Novorolský

zpravodaj

09-10
2018

informace z MěÚ

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a já věřím,
že letošní hřejivé léto vám dodalo tolik
potřebnou energii. Na úvod mého posledního článku v tomto volebním období začnu méně radostnou zprávou.
Přes veškeré snahy se nám nedaří sehnat zubního lékaře do naší krásné ordinace. Stejnou situaci vnímám
i v okolních městech, kdy stomatologů je všeobecně málo. Já přesto věřím, že stomatologická komora, kterou jsme požádali o pomoc, se bude
snažit naši situaci vyřešit.
Časté dotazy od vás slýchám, kdy opravíme komunikaci Ke Hřbitovu.
Pro upřesnění uvádím, že firmu již máme vysoutěženou a 15. října
letošního roku práce zahájíme. Zdržení způsobila Lesní školka, která
změnila majitele a ten naplánoval výstavbu velkých skleníků, pro kterou potřebují navážet materiál, proto i my musíme přizpůsobit naše
práce na rekonstrukci komunikace této jejich aktivitě.
Velké emoce vyvolal nový chodník v ulici Tovární. Připomínky obyvatel byly na výšku obrubníků, případné snížení pro bezbariérový
přístup. Na každou opravu či rekonstrukci platí normy a předpisy.
Nám laikům se může zdát obrubník vysoký nebo naopak nízký, ale
legislativa má jasná pravidla a ty my musíme dodržovat. Kdybychom
obrubník snížili, uměle bychom vytvořili místo pro přecházení tam,
kde být nemá. Při jakémkoli zranění chodce by pak odpovědnost šla
za tím, kdo bez podpory v zákoně nechal místo snížit. I já vnímám,
že žijeme v zemi plné nesmyslných zákonů, vyhlášek a nařízení. Mně
osobně se hodně předpisů může zdát nelogických, ale jako statutár se
musím legislativě přizpůsobit. Velice mě trápí i současný stav ve stavebnictví. Po rozhovoru s ředitelem velké stavební firmy mě napadla
otázka, kdo bude stavět a opravovat za 10 let. Firmy mají obrovský
nedostatek pracovníků, tím snižují kapacity pro další investiční akce.
Jako příklad uvádím, že náš investiční referent vyhlásil výběrové řízení
na asfalty a chodníky v I. etapě Regenerace panelových sídlišť a v ulici

Svobodova, do kterého se žádná firma nepřihlásila. Tím máme první
etapu nedokončenou. O vzniklých problémech a prodlení jsem informovala předsedy dotčených SVJ. Jednu pozitivní informaci pro všechny obyvatele Nové Role přeci jenom mám. V Územním plánu města
počítáme s obchvatem k Průmyslové zóně podél železničních kolejí.
Po konzultaci s náměstkem Karlovarského kraje panem Hurajčíkem
předložím zastupitelům návrh rozpočtového opatření na projektovou
dokumentaci celé této investiční akce. Podle slov pana náměstka obce
v Karlovarském kraji žádají minimálně o dotace na podobné projekty.
Pan náměstek přislíbil pomoc již při vytváření projektu tak, abychom
splnili všechny podmínky dotačního titulu. Jsem přesvědčená, že tento
záměr je reálný a uskutečnit by se dal v již nadcházejícím volebním
období.
Na podzim nás ještě čeká výsadba nových mladých stromů. Ráda
bych obnovila stromovou alej podél školy. V letošním roce ve spolupráci s Technickou službou Nová Role plánujeme vysadit 50 stromů. K mé
velké lítosti musíme pokácet borovici Douglasku na náměstí (Vánoční
strom). Napohled je zřejmé, že strom již dožívá, ale i přesto jsme nechali vypracovat odborný posudek, který jasně říká, že borovice Douglaska
již nejde zachránit. Máme objednaný stříbrný smrk, který vysadíme
v blízkosti stromu stávajícího.
Vážení spoluobčané, ve svém úvodníku jsem se dostala až k vánočnímu stromu a tím i k Vánocům. Před nimi nás však čekají ještě volby
do obecního zastupitelstva. Dle mého názoru se jedná o volby nejdůležitější. Zvolíme si své zástupce, kteří mohou přímo ovlivnit naše žití
ve městě. Proto si dovolím vás požádat, přijďte k volbám, vyjádřete
svůj názor bez emocí a osobních invektiv. Zvolte 15 zastupitelů, kteří
budou další čtyři roky rozhodovat o tom, kam se budou naše hezké
město i obě obce ubírat. Přeji nám všem šťastnou volbu. Město Nová
Role je krásné a bezpečné a já pevně věřím, že takové bude i v budoucnu. Děkuji vám všem za podporu, pomoc při charitativních akcích,
konstruktivní diskuzi, ale i kritiku, která mě vždy posunula o krok dopředu. Ráda jsem pracovala celých osm let v čele supertýmu lidí pro
spoluobčany z Jimlíkova, Mezirolí a Nové Role.
S přátelským pozdravem
Jitka Pokorná

