Novorolský

zpravodaj

03-04
2022

zprávy z města

Slovo
starostky
Zdravím všechny spoluobčany,
začnu tím, že letošní rok je opět rokem volebním. Často se ptáte, jestli
budu znova kandidovat. Moje odpověď zní ano. Ráda bych obhájila post
starostky našeho města. Vždy jsem si
přála mít takovou práci, abych mohla pomáhat lidem, což se mi za
posledních deset let splnilo. Těší mě též, že jsem součástí týmu, který
buduje infrastrukturu, zlepšuje zázemí pro děti mateřské i základní
školy a podporuje volnočasové aktivity obyvatel různých věkových
skupin. Letošní rok však bude velmi náročný pro celou moji rodinu.
Jako vždy se před volbami vyprofilují různé osobnosti a spolky, které se budou snažit získat voliče i za cenu planých slibů a invektiv
v osobní rovině. Přesto se nevzdávám a budu tady pro své spoluobčany.
Stále ještě věřím, že komunální politika se má dělat slušně, s pokorou
a bez osobních priorit. Mám velké plány na další volební období
a moc se těším, až budou jasná pravidla a cíle pro čerpání peněz
z evropských dotačních fondů. V tu dobu i my začneme budovat prostranství před úřadem, multifunkční relaxační park, na který máme
již stavební povolení, obchvat k průmyslové zóně a další již připravované projekty mezi které patří i mateřská škola v Mezirolí a zázemí
pro komunitní život v této obci. Velice kladně vnímám pracovní nasazení úředníků při získávání dotací z Karlovarského kraje. Intenzivně
se připravujeme na modernizaci učeben naší základní školy. Vznikne
nová moderní učebna IT, angličtiny, fyziky a chemie. Rekonstrukce
se dočká i podlaha tělocvičny. Jako velkou prioritu vnímám všechny
odborné učebny, ale jsem moc ráda, že do zájmu ze strany vedení
školy se dostala i učebna vaření a dílen. Jsem pevně přesvědčená, že
učňovské školství se má podporovat. Zručnost a manuální dovednosti
si děti ponesou do života. Co se v dětství naučí, záleží i na výuce základní školy. Krásnou shodou okolností je fakt, že s realizací odborné
učebny dílen nám pomáhá mladý zaměstnanec Ministerstva školství
pan Hamberger, který se hrdě hlásí k tomu, že je Novorolák a má
velkou radost, že v jeho základní škole vznikne prvotní projekt, který
na žádné jiné základní škole v Karlovarském kraji zatím není. Z jeho
slov vyplynulo, že předmět technika by měl být zařazený i do vzdělání
žáků prvního stupně. Naše škola bude připravena nabídnout dětem
moderní technologie v odborných dílnách. Díky vstřícnému přístupu
města jako zřizovatele se škole daří udržet stabilní tým pedagogů,
kteří jsou motivováni náborovými příspěvky a hrazením cestovních
nákladů. Škola plánuje také nákup softwaru a 3D brýlí pro virtuální
výuku. To je velmi atraktivní činnost pro děti i pedagogy. Na společné
schůzce jsem měla příležitost brýle nasadit a rázem jsem se ocitla ve
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třídě biologie, mohla jsem si „sáhnout“ na kostru člověka. Byla jsem
opravdu nadšená a věřím, že nová doba, která přináší i nové technologie, zatraktivní výuku. Pan Hamberger společně s paní ředitelkou
vypracovali žádost a ministerstvo přislíbilo příspěvek na 3D učebnu
ve výši 1000,- Kč/1 dítě. To, že se daří školu podporovat, vnímám
jako týmovou práci a moc se těším na její další rozvoj.
V letošním roce nás všechny nemile překvapilo zdražování energií.
Zástupci města jsou si vědomi, že finanční náklady jsou velkým zatížením pro jednotlivé domácnosti, a proto se rozhodlo nezdražovat
obyvatelům komunální odpad. Finanční kalkulace jsou však nekompromisní. Náklady na jednoho obyvatele a nemovitost jsou 1 242,- Kč
(4 154 obyvatel a 221 nemovitostí). Znovu proto žádáme majitele
zahrádek, aby do kontejneru na komunální odpad neukládali nic ze
svých zahrádek, např. listí, trávu nebo větve. Svým jednáním prodražují náklady na svoz komunálního odpadu a finanční prostředky
s tím spojené by se daly rozhodně použít na jiné účely. Technická služba má otevřený sběrný dvůr po celý týden včetně sobot. Biologický
odpad umí likvidovat ekologicky. Nová Role je jedno z mála měst,
které má sběrný dvůr zcela zdarma a obyvatel s trvalým pobytem
v Nové Roli může přivézt vše nepotřebné. Pokud však likvidujete stavbu, je třeba objednat si kontejner a uložení stavebního materiálu si
zaplatit.
Závěrem si dovolím vás pozvat na tradiční Hovory se starostkou
každou poslední středu v měsíci od 17 hodin na městském úřadě.
Přijďte si popovídat o tom, co vás zajímá nebo trápí.
Prosím, nenechte se ovlivnit předvolební negací a šířením nepravd.
Osobní zkušenost je vždy ta nejcennější.
Přeji všem svým spoluobčanům hodně hezkých zážitků v předjaří
a těším se na setkání.
V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 602 343 465 nebo emailové adrese starostka@novarole.cz.
S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná – starostka

