plné preventivních akcí
Léto je pomalu u konce a s ním i čas letních prázdnin a dovolených. Policisté Karlovarského kraje však během letních měsíců
nezaháleli a účastnili se několika preventivních akcí. Jednalo se
o různé akce preventivního charakteru, které se týkaly například
ochrany majetku, bezpečné jízdy na kole či ochrany zdraví a majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté navštívili několik obchodních domů v Karlovarském kraji, kde upozorňovali návštěvníky
na nutnost řádného zabezpečení majetku nejen před dovolenou.
Návštěvníci si zde mimo jiné mohli vyzkoušet i několik typů nejmodernějšího zabezpečení majetku.
Policisté během letních měsíců realizovali také několik preventivních akcí na cyklostezkách v celém Karlovarském kraji. Cyklisté se s nimi mohli setkat například v Tašovicích, v Chebu či na
cyklotrase mezi obcemi Přebuz a Jelení. Preventisté kraje společ-
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ně s hlídkami dopravní policie, zástupci Besipu či Týmu silniční
bezpečnosti upozorňovali cyklisty na možná rizika. V případě
drobných pochybení, se kterými se policisté setkali, cyklisty na
jejich nedostatky prozatím jen upozornili. Pro cyklisty mohla být
zastávka u preventivního stánku velmi příjemnou chvilkou, neboť zde mohli získat i zajímavé předměty jako např. cyklistickou
lékárničku, červenou blikající odrazku na kolo, cyklomapy a jiné
reflexní materiály.
Policejní preventisty mohli potkat také návštěvníci autokempů a koupališť při preventivní akci nazvané „Bezpečně u vody“.
Tato akce byla zaměřena zejména na bezpečné chování u vodních
ploch a na zajištění majetku právě při návštěvě koupališť a kempů. Policisté navštívili během léta několik koupališť například
v Ostrově, Nové Roli a v Sokolově. Policisté se však nezaměřili
jen na koupaliště, ale navštívili i kempy v celém Karlovarském
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kraji jako například v Radošově, Lokti, v obci Teplá či na vodní
nádrži Jesenice. I zde policisté návštěvníkům koupališť a kempů
rozdávali letáčky s preventivními radami a drobné upomínkové
předměty, jako je voděodolné pouzdro na mobilní telefon, frisbee, praktické balení náplastí či reflexní klíčenky a pásky.
Na závěr léta bychom všem školákům chtěli popřát klidný vstup
do nového školního roku.

2020

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje

Mobilní Rozhlas
Připomínáme občanům oceňovanou komunikační platformu
Mobilní Rozhlas. ZDARMA budete vždy informováni o důležitých událostech přímo do vašeho telefonu pomocí SMS zpráv,
e-mailů, hlasových zpráv, anket nebo aplikace pro chytré telefony.
Zaregistrujte se ZDARMA na www.novarole.mobilnirozhlas.cz,
telefonicky na čísle 353 176 319 nebo osobně na městském úřadě
v kanceláři č. 11 u pana Vlastislava Slíže.

2. 9. 2020 – 30. 9. 2020

Vernisáž 2. 9. 2020 od 17. hodin
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Poděkování členům Klubu přátel školy
Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří se stali členy
„Klubu přátel školy“ a svými klubovými příspěvky přispěli dětem, kteří navštěvují ZŠ v Nové Roli. V minulých letech jsme
rozhodli a schválili členský příspěvek ve výši 150 Kč na rok.
Z vybraných prostředků se udělala radost dětem nákupem relaxačních vaků, které mají k dispozici na chodbách v obou pavilonech. Nakoupili jsme občerstvení na „Zahradní slavnost“
a pozvali děti na ekologickou přednášku spojenou s oslavami
Dne Země.
Plánujeme i v dalších letech fungovat a přispívat našim dětem.
Vážíme si spolupráce paní ředitelky a její zástupkyně, které se
s námi rodiči schází dle potřeby během školního roku, diskutují, odpovídají a vysvětlují vše, co se školy a našich dětí týče. Samozřejmě musíme poděkovat i učitelům, kteří jsou aktivní spolu

s dětmi a díky našemu spolku se mohou s klidným svědomím stát
„obchodníky, řemeslníky, bankéři…“. Zapojují se do nejrůznějších projektů, čímž zlepšují finanční gramotnost, sociální cítění
a obchodní myšlení našich dětí.
I letos hodláme ve spolupráci pokračovat a chceme se v co
největší míře účastnit dění na naší ZŠ Nová Role. Doufáme, že
i ostatní rodiče s námi nadále budou nadšení sdílet. Přijďte se
aktivně účastnit našich debat a diskuzí, kterými můžete přispět
ke zlepšení zázemí i atmosféry na půdě školy. Přijďte řešit, co vás
trápí nebo naopak, co vás těší. Sledujte informace na „Bakalářích“. Těšíme se na vás!
Tým rodičů KPŠ Nová Role