Omluva starostky města
Uvádím tímto na pravou míru informaci z minulého čísla Novorol
ského zpravodaje. Bývalé kino ve staré části Nové Role nepatřilo nikdy
našemu městu, ale Komunálnímu podniku města Nová Role, což zna
mená, že ve smyslu zákona o malé privatizaci byla budova tzv. malou
provozovnou a tyto nebyly převáděny do majetku měst a obcí. Dle zá
kona o malé privatizaci byly tyto budovy prodávány ve veřejné dražbě,
z čehož vyplývá, že bývalé kino na staré návsi nikdy město nevlastnilo,
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a proto jej ani město nemohlo prodat. Omlouvám se porevolučnímu
vedení města za nepřesnou informaci. Velice si všech komunálních po
litiků, bývalých i těch současných, vážím a nikdy nebylo mým úmyslem
zpochybnit jejich práci.
Jitka Pokorná
starostka města Nová Role

2018

Poděkování starostky města
Předkládám tabulky investičních akcí, oprav a nakládání s finanční
mi prostředky za poslední čtyřleté volební období. Je za námi velký kus
práce, a proto si dovolím poděkovat úžasnému týmu úředníků v čele
s vedoucí ekonomického odboru Kateřinou Černou, vedoucí odboru
správních agend Janou Kohoutovou a vedoucím úřadu tajemníkem Ro
manem Svobodou. Mé velké díky patří i zastupitelům za konstruktivní
a přátelskou spolupráci. Dále děkuji všem členům komisí a výborů, pře
devším pak Osadnímu výboru Jimlíkov s předsedou Miroslavem Hej
nou a Osadnímu výboru Mezirolí s předsedou Jakubem Čáslavským.
Bez vaší práce si činnost zastupitelstva neumím představit. Děkuji všem
zaměstnancům Technické služby města Nová Role a Norobyt s. r. o. pod

vedením jejich jednatelů pánů Jiřím Sýkorou a Miroslavem Tichým za
příkladnou spolupráci. V neposlední řadě děkuji všem ředitelům pří
spěvkových organizací, vedoucím organizačních složek a předsedům
sportovních a zájmových spolků za spolupráci. Ne vždy se dalo vyhovět
předloženým požadavkům, ale i přesto se zastupitelé snažili činnost kaž
dého co nejvíce podporovat. Moc ráda jsem byla součástí všech těchto
úžasných lidí a přeji jim do budoucna hodně pracovních, ale i osobních
úspěchů.
Jitka Pokorná
starostka města Nová Role

