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Slovo
starostky

Vážení spoluobčané,
o volbách bylo napsáno již mnoho,
přesto mi dovolte, se k nim ještě vrátit.
Volby do krajského zastupitelstva jsou
pro budoucí chod měst a obcí velice
důležité. Jak jistě víte, i já jsem kandidovala do zastupitelstva kraje. Chyběly
pouhé čtyři preferenční hlasy a mohla mít Nová Role v krajském zastupitelstvu svého zástupce. Velice děkuji všem, kteří mě přišli podpořit.
Vaše preferenční hlasy jsou pro mou další práci pro naše město velkou
motivací. Zároveň vaši podporu vnímám jako velký závazek a budu se
snažit vaši důvěru nezklamat.
Pomalu se blíží předvánoční čas a s tím jsou každoročně spojeny naše
charitativní aktivity. Tradičně připravujeme Vánoční burzu a já osobně si dovolím, vás poprosit o podporu této prospěšné činnosti. Darujte
vše, co již ve své domácnosti nepotřebujete, např. domácí potřeby, hračky, knihy, deky, záclony, dárkové předměty, ale i oblečení. Vaše dary
se budou prodávat za symbolické ceny na charitativní Vánoční burze,
která proběhne v pátek a sobotu 25. – 26. 11. 2016 v sále Kulturního
domu. Současně Vás zveme, přijďte si koupit něco pro radost, přispěje-

te tím na nákup vánočních dárků pro děti ale i seniory. Ve spolupráci
se základní školou a mateřskou školou vytipujeme děti ze sociálně slabých rodin a společně vytvoříme Strom splněných přání. Podpoříme
děti a seniory přímo z našeho města.
V loňském roce se nám podařilo rozzářit Vánoce šestnácti dětem, kterým jsme mohli splnit jejich přání nejenom díky výtěžku z charitativní
burzy ale i díky jednotlivým přispěvovatelům. Na Štědrý den v 15 h
odpoledne chodil Vánoční anděl po Nové Roli a dárky doručil přímo
pod Vánoční stromeček. Nezapomněli jsme navštívit ani některé seniory z Nové Role.
Další tradiční akcí jsou Adventní koncerty v kostele sv. Michaela
a Živý Betlém. Výtěžek z Adventních koncertů bude darován na zakoupení elektrického vozíku pro mladou ženu z Nové Role. Vím, že
je ještě brzy myslet na Vánoce, ale všechny výše jmenované akce jsou
organizačně velmi náročné a bez pomoci vás obyvatel zcela neuskutečnitelné. Proto vás jménem organizátorů prosím, abyste své dary do
charitativní burzy doručovali již v těchto dnech na Městský úřad Nová
Role. Pokud by měl někdo zájem seznámit se loňskou charitativní činností či pomoci s tou nadcházející, prosím, kontaktujte přímo starostku
města Nová Role.
Protože Adventní čas se již blíží, dovoluji si vám popřát klidné předvánoční dny a těším se na vás na některé předvánoční akci.
S úctou a pozdravem Jitka Pokorná.

Oprava komunikace v Jimlíkově dokončena
Osadní výbor Jimlíkov děkuje starostce Jitce Pokorné a všem
zastupitelům města N.Role za perfektně provedenou opravu
komunikace 2.etapy v Jimlíkově. Jsme velice rádi, že dlouholeté
problémy s prašností a sjízdností jsou již minulostí.
Poděkování patří také ing. Liborovi Škardovi, který se velkou
měrou zasloužil o opravu komunikace 1. etapy, která byla provedena v r.2011 a dodnes je komunikace bez závad.
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Závěrem konstatujeme, že spolupráce s městem a technickou
službou pod vedením ředitele Jiřího Sýkory je na velice dobré
úrovni, což v minulosti nebylo.
Za Osadní výbor Jimlíkov
Miroslav Hejna
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Přeshraniční spolupráce
V letošním roce se nám podařilo navázat na vztahy partnerské přeshraniční spolupráce s obcí Rittersgrün, které má město Nová Role
smluvně uzavřené od roku 2002 v rámci rozšiřování Evropské unie.
Obec Rittersgrün již dnes nefunguje jako samostatný územněsprávní celek, v roce 2005 byla začleněna pod město Breitenbrunn na základě nové německé legislativy, kdy obce a města musí mít minimálně 5 000 obyvatel, aby mohly fungovat samostatně.
V první polovině roku proběhly vzájemné návštěvy, na kterých
byly domluveny dva termíny pro uskutečnění společných akcí.
První byla Michalská pouť v Nové Roli, která se konala v sobotu
17. 9. 2016. Přesto, že bylo velice nepříznivé deštivé počasí, přijeli
naši partneři z Rittersgrünu ve velkém počtu. Skupinka 20 dětí zavítala dopoledne do Návštěvnického centra Thun 1794 - porcelánová zastávka. Velice atraktivní byla pro německé dětské návštěvníky
vlastní výroba potisku hrnečku. V odpoledních hodinách mezi kapkami deště se děti vydováděly na pouťových atrakcích. V početné
skupině zavítali i hasiči, kteří přivezli tamní kvasnicové pivo a typický německý Eintopf, které osobně na pouti prodávali a zisk následně věnovali našim hasičům. Zástupci obce Rittersgrün pan Thomas
Welter a Hans Jürgen Knabe s manželkami se zúčastnili společně
s vedením města Nová Role sváteční bohoslužby v kostele sv. Micha-