Organizace školního roku 2020/2021
Období školního vyučování
Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020
Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června 2021

Podzimní prázdniny:
čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny:
středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny:
pondělí 1. března 2021 – neděle 7. března 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
Hlavní prázdniny:
čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021

Šikula mezi námi
Karlovarská agentura rozvoje podnikání uspořádala výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ „KOLONÁDNÍ POHÁREK“.
Žáci měli vytvořit návrh dekoru lázeňského pohárku. Soutěže se zúčastnilo 17 škol ve dvou kategoriích a bylo hodnoceno 175 návrhů. Naši žáci se této soutěže zúčastnili a Jiřík Baloun z 2. B získal ve své kategorii za svůj návrh
1. místo. A takto vypadal Jiříkův návrh, podle kterého vyrobili
v porcelánce opravdové pohárky. Jiříku, děkujeme za reprezentaci
a gratulujeme k výbornému úspěchu.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Srdečně zveme všechny ženy, dívky i muže do
sportovní haly TJ u koupaliště v Nové Roli!
ZAČÍNÁME OD 31. 8. 2020 – PONDĚLÍ
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

19:00–20:00
17:50–18:50
19:00–20:00
19:00–20:00
17:50–18:50
19:00–20:00
19:00–20:00

aerobik – Štofi
fitbally – Liduš
posil. cv. – Jitule
zumba – Jitule
fitbally – Jitule
aerobik – Štofi
zumba – Jitule

Dobrá akce
Když 18. května skončil v ČR nouzový stav a následně došlo
k uvolňování omezujících opatření, sešel se Osadní výbor, Sdružení dobrovolných hasičů a Balcare club (všichni z Mezirolí), aby
se domluvili, co udělat, aby občanům nahradili absenci veřejných
akcí od března do května.
Výsledkem byla dohoda, že na závěr školního roku připraví společně produkci jak pro děti, tak pro dospělé – pro děti odpoledne,
pro dospělé večer. A protože se správně počítalo s větší účastí
obyvatel, byla pro místo konání vybrána louka, která slouží hasičům jako cvičiště.
Za krásného slunečného počasí děti sledovaly práci sokolníka,
měly možnost si ověřit svoje znalosti na naučné stezce, kde měly
za úkol poznávat zvěř naší přírody, její pobytové znaky, paroží
nebo zde rostoucí stromy a keře. V obležení byla i laserová střelnice.Vyzkoušely si svojí zručnost v chůzi na chůdách, skákání
v pytli, házení míčkem na cíl, střelbu ze vzduchovky nebo kuše.
Velmi zajímavou a poučnou byla simulace dopravní nehody,
při které profesionální hasiči z Karlových Varů za pomoci členů
JSDH Mezirolí vyprošťovali osoby z havarovaného vozu, které
následně předávali posádce rychlé zdravotní pomoci, která dokonce se dvěma místními lékaři přijela na místo simulované dopravní nehody.
Krásné bylo i vystoupení členů kroužku mladých hasičů s ukázkou toho, co se dosud naučili a jak jsou připraveni na podobné
situace. Svým vrstevníkům předvedli a následně umožnili srážení terčů pomocí džberovky. Nechybělo ani tradiční a mezi dětmi
oblíbené malování na obličej nebo Porcelánová školička, kde děti
měly možnost si odekorovat svůj hrníček, misku nebo talíř. Rušno bylo i na stanovišti, kde děti jezdily na koních nebo u hromady písku ze „zlatonosné“ řeky Rolavy, kde děti hledaly valouny