Investiční akce + dotace
Investiční akce

Rok
realizace

Náklady

Dotace

Zpracovatel žádosti + náklady

Zázemí pro knihovnu + DDM + Junáka

2015

10 300 000 Kč

6 666 000 Kč

p. Zámostná, OSVČ - 223 580 Kč

Zázemí pro ZUŠ + rek. kinosálu

2015

13 220 000 Kč

10 294 000 Kč

p. Ing. Kuchta, OSVČ - 223 850 Kč

Páteřní komunikace Mezirolí

2015

51 102 410 Kč

15 575 000 Kč

fa Olivius - 84 700 Kč

Střecha měst. úřadu

2016

3 909 000 Kč

bez dotace

-

Chodovská ulice včetně přechodu

2017

2 993 000 Kč

80 % schválená f. v řízení

fa EGRA COM s.r.o. - 180 000 Kč

Rybník ve Vrbičkách

2017

2 183 000 Kč

1 436 000 Kč

fa EGRA COM s.r.o. - 288 585 Kč

Cyklostezka Jimlíkov

2017

8 088 000 Kč

I. část 5 902 348 Kč

p. Mgr. Luboš Pastor - 0 Kč

Regenerace pan. síd. I. etapa

2017

6 639 000 Kč

zamítnutá

fa EGRA COM s.r.o. - 272 000 Kč

Č. p. 226 -> zateplení MÚ

2017

5 526 000 Kč

2 026 000 Kč

fa ABRI - 130 000 Kč

Rek. náměstí u školy

2017

1 759 823 Kč

bez dotace

-

MŠ rek. střechy + zateplení

2018

11 383 000 Kč

40 % schválená v řízení

fa ABRI - 113 000 Kč

Polní, Luční + stará náves N. Role

2018

2 608 091 Kč

bez dotace

-

Úprava návsi Mezirolí

2018

827 206 Kč

bez dotace

-

Ul. Svob., Husova, dopravní část 1

2018

vybíráme zhotovitele

bez dotace

-

Ul. Svobodova dopravní část 2

2018

vybíráme zhotovitele

bez dotace

-

Chodníky za domy Svob. ulice

2018

vybíráme zhotovitele

bez dotace

-

Ulice Hřbitovní

2018

1 200 000 Kč

bez dotace

začínáme 15.10.2018

Ulice Krátká - rek. parkoviště

2018

376 236 Kč

bez dotace

-

Multifunkční učebna

2018

3 000 000 Kč

schválená 80 % v řízení

fa ABRI - 125 840 Kč

Úprava zahrady v ZŠ

2018

1 540 645 Kč

bez dotace

-

Regenerace pan. síd. II. etapa

2018

12 000 000 Kč

žádáme o 50% dotaci

fa EGRACOM s.r.o. - 90 750 Kč

Pokračování tabulek na straně 4

2

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

3

informace z MěÚ
Přehled investování finančních prostředků za období 2014 - 2018
rok
realizace

lokalita

výše investice

poznámka

Komunikace

Knihovna vybavení + zabezpe2015
čovací systém

2016

1 079 000 Kč

Mezirolí: cesta za Hubertem

2015

300 535 Kč

Mezirolí: cesta k Bílům

2015

865 231 Kč

Mezirolí: páteřní komunikace

2015

Mezirolí: Březový háj

2017

Mezirolí: cesta u Kubíků

elektronický vrátný

2015

12 951 859 Kč

2017

100 730 Kč

MŠ Nová Role

51 102 410 Kč

přestavba bytu správce na
sborovnu

2015

508 490 Kč

938 848 Kč

herní prvky

2015

230 000 Kč

2017

127 000 Kč

elektronický vrátný

2017

49 619 Kč

Nová Role: Na Bouchalce

2015

11 058 534 Kč

Nová Role: Ke Stájím

2015

250 000 Kč

zateplení + střecha a rekuperační jednotka

2018

11 383 000 Kč

Nová Role: Pod Homolkou

2015

271 277 Kč

Nová Role: Polní ulice u ČOV

2017

448 296 Kč

Nová Role: Za Zastávkou

2017

1 348 000 Kč

Nová Role: U Svazarmu

2017

550 347 Kč

Nová Role: ulice Husova 208

2017

60 517 Kč

Zdravotní středisko

Nová Role: ulice Školní 63,65

2017

41 494 Kč

spoluúčast
SVJ

Nová Role: ulice Chodovská
6.věžák

2017

112 515 Kč

spoluúčast
SVJ

Jimlíkov: komunikace k p.
Řádkovi

2016

946 000 Kč

Budova MěÚ Nová Role
rekonstrukce topného systému pro celou budovu
rekonstrukce střechy včetně
zateplení

2015
2017

757 114 Kč
8 700 000 Kč

30 000 Kč

2010

120 000 Kč

126 000 Kč

40 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

2011

213 000 Kč

190 000 Kč

20 000 Kč

23 000 Kč

22 000 Kč

9 000 Kč

2012

213 000 Kč

252 000 Kč

16 000 Kč

13 000 Kč

34 000 Kč

8 000 Kč

97 000 Kč

27 000 Kč

53 000 Kč

16 000 Kč

2017

468 000 Kč

351 000 Kč

111 000 Kč

18 000 Kč

0 Kč

13 000 Kč

2018

476 000 Kč

313 000 Kč

120 000 Kč

80 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

13 000 Kč

Celkem

3 401 000 Kč

2 691 000 Kč

645 000 Kč

80 000 Kč

289 000 Kč

354 000 Kč

150 000 Kč

TJ NR - sál, WC

TJ NR - h/hala

FK NR- drenáž

FK NR - výročí

FK NR - plot

TK NR- h/hala

TK NR- plot

200 000 Kč

30 000 Kč

200 000 Kč

Hasiči
nákup auta Mezirolí

2015

179 000 Kč

Nová Role: pergola

2015

17 068 Kč

Nová Role: rekonstrukce bytu
v budově zbrojnice

2015

296 706 Kč

Nová Role: sekačka + malotraktor

2016

53 900 Kč

Období

Nová Role: oprava dvora

2017

406 829 Kč

2006

Nová Role: nákup auta (minibus)

