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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
opět se nacházíme ve velmi náročné
době. Všichni se bojíme zdražování
energií i potravin. Vedení města si
tuto skutečnost uvědomuje, a proto se
snaží alespoň malinko ulehčit svým
obyvatelům tím, že nezvyšuje poplatky za komunální odpad, registraci pejsků, přepravu seniorů Senior
Expresem a dokonce se nám podařilo udržet příznivé ceny nájmů
v bytech města a v Domě s pečovatelskou službou. I nadále nabízíme
bezplatnou právní poradnu pro obyvatele a jako jedno z mála měst
máme i ukládání odpadu ve sběrném dvoře zdarma. Tímto si dovolím
požádat všechny zahrádkáře, aby neprodražovali komunální odpad
všem obyvatelům města, kontejnery přistavené k zahrádkám nejsou
určeny pro bioodpad ze zahrádek a už vůbec ne na suť a jiný stavební
materiál. Vše nepotřebné z vašich zahrad, včetně trávy, je třeba odvézt
na bezplatný sběrný dvůr Technických služeb Nová Role s.r.o., kde
dojde k řádnému vytřídění a uložení. Pokud řešíte stavbu, jste povinni si na materiál objednat a zaplatit kontejner. Zahrádkáři produkují
téměř polovinu veškerého odpadu. Pokud se situace nezlepší, bude se
muset odpad pro všechny výrazně zdražit, a to i pro ty, kteří zahrady
nemají nebo si svůj odpad (kontejner) řádně zaplatí. Prosím, buďme
k sobě ohleduplní. Časté dotazy jsou na případné zvyšování cen za teplo
a teplou vodu. Poskytovatel (SUAS) ceny zatím nezvýšil, přesto další
komodity, které nakupujeme, vzrostly skokově (elektřina, plyn). To
vše se odráží na konečné ceně. V porovnání s okolními městy se nám
daří udržet ceny tepla pro naše obyvatele na velmi příznivé úrovni.
Další problém, který i já vnímám velmi intenzivně, je válka na
Ukrajině. V našem městě jsou lidé, kteří nabídli volné byty uprchlíkům z válečné zóny. Město volné byty nemá, a proto jsme nabídli
pouze garsoniéru na ubytovně a jeden byt v DPS. Ubytované maminky a jejich děti jsou příbuzní obyvatel města, kteří zde žijí již
od roku 2001. Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří vyslyšeli výzvu o pomoc a zapojili se do sbírky pro ukrajinské maminky a děti
finančně i materiálně. Děkuji za potraviny, děkuji dobrovolníkům,
kteří intenzivně pracovali v uprchlických centrech. Děkuji těm, kteří
ve svých domovech i bytech ubytovali lidi z Ukrajiny, děkuji městským firmám za nabídku pracovních příležitostí pro ženy z Ukrajiny, děkuji DDM a knihovně za organizování volnočasových aktivit
dětí a intenzivní výuku češtiny. Děkuji i vám, vážení spoluobčané, že
s velkým pochopením a empatií přijímáte mezi sebe obyvatele Ukrajiny. V neposlední řadě si dovolím poděkovat ZŠ za integraci ukrajinských dětí do výuky. Za sebe mám velkou radost, že nezapomínáme
pomáhat i potřebným seniorům a „sólo“ maminkám z našeho
města. Když je třeba, umíme držet při sobě a na to jsem opravdu moc
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pyšná. Na pravidelných hovorech se starostkou zazněl dotaz, jestli
jsem já osobně telefonovala našim seniorům a žádala je, aby ve svých
domácnostech ubytovali ukrajinské uprchlíky. Velmi důrazně se vůči
této lži ohrazuji. Není to pravda a mrzí mě, že podobných nepravd se
v poslední době objevuje více. Je však pravidlem, že před volbami je
toto normální jev.
Nyní bych se ráda krátce zmínila o kostelu sv. Michaela, který všichni vnímáme jako klenot našeho města. Po převzetí památky od církve jsme začali řešit nepříznivý technický stav budovy. V této době
je zrealizování kompletní rekonstrukce střechy a částečné odvlhčení
budovy. Řeší se případné osazení okapů tak, aby se voda ze střechy
odvedla mimo kostel. Vše je velmi složitý proces, který konzultujeme
s Národním památkovým ústavem. Z čeho mám ovšem velkou radost
je fakt, že zastupitelstvo v rozpočtu schválilo větší finanční obnos na
odkrytí vzácných fresek. V těchto dnech jsem v kontaktu s restaurátorem, který by měl navrhnout šetrné odkrytí vzácných fresek, které
jsou nyní odhaleny v malých sondách. Samotné rekonstrukci těchto
vzácných děl předchází posudky vnitřního prostředí kostela. Pokud
by se ukázalo, že podmínky pro restaurování nejsou vhodné, bude
nutné sondy na zdivu odborně zakrýt a zachovat je pro další generace.
V letošním roce zrealizujeme velké parkoviště pro osobní automobily u Českých drah. Vybudujeme chodník v ulici Rolavská - i zde
vzniknou nová parkovací místa. Prioritou pro vedení je bezpečnost
chodců a náprava špatného parkování ve městě.
Na závěr bych se chtěla vyjádřit k velké charitativní předvánoční
akci, ze které se finanční prostředky použily na nákup vánočních dárků pro děti a seniory ze sociálně znevýhodněných poměrů. Jak už
jsem jednou zmiňovala, před volbami se jitří různé emoce a mě velmi
nemile překvapil fakt, že někdo ze zastupitelů má potřebu zpochybňovat účel vynaložených finančních prostředků. Ráda bych všechny
přispěvatele i dárce ubezpečila, že i já mám nadřízený orgán, kterým
je krajský úřad. Pracovnice kontrolního úseku velmi důkladně prověřily veškerou agendu. Oslovily některé maminky obdarovaných dětí
a dokonce osobně navštívily Dětský domov v Mezirolí. Věřím, že pokud někdo pomáhá, měly by být jeho aktivity spíše vnímány pozitivně. V souvislosti s touto nepříjemnou kauzou mě napadá jedno české
přísloví: Podle sebe soudím Tebe.
Vážení spoluobčané, blíží se konec volebního období. Pokud máte
jakýkoli dotaz na investiční akce, které se uskutečnily nebo se připravují, moc prosím, neváhejte mne kontaktovat. Já i všichni mí kolegové
včetně úředníků jsme připraveni zodpovědět jakýkoli Váš dotaz.
Přeji všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí i Jimlíkova krásné a pohodové dny.
S úctou a pozdravem
Starostka Jitka Pokorná
Tel.: +420 602 343 465
E-mail: starostka@novarole.cz
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Hledáme kronikáře
Město Nová Role stále hledá kronikáře, který povede městskou kroniku v souladu s platnou legislativou. Předpoklady pro výkon této funkce se týkají především všeobecného zájmu o dění ve městě
a ochotu věnovat potřebný čas pro získávání informací, které bude kronikář průběžně elektronicky evidovat.
V případě zájmu a bližších informací kontaktujte
Marii Ngoovou na emailu mariengoova@novarole.cz,
případně na tel.: +420 604 785 883.
Děkujeme.

