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OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
OBSAZENÍ NA MěÚ 2017
Jitka Pokorná

starostka

Jan Lichnovský

místostarosta

Bc. Roman Svoboda

tajemník
Odbor správních agend

Jana Kohoutová

vedoucí odboru, územní plánování,
stavební úřad

Elfrieda Lachmanová

matrika, evidence obyvatel, Czech POINT

Vlastislav Slíž

správa elektronických systémů, přestupky,
prodej pozemků, Czech POINT, silniční
správní úřad, SMS info

Mgr. Luboš Pastor

referent investic a dotací, životní prostředí

Ladislav Biernát

stav. úřad, veřejné zakázky, dětská hřiště
Ekonomický odbor

Kateřina Černá, DiS.

vedoucí ekonomického odboru, rozpočty,
účetnictví, personální věci, platy, školství

Jana Kotková

hlavní účetní

Alena Bártová

poplatky psi, pohledávky, pronájem
majetku, faktury

Lenka Hegenbartová

pokladna, poplatky, evidence majetku,
Czech POINT, podatelna, ústředna

Petra Höflerová

evidence majetku města, poskytování
dotací z rozpočtu města, statistiky odpady

Marie Ngoová

asistentka starostky, sociální záležitosti,
administrativa, samospráva, kultura,
Novorolský zpravodaj
Městské lesy

Lubomír Doležal, DiS.

lesní města Nová Role
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Místní samospráva
Starostka
Místostarosta
Radní

RADA MĚSTA
Pokorná Jitka
Lichnovský Jan
MUDr. Nesybová Hana
Tichá Milena
Niedermertl David

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Cibuzar Vít
Dolejš Petr
Dubová Marcela
PaedDr. Dušková Miluše
Ježek Karel
Krbcová Petra
Lichnovský Jan
MUDr. Nesybová Hana

Niedermertl David
Pavlíček Tomáš
Pokorná Jitka
Ing. Škarda Libor
Tichá Milena
Vávrová Jitka
Vrchlavský Jiří

KOMISE
Komise životního prostředí, výstavby a investic (7 členů)
Předseda: Jiří Vrchlavský
Členové: David Niedermertl, Roman Sakař, Daniel Hájek, Marek Rak, Libor
Malena, Ing. Antonín Lapáček
Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci (8 členů)
Předseda: Petra Krbcová
Členové: MUDr. Hana Nesybová, Mgr. Markéta Šímová, Ivana Sakařová, Marie
Bartošová, Dagmar Vochomůrková, Milada Pastorová, Lukáš Čáslavský
Komise pro školství, kulturu a sport (8 členů)
Předseda: Tomáš Pavlíček
Členové: PaedDr. Miluše Dušková, Ludmila Červíková, Karel Švec, Jan Kvapil,
Šárka Vlasáková, Marcela Toužimská, Bedřich Teuchert
Redakční rada Novorolského zpravodaje (5 členů)
Předseda: Ing. Jan Řezáč
Členové: PaedDr. Miluše Dušková, Olga Lillová, Mgr. Dagmar Schlapáková, Petr
Jakubes
Povodňová komise (13 členů)
Předseda: Jitka Pokorná
1. místopředseda: Jan Lichnovský
2. místopředseda: Bc. Roman Svoboda
Členové: Milena Tichá, David Niedermertl, Marek Rak, Karel Švec, MUDr. Hana
Nesybová, Jiří Sýkora, Jana Kohoutová, Stanislav Hubáček, Miroslav
Tichý, František Schlosser
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VÝBORY
Finanční výbor:
Předseda: Ing. Libor Škarda
Členové: Ing. Jan Řezáč, Jitka Vávrová, Olga Zámostná, Ing. Šárka Pastorová
Kontrolní výbor:
Předseda: Marcela Dubová
Členové: Dagmar Schwarzová, Vít Cibuzar, Petr Dolejš ml., Karel Pšenička ml.
Osadní výbor Mezirolí:
Předseda: Jakub Čáslavský
Členové: Eva Helclová, Zdeněk Rulák, Barbora Velinská, Tomáš Tesař
Osadní výbor Jimlíkov:
Předseda: Miroslav Hejna
Členové: Martina Hrabicová, Michaela Hejnová, Věra Kubánková, Veronika
Konopová