2016

258 307 Kč

2007

Technická služba

2008
2009
2010

cyklostezka

2017

6 064 000 Kč

1 226 928 Kč

komunikace k p. Řádkovi

2016

946 000 Kč

oprava BJ Nádražní 280

2017

355 860 Kč

oprava BJ Nádražní 291

2017

171 964 Kč

2011
2012
2013
2014

Ostatní

24 828 Kč

2015

přeložka elektr. kabelu u víceúč. plochy

2017

85 930 Kč

nákup party stanů

2015

109 564 Kč

nákup her. prvku (1. Máje)

2017

168 166 Kč

rekonstrukce vzduchotechniky KD

2015

1 449 291 Kč

workoutové hřiště

2015

314 532 Kč

rozšíření kamerového systému 2018

369 707 Kč

DDM + knihovna
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30 000 Kč

268 000 Kč

2017

874 827 Kč

25 000 Kč

460 000 Kč

oprava BJ U Plynárny 307 +
310

2015

30 000 Kč

2016

1 572 000 Kč

42 958 Kč

DDM vybavení + zabezpečovací systém

115 000 Kč

2017

2016

6 827 219 Kč

151 000 Kč

revitalizace zahrady

herní prvky

2015

2009

2017 - 18 3 000 000 Kč

195 642 Kč

vybudování zázemí

x

11 000 Kč

3 694 349 Kč

1 079 000 Kč

45 000 Kč

10 000 Kč

2017

2016

25 000 Kč

40 000 Kč

2016

komunikace okolo rybníka +
k DD

30 000 Kč

42 000 Kč

oprava BJ Tovární 239

364 435 Kč

109 000 Kč

187 000 Kč

vyreg. soustavy UT

118 124 Kč

130 000 Kč

300 000 Kč

55 648 Kč

2015

2008

2015

181 130 Kč

2015

x

multifunkční učebna ->
nábytek

2015

připojení MŠ na kanalizaci

25 000 Kč

9 000 Kč

2015

střecha kapličky

20 000 Kč

32 000 Kč

herní prvky

51 102 410 Kč

30 000 Kč

22 000 Kč

altán na dětském hřišti

2015

100 000 Kč

43 000 Kč

Tepelné hospodářství

páteřní komunikace

126 000 Kč

245 000 Kč

Obec Jimlíkov

938 848 Kč

2007

300 000 Kč

2 427 800 Kč

2017

x

2014

2016

cesta Březový háj 2

24 000 Kč

441 115 Kč

nákup zametacího stroje +
radlice

300 535 Kč

20 000 Kč

2016

1 300 984 Kč

2015

30 000 Kč

stavební práce + sanace

2017

cesta za Hubertem

190 000 Kč

11 000 Kč

rekonstrukce elektroinstalace
+ dveří

865 231 Kč

190 000 Kč

44 000 Kč

346 693 Kč

2015

Chorea

16 000 Kč

2016

cesta k Bílům

Skaut

36 000 Kč

VO - rozšíření Polní ulice

127 000 Kč

ČRS

245 000 Kč

1 539 793 Kč

2017

2006

SDH

254 000 Kč

158 088 Kč

cesta u p. Kubíka

TK NR

2013

2017

2015

TJ NR

462 975 Kč

oprava chodby úřadu

VO u p. Kubíka

FK NR

2015

rekonstrukce bývalé spořitelny 2016

Obec Mezirolí

Období

odvodnění vnitřních prostor

ZŠ
spoluúčast
SVJ

2018

POSKYTNUTÉ DOTACE NA ČINNOST SPOLKŮ ZA 2006 - 2018 - přehled o podpoře sportu v Nové Roli

284 352 Kč

ZUŠ
vybudování zázemí

Mezirolí: okolo rybníka + k DD
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2016