Instalace nové elektronické
úřední desky
Dne 14. 4. 2022 byla u vstupu do budovy MěÚ Nová Role instalována nová elektronická úřední deska a informační panel města
Nová Role.
Jedná se o zařízení dodané firmou Galileo Corporation s.r.o.,
která je současně dodavatelem webových stránek města.
Občané tak od dnešního dne mají nepřetržitý přístup jak k dokumentům zveřejněným na úřední desce města, tak k webovým
stránkám města a dalším informacím.
Úřední deska je provedena z nerezového silnostěnného plechu,

zobrazovací 43" dotykový panel je v provedení antivandal, zařízení je chráněno proti poškození. Prostranství, kde je zařízení
umístěno, je pod nepřetržitým dohledem městského kamerového
dohlížecího systému.
Informační panel je vybaven zvukovým zařízením, které umožňuje přečíst zobrazený obsah zrakově postiženým osobám, panel
je rovněž uzpůsoben pro ovládání osobami na invalidním vozíku.
Věříme, že občané budou s novou moderní službou spokojeni.
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Čtenářská soutěž „Nekoktám, čtu“
Dne 11. 3. proběhla v Městské knihovně v Nové Roli čtenářská soutěž „Nekoktám, čtu“. Této soutěže se zúčastnili žáci ze 4. a 5. tříd,
kteří zvítězili v třídním kole. Cílem akce je podpořit čtenářské kompetence dětí, čtení na veřejnosti, představení zajímavých titulů
dětské literatury a posílení spolupráce knihovny se základní školou.
Za IV. A soutěžili: Ema M. Strungová, Antonín Voříšek, Marek Kounovský
Za IV. B soutěžili: Hana Větrovcová, Michal Škop, Zuzana Frančíková
Za V. A soutěžili: Kristýna Kvapilová, Nikol Kuchtová, Jakub Pospěch
Za V. B soutěžili: Eliška Plášilová, Jiří Scheinkönig, David Šíma
Všichni finalisté daných tříd obdrželi sladkou odměnu a nejlepší tři si mohli vybrat i novou knihu.
Vítězi se stali: Zuzana Frančíková z IV. B a Nikol Kuchtová z V. A
Tito žáci budou naši školu reprezentovat v Karlových Varech v krajském kole. Oběma dívkám budeme držet pěsti.
Velké poděkování patří všem účastníkům za jejich čtenářské výkony, porotě, posluchačům a také paní knihovnici M. Toužimské za
přípravu a organizaci soutěže.