A je to tady
Mám na mysli poslední rok, vlastně několik posledních měsíců
stávajícího volebního období. Již letos na podzim nás čekají nové
komunální volby.
Z mého pohledu, jako jediného zastupitele města s trvalým bydlištěm v Mezirolí, uplynuly čtyři roky jako voda. A kde je naplnění všech těch slibů, které jsme voličům dali v roce 2018?
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V Mezirolí se v té době dělaly terénní úpravy a vlastně celá rekonstrukce návsi. Teprve po dokončení a vyfakturování prací se
zjistilo, že „někdo“ v rámci rekonstrukce nechal na náves navézt
stovky tun těžce kontaminovaného odpadu – zeminy. A vše začalo znova. Celá náves se musela vybagrovat a více než 500 tun
navezeného materiálu se odvezlo a prodalo za cenu 1 Kč za tunu,
(jako „materiál nevhodný pro tuto akci“). Město utrpělo ztrátu
kolem jednoho milionu korun. Do dnešního dne se vedení města
nepodařilo zjistit, kdo je za tuto ztrátu zodpovědný a mám takový
dojem, že to dnes už ani nikoho nezajímá.
Jednou z akcí, které jsme voličům v Mezirolí slibovali, bylo zřízení přechodu pro chodce na místním kruhovém objezdu, kde
denně projedou tisíce – troufám si tvrdit, že dnes už desetitisíce
– motorových vozidel. Kruhový objezd je jediné místo, přes které
se lidé dostanou, pokud chtějí dál pokračovat autobusem na Karlovy Vary nebo Ostrov, což se týká hlavně mládeže navštěvující
střední, ale i základní školy. A protože v Mezirolí nemáme žádný obchod ani hospodu, musí přes kruhový objezd projít každý,
kdo si chce koupit jakýkoliv nápoj, svačinu, nanuk, sladkosti, ale
i denní tisk či časopis. V 1. pololetí roku 2019 zařadilo město do
plánu investičních akcí realizaci přechodu a zaslalo objednávku
jedné projektové kanceláři na zhotovení tohoto projektu, včetně
kompletních inženýrských služeb. Po mnoha urgencích ze strany
OSA a mém telefonátu projekt v prosinci 2021 dorazil na MěÚ.
Nejednalo se ale o projekt na vybudování přechodu pro chodce,