1 730 000 Kč

2017
2018

400 000 Kč

300 000 Kč

800 000 Kč

50 000 Kč

Celkem

2 130 000 Kč

300 000 Kč

800 000 Kč

50 000 Kč

200 000 Kč
200 000 Kč

30 000 Kč

400 000 Kč

Kulturní akce + dotace spolkům na kulturní akce
2015

2016

2017

2018

919 000 Kč

1 267 000 Kč

1 137 000 Kč

1 630 000 Kč
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různé

Shrnutí 2014 - 2018
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Novorolského zpravodaje,
volební období se chýlí ke konci, stejně tak i funkční období členů
Redakční rady Novorolského zpravodaje, a tak si dovolím lehké bi
lanční shrnutí práce celého týmu, který pro vás po 4 roky připravoval
oblíbený „Novoroláček“.
Práce redakční rady navázala na formát zpravodaje z dřívějších let,
pokusila se však udělat drobné změny. První změnou byla nová rub
rika „Zeptali jsme se za vás“, která měla za úkol vás postupně sezna
movat s lidmi, kteří se aktivně podílejí na chodu města Nová Role, s
jejich prací, s vizemi, plány do budoucna. Ať už se jednalo o ředitelky
mateřských škol, základní školy, domu dětí a mládeže, představitele
technických služeb, předsedů osadních výborů ad.
Po krátké době svého fungování nová redakční rada řešila problém
s vydavatelstvím, které neplnilo řádně své závazky a nefungovalo tak,
jak bylo žádoucí, a proto rada podala návrh na změnu vydavatele radě
města. Rada města tento návrh přijala a soutěž byla vyhlášena. Výsle
dek byl pozitivní v několika ohledech. Nejen, že spolupráce s novým
vydavatelem začala fungovat bez problémů, město Nová Role také
ušetřilo finanční prostředky za tisk zpravodaje, a to i bez reklam.
Přáním členů rady bylo také zvýšení počtu příspěvků od přispěva
telů. I s tím si redakční rada dle mého názoru poradila velmi dobře.

2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Opět na návrh redakční rady byla do dotačních pravidel zavedena po
vinnost subjektům, které dostávají finanční příspěvky od města Nová
Role, dodávat příspěvky do zpravodaje. Ačkoliv by se toto opatření
mohlo zdát někomu tvrdé, přineslo své ovoce. K tradičním a pravi
delným přispěvatelům se přidali další a zpravodaj se stal pestřejším.
Někdy to ovoce bylo až přeslazené a příspěvků bylo tolik, že jsme mu
seli některé příspěvky přesouvat do následujícího čísla, některé nebyly
doporučeny k otištění z důvodu neaktuálnosti. Vždy však probíhala
diskuse nejen uvnitř redakční rady, ale následně i s dotyčnými při
spěvateli.
Kromě výše uvedených změn a nápadů práce členů obnášela také
korektury (ve smyslu pravopisu, nikoliv obsahu), výběr témat titulních
stran, diskutovalo se o zajímavých adeptech do rubrik, o článcích, vy
bírali se fotografie a další.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem přispěvatelům,
členům redakční rady za jejich práci, panu Vlastislavu Slížovi, který
je autorem většiny titulních stránek Novorolského zpravodaje, a vám,
čtenářům, popřát příjemný zbytek léta.
Jan Řezáč
předseda Redakční rady Novorolského zpravodaje

Starostka města Nová Role dle zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, podává informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro volby
do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
V obci jsou ustaveny čtyři stálé volební okrsky. Volby proběhnou v
těchto místnostech:
OKRSEK Č. 1,VOLEBNÍ MÍSTNOST: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nová Role, Chodovská č. p. 236, pro oprávněné občany, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Nádražní	- všechna čísla popisná,
ul. Hřbitovní	- všechna čísla popisná,
ul. Ke Stájím	- všechna čísla popisná,
ul. Rolavská	- čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 262, 322
ul. Pod Nádražím	- všechna čísla popisná,
ul. Na Bouchalce	- všechna čísla popisná a všechna čísla evidenční
ul. Za Tratí	- všechna čísla popisná,
ul. K Lávce	- všechna čísla popisná,
ul. Chodovská	- pouze č.p.331,337
Nová Role	- čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
Nová Role	- č.e. 40, 133, 149, 153, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237
OKRSEK Č. 2,VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role,Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlá
šeni k trvalému pobytu:
ul. Husova
	- všechna čísla popisná
ul. Svobodova 	- všechna čísla popisná
ul. Krátká
	- všechna čísla popisná
ul. Chodovská 	- všechna čísla popisná mimo 331 a 337,
ul. Příčná
	-všechna čísla popisná
ul. Pod Homolkou 	-všechna čísla popisná
ul. Polní
	-všechna čísla popisná
ul. Luční
	- všechna čísla popisná
ul. Mlýnská
	- všechna čísla popisná
ul. Za Zastávkou 	- všechna čísla popisná
ul. 1. Máje
	- všechna čísla popisná
ul. U Plynárny 	- všechna čísla popisná
ul. Jarní
	- všechna čísla popisná