„Špunti na ledě“
V únoru a březnu jsme absolvovali šestihodinový Bruslařský
kurz na zimním stadionu v Nejdku. Velkým bruslařským vzorem
pro děti se stal pan Ivan Houda, trenér hokejového týmu malých
„Rebelů“. Od první lekce se děti postupně prokousávaly technikou správného vstávání, brzdění a zatáčení. I my dospělí jsme
jedním okem pokukovali, abychom se něco přiučili a své tech-
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niky vybrousili. Čas strávený na ledě nám hodně přinesl. Děti
se vztyčenou hlavou hrdě odjížděly z ledu s medailí a pocitem,
že už umí bruslit – my učitelky jsme zase věděly, že tohle jsou ty
nejkrásnější chvíle, na které děti nezapomenou.
Simona Mašková
učitelka MŠ Cestička
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Zápis do 1. třídy
7. dubna proběhl na základní škole zápis nových prvňáčků.
Dostavilo se jich 36. Všichni navštívili naše improvizované městečko Školákov a na radnici, v obchodě, ve škole a v knihovně
ukázali, co umí. Za své výkony získávali razítka a drobné dárečky.

Děti byly šikovné a bylo vidět, že si většina zápis opravdu užila.
Tak předškoláci, v září na shledanou.
PaedDr. Miluše Dušková

Zeměpisná olympiáda
Žáci 6. A reprezentovali školu v zeměpisné olympiádě. Ze
školního kola postoupili do okresního František Wágner, Viky
Veselovská a Honza Hajšman. Za okres KV soutěžilo 16 žáků.
Všichni tři naši žáci byli v okresním kole úspěšní a postoupili do
kola krajského z 1. (František), 2. (Viky) a 4. místa (Honza). Ani
v krajském kole neudělali soutěžící naší škole ostudu. Předvedli výbornou práci s atlasem, v testu poměřili s ostatními své

zeměpisné znalosti a v praktické části využili všech svých znalostí
k vyřešení zajímavých úloh ze života. Za Karlovarský kraj nastoupilo nejlepších 12 zeměpisářů, většinou žáků gymnázií. Naši žáci
se mezi nimi neztratili a umístili se na krásném 4. (František),
7. (Viky) a 8.místě (Honza). Dále už nepostoupili, protože v této
kategorii je krajské kolo konečné. Děkujeme za úžasnou reprezentaci.
PaedDr. Miluše Dušková
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ZUŠ Nová Role
Ve školním roce 2021/2022 byly uskutečněny soutěže žáků ve hře na dechové nástroje.
Školní kolo se konalo začátkem února. Pořízené fotografie z této soutěže můžete vidět na webové stránce
www.zusnovarole.cz/fotogalerie. Do okresního kola postoupili a ZUŠ reprezentovali Šimon Podšer a Martin Duspiva, a to ve hře
na pozoun. Úspěšně absolvovali okresní kolo, kde získali 1. místa a postoupili do krajského kola soutěže ve hře na žesťové dechové
nástroje.
Krajské kolo organizovala ZUŠ Sokolov 25. 3. 2022, kde naši pozounisté s úspěchem reprezentovali naší školu. Šimon Podšer získal
1. cenu a Martin Duspiva získal 2. cenu ve hře na pozoun v příslušné věkové kategorii. Pedagogové děkují soutěžícím za píli, čas
a snahu, kterou věnovali přípravě na soutěž.
ZUŠ Nová Role zve širokou veřejnost na hlavní akce školy:
26. května 2022 – ZUŠ OPEN 2022: den otevřených dveří s odpoledním koncertem
16. června 2022 – Koncert absolventů 2021/2022 od 17:00 v sále ZUŠ
23. června 2022 – Závěrečný koncert žáků od 17:00 v sále ZUŠ
Přijímací řízení – zápis nových žáků pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 1. a 2. června 2022 od 15:00 do 17:00 v ZUŠ
Nová Role.
Těšíme se na vaši návštěvu!