Městský úřad pracoval v provizorních podmínkách
Na začátku roku 2017 pokračovaly v prostorách městského úřadu stavební
práce. Návštěvníky řadu a občany čekalo do jejich ukončení několik změn.
Podatelna byla sloučena s pokladnou a obě pracoviště byla přemístěna do přízemí
budovy, kde dříve bývala pobočka České spořitelny. Na toto místo byla rovněž
přesunuta z 1. patra agenda nájmů a pronájmů.
Po dokončení úprav v 1. patře došlo k sestěhování stavebního úřadu do
sousedících kanceláří tak, aby pracoviště stavební řad, investice a životní
prostředí tvořilo jeden celek. Matrika zůstala zachována v původní kanceláři.
Veškeré služby, které se týkají doplňkového prodeje pohlednic, turistických
známek, kopírování, jízdenek na autobus do OC, vstupenek na akce a podobně,
od nového roku kompletně zajišťovalo infocentrum v městské knihovně.

Vestibul MěÚ 12/2017

Knihovna s infocentrem 12/2017
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2017
V roce 2017 se zastupitelé sešli celkem devětkrát na 21. – 29. zasedání.
Uvádím pouze zásadní body, které se projednávaly a měly význam pro chod
města.
Informace z 21. zasedání zastupitelstva (25. 1. 2017)
21. zasedání se konalo 25. ledna 2017. Nejprve se řešily finanční záležitosti.
ZMě schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000,- Kč pro FK Nová
Role na zajištění opravy pletiva fotbalového areálu a navýšení dotace pro TJ
Nová Role o 730 00,- Kč (celková suma 1 730 000,- Kč) na dostavění sálu na
cvičení žen v hale TJ. Dále bylo zastupiteli schváleno bezhotovostní čerpání
prostředků z Konta pomoci města pro 3 osoby po 50 000,- Kč – dar, který
účelově daroval Film servis festival Karlovy Vary, a. s. v prosinci 2016,
zastoupený panem Jiřím Bartoškou (Jindříšek – výdaje spojené s léčbou akutní
formy leukémie, Vašík – výdaj spojené s léčbou autismu, paní Dana – příspěvek
na pořízení elektrického vozíku).
ZMě schválilo Plán odpadového hospodářství města Nová Role „POH-02/16“
na období let 2017 – 2026.
Informace z 22. zasedání zastupitelstva (22. 3. 2017)
Na 22. zasedání se zastupitelé domluvili na potřebnosti vybudovat Domov pro
seniory v budově č. p. 231, Školní ulice. Schválili zveřejnění záměru budoucího
prodeje nemovitosti za podmínky, že prodej bude nabídnut zájemci, který
předloží nejvyšší nabídku (odhadní cena 6 300 000,- Kč) společně se
zapracovaným podnikatelským záměrem na provozování Domova pro seniory
včetně finanční rozvahy dle platné legislativy. Dále byly schváleny náležitosti,
které musí být obsahem kupní smlouvy.
Starostce města bylo uloženo uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o
spolupráci mezi Městem Nová Role a společností Seniormed s. r. o. za účelem
poskytování budoucí sociální služby na území města Nová Role a v návaznosti na
předpokládanou žádost o dotaci v rámci Programu 013310 ROZVOJ A OBNOVA
MATERIÁLNÉ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 – 2020 za
účelem vybudovaní Domova pro seniory ve zmíněném objektu.
ZMě schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000,- Kč
Tenisovému klubu Nová Role na zajištění opravy oplocení tenisového areálu v
souladu se schváleným rozpočtem města pro rok 2017.
Byly schválené Obecně závazné vyhlášky města - OZV č. 1/2017 – stanovení
školských obvodů na území města a OZV č. 2/2017 – doplnění OZV o zajišťování
a ochraně veřejného pořádku.
Informace z 23. zasedání zastupitelstva (13. 4. 2017)
23. zasedání bylo svoláno mimořádně na 13. 4. 2017, aby se opět řešil prodej
budovy č. p. 231, Školní ulice. Bylo rozhodnuto, že budova bude prodána
společnosti Seniormed s. r. o. (jediný zájemce) za 6 300 000,- Kč. Zastupitelé
schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s návrhem realizace
vlastního prodeje nejpozději do 31. 8. 2017.