Cichorium
a Chorea Nova

OKRSEK Č. 3 , VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role, Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou při
hlášeni k trvalému pobytu:
ul. Jiráskova
	- všechna čísla popisná
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ul. Tovární
	- všechna čísla popisná
ul. Bezejmenná 	- všechna čísla popisná
ul. Na Pěší zóně 	- všechna čísla popisná
ul. Školní
	- všechna čísla popisná
ul. Rolavská
	- 211,212,213,214,215,216
Nová Role
	- č.e. 40,149,152, 153,170, 175,179,200
Nová Role, část Jimlíkov - všechna čísla popisná a evidenční.
OKRSEK Č. 4, VOLEBNÍ MÍSTNOST: KNIHOVNA MEZIROLÍ
Nová Role, část Mezirolí č.p.49
Pro oprávněné občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu
Nová Role, část Mezirolí - všechna čísla popisná a evidenční.
Oprávněnému občanovi (občan ČR, nebo občan státu,jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let) bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským průka
zem, platným cestovním pasem ČR, průkazem o povolení k pobytu).
Neprokáže-li oprávněný občan svou totožnost, a státní občanství, ne
bude mu hlasování umožněno.
Jitka Pokorná, v. r.
starostka města Nová Role

Pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků prosíme občany,
aby si řádně označili na poštovních doručovacích schránkách pří
jmení 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 pří
mo 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 do urče
ných volebních místností, mohou telefonicky (353176317) požádat
o návštěvu okrskové volební komise do místa jejich trvalého pobytu.
Obyvatelé DPS, si návštěvu komise mohou ohlásit také prostřednic
tvím pečovatelek v DPS.
Členové komise umožní každému hlasování přímo v jeho bytě.
Pro případné další informace k průběhu voleb, volejte na tel.
353 176 317.
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Zeptali jsme se za Vás…
… tentokrát nejstarší obyvatelky Nové
Role paní Marie Buchálkové, která letos
oslavila 102. narozeniny.
V Česku žilo na konci loňského roku 492 stoletých a starších lidí 430 žen a 62 mužů. Pěti nejstarším obyvatelkám republiky bylo 107 let
a čtyřem nejstarším obyvatelům 104. Nejvíce stoletých lidí bylo v Pra
ze (103), nejméně v Karlovarském kraji (13, z toho 3 muži a 10 žen). A
jedna z nich je i naše novorolská Marie Buchálková.
Za svůj život jste toho zažila určitě hodně. Mohla byste se
s námi podělit o některé Vaše vzpomínky?
Pocházím z malé moravské vesničky Pivonice
v okresu Bystřice nad Pernštejnem. Narodila
jsem se do dělnické rodiny, kde nás bylo
9 sourozenců. Od svého dětství jsem
sloužila u několika sedláků, kde jsem se
starala o jejich děti. V roce 1936 jsem
odešla do Brna a zde jsem opět nastou
pila do rodiny k dětem.
V mém životě nechyběla ani láska a
tak jsem v roce 1937 uzavřela manželství
v malém brněnském kostele. S manželem
jsme si na předměstí Brna - Slatině pronaja
li místnůstku k živobytí (zhruba 3x3m). O rok
později se nám narodila dcerka.
Jak vzpomínáte na události 2. světové války?
V roce 1944 se válka přiblížila k Brnu. Když se znenadání ozval zvuk
sirény, všichni jsme věděli, že se blíží nálet. Běželi jsme se schovat k
sousedovi do sklepa. To už jsem měla 2 děti. Osobně jsem se setka
la s vojáky nejrůznějších národností, v těchto místech byl dokonce
vybudován ruský vojenský štáb. Vojákům jsme pomáhali starat se o
dobytek a odměnou za to nám bylo jídlo pro naše rodiny. Převažovalo
mléko a koňské maso.
Dělala jste v této době ještě nějakou jinou práci?
Ano, jelikož nikde práce nebyla, musela jsem nastoupit do železné