60. výročí školy
Ve školním roce 2021/2022 si připomínáme 60 let od zahájení výuky ve stávající budově základní školy. Ač zmínky o vzniku
školy v Nové Roli sahají mnohem dále do minulosti, postavení
a otevření současné budovy bylo důležitým okamžikem obce.
10. června si chceme tuto událost připomenout a školu otevřít
pro širokou veřejnost. Součástí oslav bude též výstava některých
momentů z historie, které jsou zachyceny na fotografiích a v kronice školy. K prohlédnutí budou i současné proměny školy, mezi
které například patří nové odborné učebny, IT vybavení tříd či
herní prvky na zahradě. Pro rodiče si žáci z 1. stupně připravují
vystoupení v kulturním domě a žáci 2. stupně soutěže v prostorách školy a zahrady. Program přizpůsobíme počasí. Aktuální
informace k oslavám, na které jste srdečně zváni, naleznete na

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

začátku června na webových stránkách školy.
Mgr. Ester Nováková, ředitelka školy
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Ředitelka mateřské školy Šikulka Nová Role, p. o. se sídlem v obci Mezirolí, vyhlašuje zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023.

Příjem žádostí se uskuteční v mateřské škole ve dnech 2. - 16. května 2022
Zástupce dítěte předloží:
1. Vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy, včetně vyjádření lékaře!!!
- žádost je možné vyzvednout předem v mateřské škole v provozních dnech od 6,30 do 16, 30 hodin
nebo stáhnout na webových stránkách mateřské školy www.msmeziroli.estranky.cz
2. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
3. Rodný list dítěte
• Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Šikulka jsou k nahlédnutí na nástěnce v mateřské škole a
na stránkách mateřské školy: www.msmeziroli.estranky.cz
• Tento zápis do mateřské školy se netýká cizinců:
- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem
o udělení dočasné ochrany.
- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona
považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
(Pro tyto děti bude vyhlášen zvláštní zápis)
Ve čtvrtek 5. května 2022 od 9,00 do 15,00 hod. proběhne v mateřské škole den otevřených dveří
kdy můžete navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostory mateřské školy a seznámit se s možnostmi, které
mateřská škola nabízí při výchově a vzdělávání dětí v předškolním věku.
Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ
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Střípky z Nové Role
V listopadu loňského roku jsme začali s pořadem „Střípky
z Nové Role aneb povídání a pokoukání o historii našeho města“.
A zanedlouho nás čeká již třetí pokračování.
Naše první povídání bylo o historii Nové Role. Od doby jejího
založení až do počátku II. světové války. Druhé, trochu smutnější,
bylo o koncentračním táboře v Nové Roli. Proto jsme ho spojili
s vyprávěním o založení novorolské porcelánky, která loni oslavila sto let od svého vzniku. Třetí hovory budou o výstavbě sídliště
a událostech, které se v Nové Roli staly za posledních sedmdesát
let.
To co nás velmi mile překvapilo, je Váš nevídaný zájem. To nám
dodává neobyčejnou energii. Pročítat kroniky, literaturu, hledat
fotografie a mluvit s pamětníky je časově náročná činnost. Příprava jedné přednášky zabere poměrně dost volných chvil. Váš
potlesk a uznání je pro nás odměnou. To, co nás mrzí, je skutečnost, že tyto přednášky někdo považuje za aktivitu politickou.

A stačí tak málo. Přijít a podívat se, o čem to vlastně je.
Ohlas přednášek se donesl až za hranice. Naši přátelé z partnerské obce Rittersgrün nás požádali, abychom přednášky uspořádali v jejich obci. Zajímají se o téma koncentračního tábora
a pochodů smrti.
Přednášky bychom nemohli pořádat, pokud bychom neměli
skvělou partnerku, kterou je Městská knihovna Nová Role. Děkujeme za podporu, spolupráci a trpělivost Marcele Toužimské
a Ivetě Rumanové. Děkujeme také za spolupráci Novorolským
patriotům, kteří se na zpracování našich přednášek podílejí.
Pokud jste o našich přednáškách nevěděli či jste neměli čas
a chcete je vidět, tak Vám můžeme slíbit, že cyklus na podzim
zopakujeme a rozšíříme.
Za spolek Novoroláci.cz
Mgr. Luboš Pastor
Člen zastupitelstva Města Nová Role