ela, slavnostního oběda v restauraci U Petra a po té i přes velmi deštivé počasí si vyslechli hudební vystoupení v Rittersgünu oblíbených
Červených Panterů.
Na oplátku byla Nová Role pozvána do Rittersgrünu v neděli
2. října na zábavné Rodinné odpoledne tematicky zaměřené na koně,
přírodu, myslivost a lov. Zájezdu se zúčastnilo celkem 31 Novoroláků a 22 novorolských dětí, pro které byl připraven pěkný program:
vyjížďka kočárem, jízda na koni, soutěže na téma příroda, tombola,
lukostřelba, střelba ze vzduchovky, malování na obličej. Zajímavá
byla i prohlídka železničního muzea úzkokolejné železniční trati
a letové ukázky dravců, které zde předvedl pražský občanský spolek
PENTHEA pod vedením Petra Kolomazníka. Vlastním vozem se na
partnerskou návštěvu vydali hasiči, kteří i přes jazykovou bariéru
zahájili užší spolupráci s hasiči z Rittersgrünu. Přesto, že první říjnová neděle byla nezvykle chladnější, zájezd se vydařil a společně se
můžeme těšit na další vzájemná partnerská příhraniční setkávání.
V příštím roce 2017 bychom rádi naplánovali společné akce s využitím možností čerpání dotací z programů Euregio Egrensis – regionální sdružení měst a obcí, kde na spolupráci spolků můžeme dostat
až 25 000 euro.
Jan Lichnovský – místostarosta města.

Rozsvěcení Vánočního stromu
v Nové Roli 2016
Kde: prostranství před městským úřadem
Kdy: pátek 25. 11. 2016 od 15.30 h
Stánkový prodej od 13 h, Ježíškova dílna, občerstvení.
Doprovodný program, host Martin Maxa.				
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Upozornění – výlepové plochy města
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že vylepování plakátů je možno pouze na osmi výlepových plochách města Nová Role, tj. na dřevěných
tabulích umístěných ve Školní ulici za novinovým stánkem, v Tovární ulici u autobusového nádraží, v Chodovské ulici vedle autobusové zastávky směrem do Mezirolí, ve Svobodově ulici mezi Základní
uměleckou školou a kadeřnictvím, dále pak v Jimlíkově opět u autobusové zastávky směrem do Mírové a pak v Mezirolí u kruhového

objezdu, u mateřské školy směrem do Staré Role a na návsi u knihovny. Na stromy, sloupy vedení elektrické energie, autobusové zastávky, telefonní budky, vchody do budov a další prostory je vylepování plakátů zakázáno. Možné je taktéž domluvit si výlep plakátů na
informační tabuli v budově úřadu a na webových a facebookových
stránkách města.
Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.
Městský úřad Nová Role.

Kulturní dům Nová Role
Město Nová Role nabízí k jednorázovému krátkodobému pronájmu Kulturní dům v Nové Roli. Cena za krátkodobý pronájem činí
Kč =6 500,--/ 24 hod. včetně energií a DPH. Dům je vybaven novými
stoly a židlemi, k dispozici jsou bílé ubrusy a slavnostní bílé návleky
na židle. Sál je vhodný pro konání plesů, tanečních zábav, rodinných
a společenských oslav, na divadelní představení, koncerty, taneční
diskotéky.
Kontakt správce KD: Bedřich Teuchert, tel. 602 302 030, referent
kultury EO MěÚ NR: Kateřina Černá, tel. 731 613 465.