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Informace z 24. zasedání zastupitelstva (3. 5. 2017)
24. zasedání zastupitelstva města proběhlo v řádném termínu 3. 5. 2017.
Zastupitelé schválili poskytnutí dotace na celoroční činnost spolků působících
v Nové Roli v roce 2017 (FK 458 000,- Kč, TJ 352 000,- Kč, TK 81 000,- Kč,
Skaut 55 000,- Kč). Důležité bylo také schválení demolice objektu města č. p.
148 (bývalý Dům dětí a mládeže a knihovna) a v neposlední řadě i schválení
zřízení nové příspěvkové organizace města Základní umělecká škola Nové Role
s účinností od 15. 5. 2017.
Informace z 25. zasedání zastupitelstva (28. 6. 2017)
Před prázdninami se sešli zastupitelé na svém 25. zasedání 28. 6. 2017.
Nejprve se řešily převody nemovitostí, z nichž největší byl úplatný převod
jednotlivých bytových jednotek v bytovém domě č. p. 280, ul. Nádražní (viz
smlouvy o smlouvách budoucích o koupi bytu, uzavřené v únoru 1997 na 20 let).
Z finančních záležitostí stojí za zmínku schválení rekordního počtu 11
rozpočtových opatření a Závěrečného účtu města za rok 2016 spolu se Zprávou
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016.
Z důvodu zpronevěry peněz spolkem Skaut byly zrušeny dotace na celoroční
činnost spolku ve výši 55 000,- Kč.
Zastupitelé schválili záměr pořízení změny č. 1 Územního plánu Nová Role
s tím, že náklady na změnu uhradí žadatelé o změnu.
ZMě schválilo uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností a
závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru včetně příloh P1,
P2 a P3 mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role ve věci Základní
umělecké školy Nová Role.
Informace z 26. zasedání zastupitelstva (13. 9. 2017)
13. 9. 2017 se sešli zastupitelé na řádném 26. zasedání. Zastupitelé se mj.
zabývali stanoviskem k žádosti spol. Sedlecký kaolin, a.s., která předložila SPÚ
žádost o odkoupení pozemků, které má v dlouhodobém pronájmu a kde se
nachází ložiska kaolinu. Tyto pozemky jsou pro Sedlecký kaolin strategicky
důležité pro rozvoj firmy v budoucnu. V zastupitelstvu se nenašla shoda, a proto
je tedy tato lokalita bez vyjádření města (což není pro SPÚ závazné).
Nebyl schválen návrh obyvatel Jimlíkova na pojmenování místních ulic. Bylo
vedeno jednání s Báňskou stavební společností o převodu pozemků v ulici Jarní
do majetku města. Město je ochotno převzít pozemky pouze bezúplatně, s čímž
zmíněná společnost nesouhlasila.
Poměrně zásadní bylo také jednání o schválení dodatku ke smlouvě o
smlouvě budoucí kupní na koupi budovy bývalého výchovného ústavu pro mládež
společností Seniormed, kde zastupitelé schvalovali prodloužení termínu podpisu
smlouvy o jeden měsíc.
Informace z 27. zasedání zastupitelstva (8. 11. 2017)
27. (řádné) zasedání ZMě mělo na programu zejména finanční a majetkové
záležitosti vztahující se k hospodaření města za 3. čtvrtletí roku 2017, účetní
uzávěrce za rok 2016 a k převodu majetku a finančních prostředků od
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Karlovarského kraje nově vzniklé ZUŠ Nová Role jakožto příspěvkové organizaci
města.
Zastupitelé opět řešili úplatný převod komunikací do majetku města,
tentokrát od investorů v části Mezirolí. Stejně jako v případě BSS trvali na
převodu bezúplatném.
Informace z 28. zasedání zastupitelstva (22. 11. 2017)
28. zasedání ZMě proběhlo 22. 11. 2017 a bylo svoláno jako mimořádné de
facto kvůli jednomu bodu, a sice projednání a odsouhlasení 2. dodatku ke
smlouvě o smlouvě budoucí kupní se spol. Seniormed. Tentokrát byl termín
prodloužen do konce roku 2017. Důvod byl ten, že společnost Seniormed dlouho
čekala na výsledek své žádosti o dotaci na tento projekt (původně měl být znám
již v červenci, což se nestalo) a vzhledem k tomu, že nebyla úspěšná, skládá
prostředky na koupi a následnou rekonstrukci výhradně z vlastních zdrojů. Ty by