Muzeum porcelánu v Nové Roli
V roce 2021 u příležitosti 100 let od zahájení porcelánové výroby v městě porcelánu Nové Roli rozšířila porcelánka Thun 1794
stávající Návštěvnické centrum o Muzeum porcelánu. Muzeum
mapuje novorolskou výrobu během celých 100 let. Návštěvník se
zde seznámí se jmény významných tvůrců porcelánu a s jejich
koncovými produkty. Muzeum je členěno do čtyř základních
období – první z nich představuje koncové výrobky zhotovené
v porcelánce v dobách první republiky, poslední období prezentuje současnou porcelánovou výrobu největšího českého výrobce porcelánu Thun 1794 a.s.; muzeum též shromažďuje unikátní
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sbírku vzácných porcelánových váz.
Přijďte si k nám odpočinout či načerpat inspiraci, srdečně vás
zveme k návštěvě.
Otevírací doba Muzea porcelánu a Návštěvnického centra
Thun 1794 a.s.
pondělí–pátek
9–15 hod.
sobota		
10–14 hod.
Rezervace: +420 776 20 50 10, +420 776 20 50 25
E-mail: fabriktour@thun.cz
více informací na www.thun.cz nebo www.fabriktour.cz
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Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneční paprsky nás po zimě vybízí vytáhnout svá jízdní kola,
koloběžky či kolečkové brusle a vyrazit sportovat. Musíme však
myslet na to, že i při použití tohoto sportovního vybavení je potřeba dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom předešli úrazu nás samotných či úrazu někoho v našem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je
potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během celé
sezóny je však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol či koleček, ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola či nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech
sportovních aktivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně tak
důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu, případně
aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné helmy, přestože její užití je povinné
jen pro cyklisty mladší osmnácti let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
• Dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kola pro děti předškol-

ního věku nemusí mít ve výbavě přední brzdu, pokud je na to
konstrukčně uzpůsobeno),
• červenou zadní odrazku,
• bílou přední odrazku,
• odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na obou stranách šlapek,
• páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.
V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým
světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v zadní části
kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí však pro všechny,
nejen pro cyklisty či sportovce. Proto noste oblečení jasných barev, nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek k poslechu hudby, neboť nemusíte slyšet blížící se nebezpečí.
Následky úrazů mohou pak být mnohdy i tragické.
Přejeme Vám krásné prožití sportovních zážitků a ať se vždy ve
zdraví vrátíte domů.
kpt. Bc. Zuzana Týřová
14. 4. 2022

Vzpírání
1. kolo 3. ligy ČR mužů, skupina „A“ – 26. 3. 2022, Plzeň
Ve vzpírárně TJ Slavoj Plzeň se uskutečnilo 1. kolo této soutěže. Startovalo 7 družstev ve skupině „A“ a 10 družstev na Moravě v „B“
skupině. V naší skupině jsme získali 4. místo, celkově 9. místo. Uskuteční se celkem 3 kola.
TJ Nová Role z. s.:
77,80		
Petr MAREK		
148 (63+85)		
183,6976 Si
87,10		Igor IRODENCO		225 (100+125)		264,1050
93,50		Josef GAJDOŠ		175 (75+100)		199,1850
86,00		Miloš PODŠER		195 (85+110)		230,2365
100,00		Josef NAGY		208 (93+115)		230,6304
								--------------								1 107,85458
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SKV BANÍK SOKOLOV		
LOKOMOTIVA CHEB		
BANÍK MEZIBOŘÍ		
NOVÁ ROLE			
SLAVOJ PLZEŇ „B“		
START PLZEŇ „B“		
SLAVOJ PLZEŇ „C“		

1 210,47 Si		
1 183,89			
1 143,60			
1 107,85			
1 078,98			
1 061,76			
628,33			

11 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů
7 bodů
6 bodů
5 bodů

Ve dnech 18. a 19. 6. 2022 se v Nové Roli uskuteční soutěž ve vzpírání, a to 44. MISTROVSTVÍ ČR MASTERS VE VZPÍRÁNÍ
mužů a žen.
A. KOCUR
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Spolky - dotace za období 2006 - 2021
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