fabriky, kde se vyráběly granáty pro Němce.
Jak jste se dostala na Karlovarsko?
Po válce se v pohraničí nabízely domy i práce. S prvním manželem
jsme se rozvedli. Již s jiným mužem (budoucím manželem a otcem
mých dalších tří dětí) jsme odcestovali vlakem na západ republiky.
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Dcera zůstala zatím v Brně u svého otce a u mé sestry (její manžel byl
za války partyzánem) jsem po cestě nechala syna. Počítala jsem s tím,
že až zde vše zařídím, přijedou děti za námi. Usadila jsem se v Jimlí
kově v rodinném domečku, který jsme však museli nejdříve zútulnit.
Potom za mnou obě děti přijely. Se svým druhým manželem jsem pak
měla ještě 3 děti – 1 syna a 2 dcery.
Pamatujete si, kde všude jste pracovala?
Vystřídala jsem několik zaměstnání, ale nejdéle jsem pracovala v
porcelánce v Božičanech (1948 – 1965) a v porcelánce v Nové Roli
(1967 – 1972). V 55 letech jsem měla nárok jít do důchodu, ale to
jsem nechtěla, a proto jsem ještě pracovala např. v drůbe
žárně v Jimlíkově či v Tašovicích. Mým posledním
zaměstnáním byla práce v kuchyni Vojenských
lázní v Karlových Varech. Pracovala jsem až
do 75 let.
Kdy jste se přistěhovali do Nové Role?
Nevím to přesně, ale bylo to na začát
ku devadesátých let.
Jak jste trávila a trávíte svůj volný
čas?
Ze všeho nejraději jsem četla. Moc mě
mrzí, že teď už na to nevidím a číst nemohu.
Prohlížím jen letáky, koukám na televizi. Mezi
mé nejoblíbenější pořady patří Komisař Rex a příběhy
ze soudních síní. Radost mi také dělá 10 vnoučat a 15 prav
noučat. Ráda jím, syn mi vaří moje oblíbená jídla: svíčkovou, kuřecí
řízky, bramborový salát, dršťkovou polévku nebo kulajdu s čerstvými
houbami. Též jsem ho naučila polévku podle našeho rodinného re
ceptu, kterou mi často vaří.
Podělíte se s námi o recept?
Ano, říkáme jí „ Divoká polévka“. V hrnci osmažíme krupici, zamí
cháme do ní vajíčka, zalijeme vroucí vodou, osolíme, přidáme česnek
a masox. Jednoduché, ale výborné.
Poznámka redakční rady: Vyprávění paní Buchálkové by vydalo na
celou knihu. Toto je jen zlomek z jejích vzpomínek. Zajímavostí je, že
celé povídání bylo i přes vysoký věk naprosto detailní a barvité. Tímto
velmi děkujeme nejen jí, ale i jejímu synovi, že nám umožnili návštěvu
a souhlasili se zveřejněním tohoto článku i fotografie.
Přejeme do dalších let mnoho zdraví a vitality.
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Skvělé umístění
na MČR dorostu
Ve dnech 4. a 5. 7. 2018 proběhlo v Plzni MČR dorostu v požárním
sportu. V kategorii mladších jednotlivkyň (věk 13 a 14 let) startovala
za Karlovarský kraj jeho vítězka Adriana Petriková z SDH Mezirolí.
Při svém prvním startu na takovéto významné akci bojovala v disci
plínách běhu na 100m překážek a ve dvojboji jednotlivců (také 100m)
a ještě ve vědomostním testu z požární ochrany. Všechny nás překva
pila a těsně skončila na 5.místě a vystoupala na malé podium při závě
rečném vyhodnocení, kde převzala pohár a věcné ceny.

Přispějte k rekordu!
Vyvěsme 28. října nejvíc českých vlajek. Oslavme
důstojně 100. Výročí samostatné republiky a zapište
se do České knihy rekordů.
Připojte se s knihovnou k vytvoření rekordu
iniciovanému agenturou Dobrý den z Pelhřimova.
Vyvěste látkové, papírové, tištěné, malované, či jinak
vyrobené vlajky ČR. Můžete je přinést také do
knihovny a my je vyvěsíme u nás.

BĚŽECKÝ TÝM NEW ROLL RUNNERS

Vzpírání

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE
A BĚŽECKÝ TÝM NEW ROLL RUNNERS
POŘÁDAJÍ
PARTNER ZÁVODU
THUN 1794 a.s.