měla mít k dispozici právě do konce roku 2017.
Informace z 29. zasedání zastupitelstva (20. 12. 2017)
Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2017 se řešily převody
nemovitostí, odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1. 1.
2018, ale nejdůležitějším bodem bylo schválení Rozpočtu města Nová Role na
rok 2018. Po jeho úpravě na návrh Finančního výboru byl jednomyslně schválen.
PANÍ STAROSTKA A STAN
Paní starostka se 25. března 2017 zúčastnila IX. republikového sněmu
Starostů a nezávislých v Praze a byla zvolena do nového Celostátního výboru. Za
STAN kandidovala ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v říjnu 2017.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Volby pro rok 2017 vyhlásil prezident Miloš Zeman na pátek a sobotu 20. a
21. října 2017.
Jak se volí v ČR do parlamentu?
Každý občan od hranice 18 let smí volit. Pro volby jsou stanovené volební
místnosti, kde je volič registrovaný dle trvalého bydliště. Volební místnost nabízí
vždy náhradní volební lístky, zástěnu, za kterou se vybraný lístek vloží do určené
obálky a volební urnu, do které se tato obálka vhazuje.
Z vážných důvodů lze pro volbu nastavit specifické podmínky více na míru. To
platí například u vážných zdravotních důvodů. Stejně tak se mimo volební
místnost volí v domovech pro seniory či nemocnicích.
Voliči volební lístky obdrží poštou na adresu svého trvalého bydliště. Lístky
musí být doručeny nejdéle jeden den před začátkem voleb. Pokud svou sadu
lístků volič neobdrží nebo o ni přijde či zapomene, stejné sady volebních lístků
jsou k dispozici ve volební místnosti.
Kromě výběru lístku s volební stranou má volič možnost na lístku strany
vybírat i konkrétní kandidáty, tedy „kroužkovat“. Tento preferenční hlas může
udělit zakroužkováním až čtyřem kandidátům na jednom hlasovacím lístku. Díky
takovým hlasům se může kandidát posouvat výše a přeskočit kandidáty před
sebou.
Volby jsou v demokratických zemích procesem, při kterém si občané
hlasováním vybírají, jaké osoby nebo politické strany budou v čele státu. O vítězi
voleb rozhodne většina hlasů, v případě parlamentních voleb zemi vládne ta
politická strana, či strany, které vytvoří koalici s nadpoloviční většinou. Vládnoucí
strany pak mohou rozhodovat o věcech veřejných, které se dotýkají života
obyvatel.
Názor národa reflektují vítězové voleb jen v případě, jedná-li se o
demokratické volby. V Československu byly od roku 1948 volby spíše jen
formální záležitostí bez možnosti zvolení jiné alternativy. První demokratické
volby do Poslanecké sněmovny se uskutečnily až 8. a 9. června 1990 a od té
doby se až na výjimky konají pravidelně každé čtyři roky.
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Jaké byly volby do PS PČR?
O křesla v Poslanecké sněmovně bojovalo 31 stran a hnutí, tedy o 7 více než
při minulých předčasných volbách v roce 2013. Celkem bylo navrženo 7 524
kandidátů a 2 154 (28,6 %) z nich byly ženy. Do sněmovny se nakonec dostalo 9
uskupení. Počet kandidátů, kandidujících uskupení i počet těch, které se dostaly
do Poslanecké sněmovny, byl v historii České republiky nejvyšší. 20 stran a hnutí
obdrželo méně než 1 % hlasů. 10 stran a hnutí kandidovalo jen v některých
krajích. Nejvíce jich kandidovalo v Praze (29) a nejméně v Karlovarském kraji
(21). Dosavadní parlamentní strana Úsvit – Národní Koalice nekandidovala vůbec.
Ve volbách zvítězilo hnutí ANO 2011 (a to ve všech okresech ČR), které
získalo 29,64 % hlasů a 78 mandátů. Na druhém místě skončila ODS, jež získala
11,32 % a 25 poslanců. Následovaná byla na třetím místě Českou pirátskou
stranou s 10,79 % a na čtvrtém místě SPD s 10,64 %. Obě tyto strany získaly
shodně
22
mandátů.
V
poslanecké
sněmovně
ještě
zasedli
zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých.
Volební účast činila 60,84 %.
Strana