ale o projekt na vytvoření místa pro přecházení. Rozdíl mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení je ten, že místo pro
přecházení není značeno žádným svislým ani vodorovným značením a jedná se vlastně o snížení nástupových ploch přilehlých
chodníků a přidání lampy veřejného osvětlení. Pro řidiče automobilů tam není žádné upozornění. Na můj dotaz, proč se projektovalo a zaplatilo něco, co jsme si neobjednali, jsem se dozvěděl, že značení přechodu pro chodce asi projektantovi neschválila
policie. S jistotou to ale nikdo neví a s nikým to projektant údajně
nekonzultoval.
A takto bych mohl pokračovat ohledně řady dalších akcí,
o jejichž realizaci jsem se já na území celého města a Osadní výbor v Mezirolí pokoušeli, abychom tak naplnili sliby, které jsme
vám dali. Tvrdím, že čtyřleté volební období je krátké na to, aby
se dalo něco smysluplného zrealizovat, anebo že celý současný
systém nejen v našem městě, ale celém státě, je tak byrokratický
a svázaný různými předpisy, nařízeními, zákony a vyhláškami, že
neslouží lidem, ale sám sobě.
A pokud vás zajímá, co se v tomto volebním období v Mezirolí
podařilo a co ještě do budoucna potřebujeme, přijďte v pondělí
7. března 2022 v 18 hodin do místnosti Balcare clubu (bývalý
hostinec Hubert), kam svolává Osadní výbor Mezirolí posezení
a kam vás srdečně zveme.
Ladislavcinegr@novarole.cz

SENIOR EXPRES NOVÁ ROLE
Informujeme občany, že s účinností od 1. 2. 2022 se mění provoz služby Senior Expres Nová Role následovně:

Pondělí			
7:00 – 15:30
Úterý				7:00 – 15:30
Středa				7:00 – 15:30
Čtvrtek			
7:00 – 15:30
Pátek				7:00 – 15:30
Sobota			mimo provoz
Neděle			mimo provoz
Státní svátky			
mimo provoz
Objednávky můžete nadále činit telefonicky na čísle 732 511 912 ve dnech:

Pondělí		
Úterý			
Středa			
Čtvrtek		
Pátek			

7:00 – 11:45		
7:00 – 11:45		
7:00 – 11:45		
7:00 – 11:45		
7:00 – 11:45		

12:15 – 17:00
12:15 – 14:30
12:15 – 17:00
12:15 – 14:30
12:15 – 14:30
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Placení poplatků, nájmů, pokut,
nákladů řízení
Vážení spoluobčané,
v novém kalendářním roce 2022 vám opět nastala platební povinnost vůči městu. Všechny platby (místní poplatky za odpad a
psa, nájmy pozemků, pokuty, náklady řízení a další) můžete provést bezhotovostně na bankovní účet města č. 262359697/0300,
který je uveřejněn též na webových stránkách města. Samozřejmě
i občané žijící v zahraničí mohou provést bezhotovostní platbu
z jiné země na účet ve tvaru CZ 58 0300 0000 0002 6235 9697,
IBAN je též uvedený na internetových stránkách města Nové
Role www.novarole.cz. Variabilní symbol lze vyžádat e-mailem
anebo telefonicky na ekonomickém odboru úřadu. Připomínám,
že variabilní symbol poplatníka je identický pro všechna období a
druhy plateb. V úřední hodiny přijímáme hotovostní platby v pokladně úřadu v přízemí budovy (prostory bývalé spořitelny), kde
lze nově provést platbu i platební kartou přes platební terminál.
Sazba místního poplatku „za odpad“ zůstala zachována a činí
Kč 700,- za kalendářní rok pro fyzickou osobu přihlášenou v obci
anebo vlastníka nemovité věci (byt, RD, stavba pro rodinnou
rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce. Podrobnější informace najdete opět
na internetových stránkách města v menu Úřad – Obecně závazné vyhlášky města, v tomto případě obecně závazná vyhláška č.
2/2021, o místním poplatku za obecný systém odpadového hospodářství.
Sazba místního poplatku za psa zůstává též beze změny a představuje:
a) za psy chované v bytových domech: za prvního psa 800,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa 1 200,- Kč;