Halina Pawlowská
– Chuť do života
Kulturní dům Nová Role
Středa 16. 11. 2016 od 19 h
Vstupné Kč 200,- podatelna úřadu

Prosba starostky města

Vážení občané a přátelé,
dovoluji si Vás opět srdečně požádat o darování nepotřebných věcí (ošacení, obutí, kabelky, bižuterie, sportovní potřeby, knihy, hračky, sklo, porcelán apod.) do
Vánočního bazaru, který se uskuteční první adventní víkend tj. 25. – 26. 11. 2016.
Dary můžete již průběžně nosit na městský úřad, ekonomický odbor.
Výtěžek bude použit na vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých rodin v Nové Roli.
Na aktivní spolupráci s vámi se těší Jitka Pokorná – starostka města Nová Role.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

4

11-12

rozhovor

2016

Zeptali jsme se za vás...
…tentokrát předsedy fotbalového klubu Nová
Role – pana Jiřího Hájka.

sech je do posledního místa obsazena. Tímto nám stoupla o 30 - 40%
návštěvnost. V průměru máme 80 – 100 fanoušků na zápas.

Pane předsedo, kolik má FKNR hráčů?
Náš fotbalový klub je rozdělen na tyto kategorie: mladší přípravka,
starší přípravka, žáci, dorost, A – mužstvo, staří páni. Máme zde cca
180 aktivních členů, z nichž 84 tvoří mládež, ostatními jsou dospělí.
Díky malému počtu kmenových dorostenců využíváme spolupráce
s fotbalovým klubem ve Staré Roli.

Chtěl byste našim čtenářům něco vzkázat?
Rád bych všechny čtenáře pozval na fotbalové zápasy, ale i jiné akce
pořádané naším klubem.
Samotným závěrem děkuji městu za velmi dobrou spolupráci a jejich vstřícnost. Další poděkování nesmí chybět pro hráče, trenéry,
sponzory, skalní fanoušky a všechny věrné nadšence, kterým sport
v Nové Roli není lhostejný.

V jaké fázi se fotbalová liga nachází?
V současné době družstvo A-muži postoupilo, hraje A třídu a je
na 3. místě. Žáci svoji soutěž vedou, jsou na 1. místě. U mladších
dětí (starší i mladší přípravka) nejsou rozhodující výsledky, nýbrž
to, že hrají pravidelnou soutěž a poctivě se na ni připravují. U těchto
ročníků je důležité, aby se děti „otrkaly“, docházely pravidelně na
tréninky, dobře si zahrály a měly radost nejen z pohybu, ale i z ob-

Děkujeme za rozhovor a přejeme místnímu klubu mnoho úspěchů
a spokojených fanoušků.

lečených dresů.
Která družstva Vám dělají největší radost?
Všechna, která hrají. V dnešní době je uměním děti ke sportu přitáhnout, ale s tím se potýkají i větší města. Každým rokem proto
děláme sportovní den pro MŠ a 1.stupeň ZŠ, kde si během celého
dopoledne zasportují. My si tak okoukneme a vytipujeme nadané
hráče, oslovíme jejich rodiče a poté máme radost, když je mezi sebou
můžeme přivítat.
Jaké chystáte investice na příští rok?
Určitě budeme muset na hlavním hřišti vyměnit lapače, rádi bychom připojili i rekonstrukci kabiny pro hosty. Je třeba dokončit
oplocení kolem celého areálu tak, aby hřiště bylo celé uzavřené. Vše
je ovšem otázka financí. Velkým potěšením pro mne je získání dotace z MŠMT (poprvé v historii klubu) v řádu desítek tisíc korun.
Z této částky budou vyčleněny určité finance jako symbolická odměna dobrovolným trenérům, kteří se ve svém volném čase pravidelně
i několikrát týdně hráčům věnují. Mezi další plány patří též celková
rekonstrukce škvárového hřiště. Naší vizí je umělá tráva a na zbylém
pozemku vybudování víceúčelového sportoviště (florbal, basketbal,
doskočiště a běžecká dráha) zejména pro potřeby základní školy. Byli
bychom rádi, kdyby město tento projekt podpořilo a zrealizovalo.
Všichni si určitě všimli, že na fotbalovém hřišti vyrostla nová tribuna. Splnila Vaše očekávání?
Splnila ho na 100%, to jsme ani nečekali. Při mistrovských zápa-
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Poděkování paní Ladislavě Nemčičové
V rámci Týdne knihoven proběhlo ve středu 5. 10. 2016 v Krajské knihovně Karlovy Vary 3. Slavnostní setkání knihovníků Karlovarského kraje a ocenění nejlepších dobrovolníků i profesionálů
v knihovnictví v regionu. Mimořádná cena byla udělena „Za celoživotní významný přínos k rozvoji knihovnictví v Karlovarském kraji“
paní Ladislavě Nemčičové, vedoucí Městské knihovny v Nové Roli,
která se věnovala knihovnické profesi 44 let. Významným způsobem se zasloužila o rozvoj knihovny a její činnosti nejen v domovské Nové Roli, ale i v rámci kooperace s kolegy z jiných knihoven,
o rozvoj čtenářství a knihovnických služeb v rámci celého regionu.
K tomuto ocenění srdečně poblahopřál paní Nemčičové i místostarosta města Jan Lichnovský a poděkoval jí za její letitou, ochotnou,
obětavou a přínosnou práci pro knihovnu v Nové Roli.