Republikový lídr

ANO 2011

Výsledky

Počet mandátů

29,64 %

78

11,32 %

25

10,79 %

22

10,64 %

22

Andrej Babiš

ODS
Petr Fiala

Česká pirátská
strana

Svoboda a přímá
demokracie –
Tomio Okamura
(SPD)

Ivan Bartoš

Tomio Okamura
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KSČM

7,76 %

15

7,27 %

15

5,8 %

10

5,31 %

7

5,18 %

6

Vojtěch Filip

ČSSD
Lubomír Zaorálek

KDU-ČSL
Pavel Bělobrádek

TOP 09
Miroslav Kalousek

Starostové a
nezávislí
(STAN)
Jan Farský

Za Karlovarský kraj se do Poslanecké sněmovny dostalo 5 poslanců:
- Mgr. Jana Vildumetzová, Ing. Dan Ťok, MUDr. Věra Procházková
(ANO)
- Petr Třešňák (Piráti)
- Karla Maříková (SPD)
Za Novou Roli kandidovali do Poslanecké sněmovny:
- Jitka Pokorná – starostka města Nová Role (54 let, členka STAN)
- MUDr. Hana Nesybová – lékařka (60 let, STAN)
- Marie Lubasová – servírka (38 let, Děl. strana soc. spravedlnosti)
Volební účast v Nové Roli byla 58,87 %.
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Okrsků
4

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

3 382

1 991

58,87

1 988

1 973

99,25

Pořadí stran v Nové Roli (podle počtu hlasů)

ANO
SPD
STAN
Piráti
ODS
ČSSD
KSČM

33,55%
12,62%
11,30%
9,02%
8,26%
8,16%
5,67%

TOP 09
Svobodní
KDU-ČSL
Strana zelených
DSSS
Rozumní
SPO

3,29%
1,52%
1,41%
1,16%
0,81%
0,76%
0,60%

Řád národa
Realisté
Sportovci
ODA
Blok proti islam.
SPR
Referendum o EU

0,50%
0,40%
0,35%
0,25%
0,15%
0,15%
0,00%

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny PČR se konala až 20. listopadu 2017.
Předsedou sněmovny byl zvolen Radek Vondráček (ANO). 5. prosince podala
bývalá vláda demisi do rukou prezidenta ČR. Ten jmenoval 6. 12. premiérem
lídra vítězného hnutí ANO Andreje Babiše. Menšinový jednobarevný kabinet byl
jmenován 13. 12. 2017 (nikdo nechtěl s hnutím ANO do koalice). Tato vláda však
důvěru 16. 1. 2018 nezískala.
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INVESTIČNÍ AKCE 2017
Během roku 2017 byly uskutečněny investiční akce v celkové finanční výši
cca 29 miliónů korun. Dotace činily cca 7,4 milionu korun.
Název akce

Částka v Kč

Karlova stezka (Nová Role – Jimlíkov)

6 074 464,--

Rybník ve Vrbičkách v Mezirolí

2 543 725,--

Zateplení č. p. 236 (úřad, kulturní dům, knihovna, DDM, ZUŠ)