b) za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt: za prvního
psa 300,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 600,- Kč;
c) za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo je
poživatelem invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu: 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.
Nájemné za pozemky se hradí dle uzavřených nájemních smluv,
pokuty a náklady řízení dle příslušných vystavených dokladů
(platební rozkaz, rozhodnutí a jiné).
Správci místního poplatku, tj. městskému úřadu, je ze zákona
dána povinnost poplatek vymáhat. Proto včas kontaktujte příslušné referenty ekonomického úřadu a též nahlaste všechny případné změny nebo důvody osvobození:
Lenka Hegenbartová – místní poplatek ze psů, místní poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství;
Alena Veselá – platby za pronájem pozemků, úhrady pokut a
nákladů řízení.
Jednotlivé poplatky uhraďte včas, vyhnete se tak jejich zbytečnému navýšení a dalším nepříjemnostem.
Kateřina Černá, DiS.
tajemnice úřadu

Odchyt opuštěných a zatoulaných zvířat
Vážení občané,
dovoluji si opětovně se vrátit k tématu odchytu opuštěných
a toulavých psů, o kterém už bylo psáno několikrát v minulých
číslech zpravodaje.
Odchyt opuštěného zvířete všeobecně, v našem případě se jedná
hlavně o psy, může provádět jen k tomu způsobilá osoba, která
má příslušná odborná oprávnění, očkování, vybavení. Ve výjimečných případech nebezpečné agrese lze kontaktovat Policii ČR
k odchytu. Ve větších obcích a městech provádí odchyt městská
policie, malé obce řeší situaci pomocí soukromé odchytové služby; ta je např. v našem okrese jen jedna – Petr Prokeš (Karlovy
Vary), který z kapacitních důvodů již odmítl s naším městem
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spolupracovat. Technická služba Nová Role, s.r.o. nemá živnostenské oprávnění na odchyt toulavých zvířat a jejich následné
umístění a držení v kotci, nemůže proto tuto činnost vykonávat.
Rada města na svém 50. zasedání konaném 2. listopadu 2020
pod bodem usnesení č. 50/06-3b) schválila uzavření smlouvy na
odchyt a první pomoc pro zatoulané a nalezené psy v katastrálním území našeho města s Odchytovou službou spolku Když pes
pomáhá žít, z. s. (Habartov) v souladu se zákonem, neboť odchyt
opuštěného psa může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba.
Tel.: +420 725 410 416, e-mail: info@kdyzpespomahazit.cz.
Specializovaný spolek Když pes pomáhá žít, který je v našem
městě známý hlavně canisterapií, provádí odchyt jen po přede-

4

03-04

zprávy z města
šlém vysloveném souhlasu od starostky, místostarosty města anebo tajemnice úřadu, nikoli pouze na prosté oznámení od občanů.
U odchyceného psa bude zjišťován obratem majitel nebo chovatel (čtečkou mikročipů, kontrolou tetování, pátrání v dostupných
evidencích), který bude následně kontaktován a odchytové službě uhradí příslušný poplatek od Kč 500,- výše dle provedeného
způsobu odchytu při předání psa (odchyt narkotizační tyčí, provedení nezbytného ošetření apod.). Pokud nebude chovatel psa
zjištěn nebo kontaktován na místě, bude pes umístěný v kotci
odchytové společnosti max. na 3 dny, zároveň bude provedena
mediální výzva k jeho vyzvednutí a úhradě poplatku. Po marném
uplynutí lhůty tří dnů k vyzvednutí bude pes převezen do útulku
Karlovy Vary – Dvory II., ul. Chodovská, tel. 725 536 158. V případě identifikace majitele psa bude s tímto řešen přestupek dle
zákona na ochranu zvířat proti týrání (§ 13 chovatel je povinen
zabezpečit zvíře proti jeho úniku). Vyzvednutí psa z kotce odchytového spolku nebo z útulku v Karlových Varech si bude řešit
majitel/chovatel sám na vlastní náklady.
Připomínám, že od 1. 1. 2020 je v platnosti novela veterinárního
zákona, která ukládá každému majiteli povinnost zajistit čipování svého psa. Následně se provádí registrace čipu v Národním
registru psů ČR za jednorázový poplatek Kč 199,- (https://narodniregistrpsu.cz). Lze zaregistrovat všechny druhy čipů.
Pokud potkáte opuštěného psa, nemusí si vás všímat, ale může
se i stát, že o vás začne jevit zájem, půjde k vám, bude vás očichávat. Zachovejte klid, opouštěného psa nikdy nehlaďte, nesahejte
a nemluvte na něj, nedělejte rychlé pohyby. V žádném případě
nezvyšujte hlas a psovi nehrozte. Snažte se pomalu odejít z da-