3. ROČNÍK
ZÁVOD ZANESEN DO HOPR BĚŽECKÉ LIGY KARLOVARSKÉHO KRAJE

PORCELÁNOVÝ BĚH
SOBOTA 20.ŘÍJEN

Biograd na Moru
Již 12. rok pořádáme zájezdy k moři. Tentokrát jsme navštívili Chor
vatsko.
Sluníčko, moře a relax a správná parta žen a chlapů. Už se těšíme na
příští rok a tentokrát do slunné Itálie.
Za TJ NR Jitka R.

AREÁL TENISOVÉHO KLUBU NOVÁ ROLE, CHODOVSKÁ 338

Cvičení TJ N.Role
Sportovní hala u koupaliště
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

AEROBIK
FITBALL
POSIL.CV
ZUMBA
FITBALL
AEROBIK
ZUMBA

19.00-20.00
17.50-18.50
19.00-20.00
19.00-20.00
17.50-18.50
19.30-20.30
19.00-20.00

REGISTRACE: od 9:00 hod.
START A CÍL:
u tenisových kurtů u koupaliště v Nové Roli
START DĚTI 7 - 15 LET: v 10:00 hod.
START DOSPĚLÍ: v 11:00 hod.
TRASA: délka: 6 km

Štofi
Liduš
Jitule
Jitule
Jitule
Štofi
Jitule

povede po zpevněných i nezpevněných cestách

STARTOVNÉ:
pro předem zaregistrované závodníky:

děti: 50 Kč
dospělí: 100 Kč
na místě: 150 Kč

OBČERSTVENÍ A ZÁZEMÍ ZAJIŠTĚNO
V PROSTORU TENISOVÉHO KLUBU
DIPLOMY A CENY PRO VÍTĚZE
KAŽDÝ PŘEDEM REGISTROVANÝ
ÚČASTNÍK BĚŽÍCÍ HLAVNÍ TRAŤ
DOSTANE ORIGINÁLNÍ MEDAILI

BLIŽŠÍ INFORMACE

tel.: 728 325 227
Porcelánový běh
3.ročník

Členský příspěvek
říjen 2018 - srpen 2019 - 100 Kč
Členové 40 Kč, důchodci 30 Kč
Nečlenové 50 Kč (cvičební hodina)
Vhodné s sebou ručník, pevná sportovní obuv,
pití (lze i zakoupit na hale).
Můžeš se přijít podívat a vyzkoušet.
Těší se Jitule, Štofi, Liduš.

Ve dnech 17.  22. 6. 2018 se v Brně a na půdě
Masarykovy University uskutečnily 17. ČESKÉ
AKADEMICKÉ HRY. Ve 27 sportech starto
valo celkem 1 800 sportovců. Součástí těchto
her bylo i 1. AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ
ČR ve vzpírání.
Pod hlavičkou KARLOVY UNIVERSITY zde
startovala i naše juniorka, vzpěračka Pavlína
KOCUROVÁ, členka TJ Nová Role. Vedla si
úspěšně a ve hmotnostní kategorii +63kg vy
bojovala bronzovou medaili, když zlato a stříb
ro braly reprezentantky ČR, Švecová a Králová.
Pavlína KOCUROVÁ (1998)
143 kg (65 + 78)  3.místo
Účast na samotné soutěži a zisk bronzové me
daile je pro nás úspěchem a povzbuzením do
další činnosti.
A.Kocur
TJ Nová Role-vzpírání

REGISTRACE PŘEDEM NA WWW.NEWROLLRUNNERS.WORDPRESS.COM
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Oslavy 70. výročí založení fotbalu v Nové Roli

V sobotu 16. června 2018
proběhly v Novorolském
fotbalovém areálu oslavy
70. výročí založení fot
balového oddílu. Oslavy
tedy proběhly ve stejném
roce, kdy své stoleté výro
čí slaví naše republika.
Od rána na fotbalových
trávnících
probíhal
program, který zahr
noval fotbalová utkání
od těch nejmenších fotba
listů až po utkání staré gardy FK Nová Role proti klubu fotbalových in
ternacionálů ČR, v čele s kapitánem stříbrného celku reprezentace ČR
z fotbalového mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996 Jiřím Němcem.
Přestože šlo o slavnostní utkání a výsledek nebyl tím hlavním, bývalí
reprezentanti ukázali, že fotbalové umění nezapomněli a předváděli
pěkné kombinační akce. Oslavy se i díky krásnému počasí velice po
vedly a báječný den završila taneční zábava, kterou obstaral DJ Mojža.
Více informací naleznete na webu: www.fknovarole.cz.
Výkonný výbor FK Nová Role
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