Cena za cvičební hodinu:
pro členy TJ Kč 40,- (s ročním příspěvkem Kč 100,-)
pro nečleny Kč 50,mateřská a důchodci Kč 30,- (po zaplacení ročního příspěvku)
studenti Kč 30,- (po zaplacení ročního příspěvku)
Vhodné s sebou přinést pevnou obuv, ručník, nápoj.
(pití lze zakoupit i na místě)
Bližší informace – mobil 723 214 846
Těší se J + L + J ♥

zlata či u ohně, kde opékaly buřty.
Předělem celé akce byla bouřka s vydatným deštěm, která se
přihnala kolem devatenácté hodiny a většina dětí odešla domů.
V té době již DJ Martina Mojžíše vystřídala na podiu, které bylo
opět na korbě nákladního vozu rodiny Váchových, kapela Sympaťáci a o zábavu dospělých bylo postaráno.
Po dlouhé době to bylo poprvé, kdy se všechny spolky, které
v Mezirolí máme, pod vedením Osadního výboru domluvily
a realizovaly společnou akci.
Nejen podle mého názoru, ale např. i podle názoru naší paní
starostky, která byla přítomna spolu s dalšími členy ZMě, se akce
vydařila.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen organizátorům celé akce,
ale také zastupitelům města Nová Role, že při tvorbě a schvalování rozpočtu na rok 2020 vzali na vědomí, že i v Mezirolí se chtějí
lidé bavit a všechno stojí peníze.
Cinegr Ladislav

9

různé

Děkujeme
Výkonný výbor SDH Mezirolí koncem měsíce července naložil důchodce, kteří měli zájem, a odvezl je na prohlídku areálu
a techniky profesionálních hasičů do Karlových Varů.
Příslušníci směny, která měla právě službu, velmi ochotně vysvětlovali a ukázali, co dělají v průběhu směny, když nejsou zrovna u ohně a s jakou technikou k zásahům vyjíždějí.
A věřte, že bylo na co koukat. Vždyť například velitelský vůz
vybavený drony je v současnosti jediný v ČR a hasičům pomáhá
při likvidaci požáru ve velkých objektech nebo lesních lokalitách.
Velitel zásahu pomocí dronu vybaveného kamerou má větší možnost nasadit zasahující jednotky do míst, kde je to zapotřebí.
Stejně tak jsme poprvé viděli zařízení mezi hasiči nazývané
Cobra, které stejně jako jmenovec had se do materiálu zakousne
a nepustí. Jedná se o zařízení, které se vysokým tlakem vody prořezává do nepřístupných prostor hořících objektů a tam vytvořenou párou likviduje oheň. Malé množství vody pod vysokým
tlakem tak zapříčiní, že nedochází k vyplavení objektů a jejich
ještě většímu znehodnocení.

Velmi ochotně nám službu konající profesionální hasič Ondra
Horych (jinak “dobrák“ z Nové Role) ukázal práci na výsuvném
žebříku, který dosáhne do výšky 40 m, což je v praxi asi osmé
patro věžového domu.
Na závěr prohlídky jsme pořídili společnou fotografii do kroniky SDH a fotografii těch, kteří v roce 1972 SDH v Mezirolí zakládali. Chybějí pouze tři, kteří jsou již v hasičském nebi a jeden,
který se pro nemoc nemohl akce účastnit. Následně se celá skupina přesunula do klubovny SDH v Mezirolí, kde se ve stísněných
podmínkách vzpomínalo na uplynulých čtyřicet osm hasičských
let, ale i na život v obci, která se každým rokem mění.
Všichni se shodli na tom, že výkonný výbor pro nás připravil
krásnou akci a všichni mu za to moc děkujeme.
Společně se těšíme na rok 2022, kdy si připomeneme 130 let od
založení prvního hasičského spolku v Mezirolí, který se odsunem
sudetských Němců rozpadnul, a zároveň 50 let od obnovení jeho
činnosti.
Účastníci zdařené akce

Dětský den v Jimlíkově
V sobotu dne 13. 6. 2020 uspořádal OV Jimlíkov Dětský den.
Pro děti bylo připraveno několik soutěží: chytání rybiček či zatloukání hřebíků, za které na konec dostaly sladkosti. Překvapením pro děti bylo malování na obličej a skákací hrad. Všem se na
akci moc líbilo. Velké poděkování patří městu Nová Role.
Za OV Jimlíkov Martina Hrabicová

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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FK Nová Role

2020

Výstavba hřiště s umělou trávou III. generace
V červenci letošního roku byla zahájena výstavba tréninkového
hřiště s umělou trávou III. generace na místě bývalého škvárového hřiště ve sportovním areálu FK Nová Role. Po provedení zemních prací probíhá v současnosti navážení podkladních štěrků
a konečné rovnání hrací plochy. Zároveň proběhla pokládka kabelů pro umělé osvětlení hřiště. Práce na stavbě probíhají podle

harmonogramu v dobré kvalitě.
Konečné dokončení stavby by mělo proběhnout na přelomu
srpna a září 2020.
Jiří Hájek
předseda FK Nová Role
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