Týden knihoven
Letos proběhl 20. ročník celostátní akce „Týden knihoven“ a my se
s naší knihovnou také zapojili.
Týden jsme zahájili vernisáží výstavy Karla Soukupa s názvem: Obrazy na blbou náladu. Pana Soukupa většinou známe jako „televizáka“, který natáčí příspěvky pro televizi Duha. Tentokrát se postavil
před kameru a představil se nám jako malíř. Vystoupení Stany a Pepy
Fortesont bylo skvělým zážitkem. Možná se někdy v budoucnu dočkáme jejich recitálu v našem městě.

V úterý v rámci Maratonu čtení, za podpory SKIPu a Čtení pomáhá, přijel představit knihu: Proč obrazy nepotřebují názvy Ondřej
Horák, držitel ceny Magnesia Litera 2015.
Celý týden probíhaly v knihovně soutěže pro děti, noví čtenáři získali registraci zdarma a dlužníci mohli vrátit knihy bez pokut. První
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příspěvky do literárně-výtvarné soutěže Barevný podzim už dorazily, ale těšíme se, že jich bude víc.
Půjčování brýlí je první z novinek, které jsme si pro vás připravili.
Zapomněli jste si brýle doma? Nevadí, půjčíme vám naše. Druhou
novinkou je donášková služba. Seniorům a dlouhodobě nemocným
nabízíme donášku knih do domu. Po předchozí domluvě každý první pátek v měsíci vám doručíme knihy domů. Knihy je možné vybrat
pomocí on-line katalogu knihovny nebo využít doporučení knihovnic. Zájemci se mohou domluvit osobně, telefonicky nebo na emailu
knihovna@novarole.cz.
Poslední novinkou, kterou nabízíme, je dárkový poukaz na Miniškolení pro seniory – „přítel počítač“ s realizací v roce 2017. Pokud se
vám zdá, že by poukaz byl vhodným dárkem pro vaše blízké, přijďte
se domluvit do knihovny.
Marcela Toužimská
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Knihovna Nová Role Vás zve

Malý vánoční
jarmark
Obrazy, šperky, formičky,
vánoční dekorace,
přání, adventní věnce.
Vernisáž se koná ve středu
23. listopadu 17 hodin.

Otevřeno Po, Út, Čt 10 – 12 13 – 18. 30
do 22. prosince 2016

Proč obrazy nepotřebují názvy
V úterý 4. října těsně před osmou vchází do knihovny sympatický
mladý muž jménem Ondřej Horák. Přijel, aby představil svou knihu „Proč obrazy nepotřebují názvy“ našim dětem. Zároveň přichází
i téměř čtyřicet dětí s nůžkami a lepidly v ruce. Zatím nikdo neví
proč. Jdou do klubovny, usedají na místa a… Už to začíná. S knihou v ruce, s rukou na plátně anebo jen tak se Ondřej pouští do
vyprávění o umění dávném i nedávném. „Jaký je rozdíl mezi galerií
a muzeem? Víte co je originál? Kolik jich je? Je správně namalovaný
strom, lístek po lístku, nebo jen pomocí stínů?“ To a ještě více otá-
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zek a odpovědí jsme v úterý slyšeli. K čemu nůžky a lepidla? Přidáte
k nim bílý papír, pár vytištěných obrázků a děti z nich tvoří časovou
osu umění ve stylu Ondřeje Horáka a Jiřího Franty. Následovalo
závěrečné hodnocení vytvořených prací, autogramiáda a postupné
loučení.
Mockrát děkujeme za úžasné dvě hodiny a snad někdy příště na
shledanou.
Marcela Toužimská
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různé