2022

ného místa, neutíkejte, nedávejte najevo svůj případný strach,
k psovi se neotáčejte zády. Je dobré vyvarovat se bližšího kontaktu
se psem, může být nemocný a nemusí být očkovaný. Nikdy se
psa nesnažte odchytit sami – může být agresivní, nemocný, podrážděný nebo zraněný a mohl by vám způsobit vážné zdravotní potíže. Kontaktujte telefonicky v pracovní dny městský úřad:
353 176 311; o víkendech vedení města: starostka 602 343 465,
místostarosta 603 584 529, tajemnice 731 613 465.
Všeobecně se doporučuje pokusit se opuštěného psa vyfotit
a fotografii medializovat na internetu (webový server Psí policie nebo Facebook: Hledá se pes, stránky města Nová Role, diskusní skupiny apod.). Takováto mediální prezentace často vede
k úspěšnému nalezení majitele nebo chovatele psa. Zkušený chovatel, který se nebojí, se může pokusit zjistit nejlépe v ochranných
rukavicích a pevném oděvu, zda má pes známku na obojku. Dle
čísla známky lze na úřadu zjistit majitele/chovatele psa. Někteří chovatelé psů udávají svůj telefonní kontakt přímo na známce
psa.
Opětovně vyzýváme všechny chovatele psů k jejich řádnému
zabezpečení a označení, neboť pokud takto není činěno, samotní
psi a jejich okolí jsou vystaveni stresu, nebezpečí a nepříjemným
situacím. Nezabezpečením psa porušuje jeho chovatel obecně
závaznou vyhlášku města č. 3/2012 o ochraně a zajišťování veřejného pořádku, a dále zákon na ochranu zvířat proti týrání
č. 246/1992 Sb.
Kateřina Černá
tajemnice města

Investiční a stavební akce
města Nová Role v roce 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce plynové kotelny - cena 3,9 mil.
Nákup nového zásahového vozidla pro JSDH Nová Role - cena 1,36 mil.
Zatěsnění průsaků Novorolského rybníka do mostní konstrukce - cena 886 tis.
Rekonstrukce komunikace Tovární ulice - cena 823 tis. (vč. finanční
spoluúčasti společností Viking Mašek a.s., Thun 1794 a.s. a SWISS - FORM a.s.)
Výměna výtahu ve školní jídelně - cena 370 tis.
Rekonstrukce komunikace u rybníků ČRS - cena 249 tis.
Úprava staré návsi v Nové Roli - cena 174 tis.
Úpravy kanceláří na MěÚ - cena 166 tis.
Chodník Husova ulice - cena 110 tis.
Nápis na fasádu zdravotního střediska - cena 46 tis.

Hasičské vozidlo

Tovární ulice
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Demografický vývoj v Nové Roli

Poděkování
Spolek NOVOROLŠTÍ PATRIOTI děkuje všem podporovatelům a příznivcům za vzornou spolupráci. Velmi si ceníme Vašich
příspěvků a Vaší aktivní spolupráce. Hlavně díky Vám můžeme
pokračovat v bádání a objevování historie Nové Role. Budeme
velice vděčni za každý Váš podnět. Pokud máte jakýkoliv předmět, fotografii či vzpomínku vztahující se k historii Nové Role