Poděkování
Chtěl bych prostřednictvím Novorolského zpravodaje poděkovat
manželům Dolejšovým provozujícím autokemp U koupaliště v Nové
Roli.
Ve dnech 26. 8. - 28. 8. 2016 jsem pod hlavičkou MERCEDES klubu.cz , uspořádal v ATC U Koupaliště v Nové Roli již 7. Karlovarský
sraz pro členy klubu, ale i pro ostatní příznivce značky Mercedes
Benz.
Protože jednání a domluva s panem Dolejšem ohledně uskutečnění srazu, t. j. termín ubytování, strava, byla naprosto vyhovující, pořádal jsem v tomto kempu již třetí sraz Mercedes klubu . Do kempu
se na letošní sraz sjelo 34 vozů značky Mercedes a 79 členů posádek!
Manželům Dolejšovým děkujeme za pomoc při zajištění soutěží
v areálu kempu. S průběhem tohoto srazu se vyrovnali naprosto profesionálně a za to jim taktéž patří velké poděkování od všech účastníků srazů konaných v tomto kempu!
Protože letos pan Dolejš končí s provozováním tohoto kempu,
doufáme, že se na jeho místo přihlásí provozovatel stejně schopný
a ochotný jako jsou pan a paní Dolejšovi. Rádi bychom 8. Karlovarský sraz 2017 uspořádali opět v kempu v Nové Roli !
Za „MERCEDESklub.cz„ koordinátor srazů
Jaroslav „Kejzy“ Kejzlar

Dům dětí a mládeže v Nové Roli, okres Karlovy Vary, příspěvková
organizace
Vás zve

v pátek 11. listopadu 2016 na

PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA NA BÍLÉM KONI
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
Sraz všech účastníků v 17.00 hod. před budovou DDM
Zakončení u DDM KULTURNÍM VYSTOUPENÍM, MARTINSKÝM
POHOŠTĚNÍM A OHŇOSTROJEM
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST – LAMPIÓNY S SEBOU!!!!
Prosíme všechny maminky, babičky….upečte nám na martinské pohoštění.
Informace v DDM – tel. 353851172, 607552337

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Zahájení nového školního roku v MATEŘSKÉ ŠKOLE
Od 1. září má naše mateřská škola nový název – MATEŘSKÁ ŠKOLA CESTIČKA NOVÁ ROLE. V tento den jsme zároveň přivítali
v naší školičce i nové děti, pro které byl připraven pestrý program
tak, aby se děti lehce adaptovaly na nové prostředí. Na začátku nového školního roku nás navštívil i kouzelník s kouzelnickou show
a divadélko z BEDNY s veselou pohádkou.

Putování s Varybou za Karlem IV.
I v letošním roce jsme se s žáky 1. stupně vydali s velrybou Va-

ZŠ Nová Role
I letošní školní rok zahájili žáci 2. stupně návštěvou představení
„Svět tančí“ v rámci Mezinárodního folklorního festivalu. V LS Thermal v Karlových Varech pro ně byl připraven bohatý program, žáci
měli možnost zhlédnout vystoupení folklorního souboru z exotické Indonésie a Severního Kypru a dokonale sehraného slovenského
souboru Trenčan.
Na začátku října navštívili žáci 2 st. i divadelní představení „Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!“ v Západočeském divadle
Cheb. Perfektně zpracovaná parodie na slavného detektiva Sherlocka Holmese zaujala jak žáky, tak i pedagogy svým jemným vtipem
a skvělými hereckými výkony.
To je jen začátek z řady kulturních akcí, kterých se žáci v tomto
školním roce zúčastní. Naplánována je například návštěva výstavy
korunovačních klenotů v Karlových Varech, pořad „Lovci zážitků“
a beseda v rámci Tourfilmu opět v Karlových Varech, dále literární
besedy v knihovně v Nové Roli a Krajské knihovně, divadelní představení v Karlovarském městském divadle.
Žáci se mohou těšit i na několik poznávacích zájezdů. V adventním
čase chceme navštívit starobylé německé město Norimberk a jeho
slavné vánoční trhy. Na jaře letošního školního roku budeme organizovat vícedenní poznávací zájezd do Vídně, žáci budou mít možnost
prohlédnout si historické centrum města a proslulé zámky Hofburg
a Schönbrunn. Dále na ně čeká vyhlídková plavba po Dunaji a návštěva zábavního parku Pratr. V neposlední řadě chystáme v létě již
tradičně i zájezd do Prahy, kde budou žáci moct objevit další střípek
naší historie.
Nesmíme zapomenout ani na různé další akce, například spaní ve
škole, škola v přírodě, zahradní slavnost… je toho zkrátka hodně, na
co se mohou žáci letošní školní rok těšit!
Mgr. Miriam Velínská
LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2016

rybou poznávat krásy našeho krajského města. V roce, kdy slavíme
700 let od narození Karla IV., vedla autorka projektu Š. Šťastná naše
kroky po místech, která jsou s tímto významným panovníkem spojená. Začali jsme v Sadech Karla IV. u Císařských lázní, pokračovali
jsme na Vyhlídku Karla IV., kolem lanovky Diana jsme sešli k Vřídlu, vystoupali jsme k Sadům Jeana de Carro s další sochou Karla IV.
a nakonec jsme došli k pískové soše a pro odměnu do IC. Dostali
jsme pamětní list s pečetí a sladkosti. Ještě jedno překvapení čekalo
u městské knihovny – Karel IV., kterému jsme na plášť napsali svůj
vzkaz. Všichni jsme byli nadšení. Děkujeme Varybo!

Výuka na dopravním hřišti
V září se žáci 4. A a 4. B zúčastnili výcviku jízdy na kole na dopravním hřišti v Karlových Varech u KV Arény. Pod dohledem dopravního policisty se snažili jet podle pravidel a dbát na bezpečnost svou
i chodců.
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různé

Klub Señiorita
Jak už jistě víte, každé pondělí se setkáváme se skupinou našich
babiček v klubu Señiorita.Klub byl založen začátkem letošního roku
a naše „babičky“ zažily mnoho lekcí s různou tématikou. Jako například lekce ergoterapie, kde nás Lenka Bauerová naučila techniku
decoupage. Dále nás navštívila Pavlína Petříková, která se podělila o své zkušenosti z muzikoterapie. Pravidelně nás navštěvuje také
vedoucí kroužku deskových her Karel Váňa, který seznamuje naše
„babičky“ s herními novinkami. Dále proběhlo profesionální focení
s Petrou Tomaníkovou Babickou, ze kterého vznikly krásné snímky.
V kroužku také probíhají setkání s Policií ČR, kde mohou naše členky pokládat dotazy a vést diskusi s Janou Březinovou o konkrétních
tématech. Všem výše zmíněným lektorům patří velké díky. Mimo
jiné procvičujeme paměť, motoriku a učíme se základům anglického
jazyka, za což chceme naše členky veřejně pochválit. :)
Rády bychom vás pozvaly na vernisáž, která bude probíhat od 1.11.
do 14.11. v městské knihovně Nová Role. Zde představíme výtvarná
díla, která vznikla v našem klubu.
Všechny tyto aktivity můžete sledovat na našich facebookových
stránkách „ Klub Señiorita“.
Všem mockrát děkujeme za podporu a těšíme se na další setkávání.
:)
Majda, Karola, Marťa

Předání hejtmanova poháru
Tři nejlepší školy v Karlovarském kraji se sešly ve čtvrtek
22.9.2016 v zastupitelském sále Krajského úřadu, aby převzaly
ceny pro vítěze. Náměstek pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Edmund Janisch ocenil sportovní aktivitu dětí
a vytrvalost vyučujících a poté předal žákům hodnotné ceny.
Naše ZŠ Nová Role po loňském vítězství opět stanula na stupních vítězů – tentokrát na 2. místě. Získala poukázku na sportovní vybavení v hodnotě 4 000,- Kč. Gratulujeme!