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

nebo ke kterémukoliv historickému období, budeme velmi rádi
za zapůjčení či darování. Vaše příspěvky využijeme k článkům
o historii našeho města a k dalším připravovaným výstavám.
Využijte kontakt: valenta1970@seznam.cz nebo telefonní číslo
792 310 395.
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Lesy města Nová Role v decenniu 2012 – 2021
Město Nová Role hospodařilo do roku 2021 s lesním majetkem o rozloze 98,91 ha porostní plochy. V katastrálním území
Nová Role, Mezirolí, Nivy se v roce 2020–2021 podařilo navýšit
pozemky určené k plnění funkcí lesa o téměř 6 ha rozhodnutím
v pochybnostech dle lesního zákona na celkovou výměru 105,96
ha. Jedná se o lokalitu kolem kaolínek na začátku cyklostezky vedoucí z Nové Role do Mezirolí, břehový porost v Nivách
a pozemky v k. ú. Mezirolí přiléhající ke stávajícím lesním komplexům. Pozemky jsou již dlouhodobě ve vlastnictví města Nová
Role, avšak doposud nebyly tyto pozemky vedeny jako pozemky
určené k plnění funkcí lesa. Na ploše se již nyní nachází vysoký
smíšený les. Pozemky budou zaneseny do nového lesního hospodářského plánu, čímž se zvýší obhospodařovaná plocha lesů.
V roce 2021 bylo vytěženo celkem 255,44 m3 dřeva – z toho
u 171,78 m3 šlo o těžbu nahodilou, která vznikla v důsledku působení abiotických (vítr, sníh) a biotických (hmyz, např. lýkožrout smrkový) činitelů. Úmyslná těžba pak představovala 83,66
m3, a to především za účelem obnovy a výchovy lesních porostů.
Obnova umělou sadbou byla provedena na ploše 0,25 ha a opakovaná výsadba, především v důsledku sucha, proběhla na ploše
0,19 ha. Porosty byly obnoveny bukem lesním (Fagus sylvatica)
1800 ks, lípou srdčitou (Tilia cordata) 150 ks a javorem klenem
(Acer pseudoplatanus) 400 ks.
Většina takto vzniklých ploch je chráněna proti zvěři oplocen-

kami nebo individuální ochranou v podobě oplůtků. Dřeviny
nacházející se mimo oplocené plochy jsou ošetřeny proti okusu
nátěrem terminálu. Oplocenek se v roce 2021 postavilo celkem
350 metrů (oplocena plocha 0,33 ha) a 204 ks nových oplůtků.
Nátěr terminálu byl proveden Mursuvinem a ošetřená plocha činila 4,52 ha. Prořezávky a probírky do 40 let věku porostu byly
provedeny na 2,93 ha lesa. Tyto zásahy, jež jsou závaznými ukazateli lesního hospodářského plánu (LHP), byly v platnosti stávajícího plánu (platnost LHP: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2021) ve všech
porostech provedeny již dvakrát, v některých porostech třikrát.
Cílem prořezávky je druhová a výšková úprava porostu, redukce
jedinců a případné zpřístupnění a rozčlenění porostu pro budoucí výchovu a těžbu.
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a Ministerstva zemědělství činila v kalendářním roce 2021 195 181,- Kč. Dotace jsou
čerpány pro tyto činnosti: výchova porostů do 40 let věku, obnova porostů umělou sadbou, zajištění porostů, následná péče
o kultury, opakovaná obnova lesa umělou sadbou, ochrana proti kůrovcům (lapače, lapáky, trojnožky, asanace dřevní hmoty),
šetrné technologie při soustřeďování dřeva, zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity a další.
Lubomír Doležal
lesník města

7

škola

Exkurze v porcelánce Thun
1794 – profese a řemesla
Mohlo by se zdát, že žáci druhé třídy už o výrobě porcelánu
ve firmě Thun 1794 ví po několika návštěvách vše. Když jsme si
ale vyprávěli o tom, jaká zaměstnání mají rodiče, odpovědi žáků
byly většinou shodné: „Mamka pracuje v Thunu.“ Proto jsme se
rozhodli podívat nejen na práci maminek, babiček a tet žáků, ale
i dalších zaměstnanců, kteří se podílejí na výrobě porcelánu u nás
v Nové Roli.
Příjemná a milá průvodkyně, paní Růženka Dolinová, nás provedla hlavní částí firmy a ukázala žákům, co přesně každá profese
obnáší. Nejdříve jsme navštívili jednu maminku, která pracuje
v závodní kantýně a společně s kuchařem připravují jídlo pro
zaměstnance. Potom jsme šli do továrny, kde byli kontrolorky
vylisovaných výrobků, paliči u vypalovacích pecí, kontrolorky
vypáleného porcelánu, brusičky výrobků, elektrikáři, zámečníci, nákupčí materiálů, vedoucí skladu bílého porcelánu, malířky
a tiskařky porcelánu.
Vyzkoušeli jsme si tvárnost hmoty před vkládáním do lisu a tvrdost výrobků v jednotlivých fázích výpalu. Byli z nás na chvíli
kontroloři u lisovacího stroje, poté malíři porcelánu, kteří pečlivě

zdobí porcelán ručně, následně brusiči hotových výrobků, které
byly před broušením zespodu nepříjemně ostré. Nakonec se z nás
stali tiskaři, kteří nalepují obtisky na bílý porcelánový výrobek
a připravují jej na poslední výpal. Byl to pro nás velký zážitek
nabitý spoustou užitečných informací.
Žáci 2. B

Zážitkové dny 5. tříd
Učivo o vesmíru všechny žáky vždy velmi baví. Ani u našich
páťáků to nebylo jinak. V souvislosti s tímto tématem prožili
krásné projektové dny, které jsme završili návštěvou Planetária
Gymnázia v Chebu. Zde měli žáci možnost zapojit se do programu „Země ve vesmíru“ a utřídit si základní poznatky o Zemi
a sluneční soustavě. Nejvíce je zaujala projekce noční oblohy a
simulovaná zatmění Měsíce a Slunce. Až bude tepleji, mají děti
přislíbeno, že navštívíme Hvězdárnu v Karlových Varech.
Mezi další zajímavé dny určitě patří tematicky zaměřená výuka
o Marii Terezii a Josefu II., kdy děti ve skupinách vypracovávaly
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nejrůznější úkoly a vytvářely výukový plakát o těchto významných osobnostech našich dějin. Také jsme všichni prožili netradiční projektový den, kdy žáci zjišťovali důležité a zajímavé
informace o podnebném pásu, který si vybrali. Následně ho zpracovávali, třídili obrázky zvířat a rostlin, ochutnávali nejrůznější
druhy exotického ovoce, zhlédli poutavá videa a poznávali zvuky
zvířat. V závěru je čekala prezentace jejich práce. Díky těmto akcím se děti učí spolupracovat, vzájemně naslouchat, učivo si samy
prožijí a lépe pamatují.
třídní učitelky 5. tříd

8

03-04

škola

2022

Za vysvědčením a sněhem na hory
Naše třída 8. A se poslední lednové pondělí vydala do Vysoké
Pece zabobovat si a předat si vysvědčení. Sněhu tam bylo jako
v pohádce a stále hustě sněžilo. Takovou nadílku jsme v Nové
Roli dlouho nezažili. Když jsme šlapali do táhlého kopce, těšili jsme se na to, že už budeme jenom sjíždět na bobech dolů.
Cesta byla navíc namrzlá, takže jsme se pohybovali jako tučňáci
a po hromadných pádech jsme se rozesmátí pokoušeli zvednout.