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

3.místo v krajské soutěži
pro SDH Mezirolí
V letošním ročníku hry Plamen, jenž je celostátní postupovou soutěží, se družstvu starších žáků SDH Mezirolí podařilo postoupit do
krajského kola a bojovat o účast na mistrovství České republiky. Ve
dnech 10. až 12.června jsme ve Žluticích v konkurenci dalších osmi
týmů z Karlovarského kraje bojovali o možnost postupu a o co nejlepší umístění. V těchto třech dnech jsme soutěžili v šesti disciplínách. Tou první byl branný běh, již v pátek vpodvečer. Na něm jsme
si trochu vybrali nováčkovskou daň, jelikož v krajském kole starší
žáci startovali naposled před 40-ti lety, ale i přesto jsme zahájili na
čtvrtém místě. V sobotu nás čekal perný den. Ráno slavnostní nástup
a do oběda obě disciplíny CTIF. Na štafetě CTIF nám soupeři ukázali
špičaté lokty a z devíti jsme byli na pátém místě. To jsme ale předpokládali. Útok CTIF jsme v tréninku dřeli, co to šlo, dostali jsme se na
výborné časy, ovšem zde to byl špatný výkon. Ale sport nemá někdy
logiku a soupeři také nezvládali situaci a zde jsme šli na bednu za
3.místo. Po obědě nebyl žádný odpočinek a museli jsme v tom vedru
hned na tréninky útoku, jelikož jsme měli startovat na jednotný stroj,
na který se běhá na MČR. Když jsme to nějak zvládli, už jsme museli
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hasiči
běžet na start štafety 4x60m. A tady přišla velká radost. Naši borci
předvedli famózní výkon a vše sedlo jak... no tak jak mělo. 2.místo,
nestačili jsme jen
na borce ze Žlutic, kteří již patří
ke špičce v republice. To nás samozřejmě posouvalo
směrem vzhůru
v celkovém hodnocení. Na závěr
Ve dvouch krajských soutěží vždy 3.místo
dne trochu netra-

2016

dičně ne jako poslední disciplína nás čekal požární útok. Zde opět
rozhodovaly maličkosti a my s průměrem jsme brali 5.místo. Nedělní ráno mělo rozhodnout o našem celkovém umístění. Byli jsme se
soupeři z Březové a Teplé namačkáni v jednobodovém rozdílu. Byly
to velké nervy, nechtěli jsme to být my, kdo to zkazí. Naše startovní
číslo devět nás ještě odsoudilo k nervovému vypětí. Soupeři to neustáli a my super výkonem při štafetě dvojic jsme nikoho nenechali
na pochybách, že třetí místo je naše. Zařadili jsme se mezi nejlepší
družstva kraje. O tento úspěch se postarali Matěj a Zdenda Váchovi, Adam Kakrda, Marián a Kristína Geťkovi, Honza Cinegr, Terka
Krbcová, Eliška Kejvalová, Dominik Svoboda a zapůjčená pro tuto
soutěž Lucka Kissová z Útviny.

Telegraficky: V Lize MH Karlovarského kraje:
mladší žáci 1.místo SDH Mezirolí, starší žáci 3.místo SDH Mezirolí
Liga KVK MH má dlouhou historii a my můžeme být hrdi, že jsme
vyryli spoustu hlubokých zářezů do jejích výsledků. Soutěž se skládá
z jednotlivých pohárových závodů, jejichž výsledky se sčítají. Letošní
ročník 2016 měl osm závodů, rozdělených: do prázdnin čtyři a druhá
půlka v rychlém sledu po zahájení školního roku. Velké cíle jsme si
nekladli. Celou sezonu nás provázely technické problémy, jenž zasahovaly do přípravy na tyto soutěže. Technika stárne a připomíná
nám to. Nicméně v polovině soutěže obě naše družstva vedla ligu
což bylo pro nás do jisté míry překvapení. Zejména v kategorii starší.
Zmíním podzimní závody, které nás nasměrovaly k našim konečným umístěním.
10.9. závod v Plesné, kde se nám mimochodem poroučela naše požární stříkačka, mladší žáci skončili do hodnocení ligy na 1.místě,
v kategorii starší i přes velký boj ve štafetě dvojic se nám nepodařilo
stíhat soupeře v útoku a obsadili jsme páté místo. Hned druhý den
jsme ráno razili na Pilu. Tam stále mladší předváděli super výkony
a skončili na 2.místě, starší si spravili chuť a brali medaile za 3.místo. Další závod, který byl přeložen kvůli hustému dešti na 25. 9. do
Jáchymova, potvrdil opět naše kvality. Mladší trochu se štěstím tento závod vyhráli a starší, kteří v tréninku na tuto soutěž opravdu šli
na doraz, bohužel skončili čtvrtí, byť měli stejně bodů jako soupeř
na třetím. Poslední závod nás čekal 1.10. v Karlových Varech. Před
zahájením soutěže jsme již věděli, že v celkovém hodnocení jsme
v obou kategoriích na bedně. Ještě se mohla poupravit jejich číslovka.
Překvapení se nekonalo a tak po posledním závodu ligy mladých
hasičů Karlovarského kraje se sečetly výsledky osmi náročných závodů a v kategorii mladších žáků se potřetí za sebou stali mistry
hasiči SDH Mezirolí. (Roky 2014,2015 a 2016). V kategorii starší
naše složené družstvo Mezirolí - Nová Role dokázalo rovněž obhájit
loňské umístění a skončili na třetím místě, čímž potvrdili, že třetí