Mraky se začaly rozpouštět a nahoře na nás čekal hezký výhled
na část Krušných hor a okolí vesnice. Z velké louky jsme sjeli
(někteří se dokutáleli) nad místní country vesničku, kde na nás
čekal ideální kopec na bobování. Zimní radovánky jsme zakončili předáváním pololetního vysvědčení, pro které jsme si dojeli na
bobech, sněhových lopatách i na plachtě.
Marek a Šimon z 8. A
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SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
Na Silvestra 31. 12. 2021 se na hřišti s umělou trávou uskutečnil
první Silvestrovský fotbálek.
Od 10.30 se utkala mužstva příznivců Slavie a Sparty v nelítostném přátelském zápase, který skončil nakonec přesvědčivým vítězstvím příznivců Slavie v poměru 14 : 7.
Silvestrovského fotbálku se zúčastnilo celkem 30 členů Fotbalového klubu Nová Role z. s., který tímto děkuje všem účastníkům

za předvedené výkony a bojovnost. Věříme, že i v letošním roce
na Silvestra opět změří svoje síly a že příznivci Sparty budou poctivě trénovat, aby slávistům vrátili krutou porážku. Mají na to
celý rok.
Jiří Hájek
předseda FK Nová Role z. s.

VZPÍRÁNÍ – TJ Nová Role z. s.
Závěrem roku se uskutečnila řada závodů, na kterých startovali i naši závodníci. Vybojovali dobrá umístění a dobře reprezentovali
Novou Roli. Děkujeme všem sponzorům a našim příznivcům za podporu.
Výsledky:
1. 14. ročník mezinárodní Velké Ceny ROTAS mládeže (Rotava, 17. – 18. 12. 2021)
Kamila JAROŠOVÁ
91 (39+52)
122,0401 Si 3. místo juniorky 15–17 let
Šimon PODŠER
120 (53+67)
169,7880 Si 2. místo junioři 15 let
2. 6. ročník Vánočního poháru mládeže (Teplice, 18. 12. 2021)
Kamila JAROŠOVÁ
93 (40+53)
123,6993 Si 1. místo juniorky 15 let
3. 5. ročník Grand Prix Slavoj Plzeň 1899 ve vzpírání mužů (Plzeň, 18. 12. 2021)
Igor IRODENKO
226 (104+122) 267,1320 Si 3. místo do 89 kg
Všem Novorolákům přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2022.
Trenéři oddílu: M. Podšer, Z. Kadlec, J. Nagy a A. Kocur.

NOVOROLÁCI.CZ
Po dlouhém přemýšlení jsme v září loňského roku založili spolek Novoroláci.cz. Především se chceme aktivně podílet na veřejném životě a dění v Jimlíkově, Mezirolí a Nové Roli. Plánujeme
podporovat a pořádat kulturní, charitativní, sportovní a společenské akce v našem městě. Naším hlavním cílem je spokojený
život všech lidí v našich obcích. Když říkáme všech, tak myslíme
všechny – kojenci počínaje a seniory konče.
Možná jste již o nás slyšeli. V loňském roce jsme se aktivně zapojili do spolupráce s partnerským městem Rittersgrün. V říjnu
jsme uspořádali setkání s kronikáři z Rittersgrünu, kteří se velmi
zajímají o historii Nové Role a okolí. Naše setkání mělo u našich
sousedních přátel velký ohlas.
Se spolkem Novorolští patrioti jsme při příležitosti výročí
17. listopadu pro Vás připravili povídání a fotoprezentaci o historii našeho města s názvem „Střípky z Nové Role“. Přednáška

byla malou exkurzí do historie Nové Role a konala se v Městské
knihovně a v DPS v Nové Roli.
Byli jsme u zrodu krásné knihy Dvojdomek. Vydání takové knihy přináší nemalé starosti a náklady. Jsme rádi, že jsme byli autorce nápomocni a pomohli jsme tomuto dílu na svět. Pokud se
chcete pěkně pobavit a zasmát se, tak si ji určitě přečtěte.
Před vánočními svátky jsme mohli obdarovat zaměstnance města, městských organizací, škol, školek a domova s pečovatelskou
službou malým dárkem v podobě našeho vlastního kalendáře.
Pokud o nás chcete vědět více, najdete nás na webových stránkách https://novorolaci.cz/ nebo na facebooku https://www.facebook.com/novorolaci.cz.
Vaše podpora je pro nás motivací, inspirací a závazkem pokračovat v těchto aktivitách i v tomto roce.
Vaši Novoroláci.cz
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