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2016

Vítěz Ligy MH KVK mladší kategorie v letech 2014,2015,2016

místo ve hře Plamen v krajském kole nebylo náhodné a patříme ke
krajské špičce.
Na těchto výsledcích se podíleli:
Mladší žáci: Honzík a Toník Kružliakovi, Jirka Bauer, Barča Barnášová, Roman Bílský, Míša a Martin Štenclovi, Ondra Hubka, Kuba
a Lenka Pospěchovi.
Starší žáci: za Mezirolí Matěj a Zdenda Váchovi,Marián a Kristína
Geťkovi, Honza Cinegr, Patrik Samek, Kuba Meškán, z Nové Role
Terka Krbcová, Eliška Kejvalová, Dominik Svoboda a Adélka Štiková.
Poděkování: tímto veřejně děkuji Aničce Kejvalové ml. za zapůjčení
novorolských dětí do našeho družstva a vzájemné spolupráci v době,
kdy jsme oba jen těžko mohli složit sami soutěžní družstvo starších
žáků a mohli jsme realizovat takovéto výsledky, jenž jsou jedinou odměnou pro nás, vedoucí mládeže. Děkuji
Další poděkování patří pro další naše vedoucí: Lucku Pospěchovou
a Verču a Báru Kubíkovy. A pak hlavně našim skalním fanouškům
a rodičům, kteří nám pomáhají, jejich přízní a podporou.
Míla Pospěch
velitel SDH Mezirolí, vedoucí kolektivu MH
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Mistrovství světa
masters ve vzpírání
HEINSHEIM (SRN)
Ve věkové kategorii Ag7 /65 -69 let startoval ve hmotnostní
kategorii do 85kg závodník Nové Role p. Karel Mrnuštík.
Do 85kg:
K. Mrnuštík.....................145 (65 + 80).....................5. místo
A.Kocur - předseda oddílu vzpírání

Historický úspěch
novorolského šachu!
2 místo v krajském přeboru družstev I. třídy
Poř.

Družstvo

Body

Skóre

1.

Karlovarský šachklub Tietz B

31

70.5

2.

ŠK Caissa Nová Role

24

48.5

3.

ŠK Karlovy Vary B

22

56.5

4.

ŠK Valdštejn Cheb A

21

51.0

5.

Baník Sokolov ŠO A

21

47.5

6.

Karlovarský šachklub Tietz C

14

45.0

7.

Baník Habartov A

13

40.0

8.

TJ Tašovice A

13

39.0

9.

TJ Spartak Horní Slavkov

9

35.0

10.

TJ Ostrov A

7

38.0

11.

ŠK Spartak Chodov A

7

35.0

12.

AVZO- STSČ Františkovy Lázně

4

22.0

Famózní jízda našeho oddílu v sezoně 2015/2016 skončila ohromným úspěchem. V soutěži jsme předstihli i tak velká družstva, jako
jsou Baník Sokolov, Valdštejn Cheb, ŠK Karlovy Vary a Tietz Karlovy Vary C. Tyto týmy mají velmi dobrou úroveň a zkušenosti
i z vyšších soutěží. Nutno podotknout, že i ostatní družstva jsou na
solidní úrovni. Zápasy s nimi jsou vždy velmi vyrovnané a rozhodují
i maličkosti.
Za šachový oddíl Ladislav Janoušek a Robert Sýkora

ŽIVÝ
BETLÉM
Sobota 17. 12. 2016
Prostranství u kostela sv. Michaela
Občerstvení zajištěno.
Zahájení od 16:00 hod.
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