5 522 500,--

Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor budovy úřadu č. p. 236

1 305 984,--

Regenerace panelákových sídlišť I. etapa

5 639 033,--

Rekonstrukce náměstí

1 760 054,--

Uzavření skládky komunálního odpadu

251 840,--

Chodník Chodovská, Mlýnská

2 993 009,--

Elektronický vrátný ZUŠ

100 730,--

Elektronický vrátný MŠ Cestička NR

50 000,--

Multimediální učebna ZŠ

1 572 221,--

Úprava návsi v Mezirolí

59 000,--

Komunikace Průmyslová zóna

292 823,--

CZT realizace úsporných opatření

18 150,--

Přeložka sloupu VO u haly TJ

84 700,--

Investiční dotace pro TJ NR – sál ASPV

76 844,--

Nákup kontejnerů do sídliště a k zahrádkám

310 486,--

Skluzavka dětské hřiště 1. Máje

168 166,--

Střecha party stan

12 874,--

Odkup pozemků

128 800,--

Úroky z úvěru

18 846,--

Různě PD

131 114,--

Celkem

29 115 363,-

14

Dotace získané na realizaci investičních akcí:
Název akce

Dotace v Kč

Volby do PČR v 10 2017

73 227,--

JSDH NR + Mezirolí – výstroj, výzbroj

53 698,--

Lesní správa – šetrná těžba, zalesnění

32 697,--

SR ÚP – příspěvek na zaměstnance

119 182,--

SR – výkon státní správy

2 187 000,--

ZUŠ – příspěvek od KK v rámci zřízení organizace

307 467,--

ZŠ – dotace od MŠMT na podporu vzdělávání pedagogů

126 907,--

Obnovení rybníku ve Vrbičkách v Mezirolí – investiční dotace

1 436 000,--

Zateplení objektu č. p. 236 – investiční dotace

2 026 403,--

Karlova stezka Nová Role – Jimlíkov – investiční dotace
Dotace celkem

998 211,-7 360 793,--

Chodníky a komunikace (v rámci regenerace panelákových sídlišť)
Kompletní rekonstrukce proběhla na bortícím se chodníku v ulici Chodovská
včetně prostranství až k ulici Mlýnská.

Chodovská ulice 10/2017

Mlýnská ulice 9//2017

V Nové Roli započala revitalizace sídlišť. Nová Role totiž patří na 4. místo
mezi městy v České republice, kde je nejvíce panelových domů na metr
čtvereční. Revitalizace by měla proběhnout v pěti etapách. V té první se začala
budovat nová parkovací místa, odpočinkové zóny pro děti a seniory. Součástí
projektu byla po konzultaci s dendrologem i revitalizace a výsadba nové zeleně.
Staré jehličnany už svým stavem ohrožovaly okolí a tak byly pokáceny.
Důležité pro obyvatele bylo i vytváření parkovacích míst tak, aby se vyřešil
nešvar, kdy vozidla stojí na místech, která nejsou k parkování určena. Místa
vznikla v ulicích Svobodova, Krátká, U Plynárny, Husova a 1. Máje.
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Svobodova ulice 8/2017

Svobodova ulice 10/2017

1. Máje 4/2017

1. Máje 12/2017

Parkování U Plynárny 11/2017

Kruhový objezd v Husově ulici 11/2017

Zateplení budovy úřadu, dokončení úprav interiérů
Rekonstrukce radnice v Nové Roli už stála okolo 10 milionů korun. Proběhla
ve třech fázích – v první se pracovalo na střeše, ve druhé na vnitřních prostorech
a poslední bylo právě zateplení a fasáda budovy.
Zateplení budovy úřadu včetně rekonstrukce anglických dvorků se
podařilo zrealizovat v daném termínu (akce probíhala v termínu 15. 5. – 31. 10.
2017). I chránění netopýři se vrátili do nově vybudovaných schránek. Budova má
16

novou střechu, nový plášť a zrekonstruované vnitřní prostory. Na zateplení jsme
obdrželi dotaci ve výši dvou miliónů korun.

7/2017

9/2017

Nový kabát MěÚ 10/2017

Upevnění znaku 20. 12. 2017

V listopadu 2016 bylo započato s rekonstrukcí vnitřních prostor MěÚ. Celá
akce byla dokončena v roce 2017.

2/2017

5/2017

Při zateplování úřadu nechalo vedení města vyrobit speciální vchody pro
hejno chráněných netopýrů, kteří se každý rok vraceli do svého oblíbeného
zimoviště přímo nad kanceláří starostky. Je to takové netopýří 3 + KK. Jednotlivé
budky jsou propojeny, takže se netopýři mohou vzájemně navštěvovat.
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Tři budky pro netopýry v novorolské radnici prozrazují vstupy na fasádě

Výstavba cyklisticko–pěší stezky Nová Role – Jimlíkov
Tento dlouho plánovaný projekt (od roku 2004) byl firmou Strabag
zrealizován v termínu 15. 5. – 31. 10. 2017 v rámci Programu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020
(Karlova stezka II). Stezka je 1,9 km dlouhá, celá s asfaltovým povrchem.
Nové propojení Nové Role a Jimlíkova mimo krajskou silnici je na úrovni
celoročně užívané kombinované cyklisticko-pěší stezky. Zajišťuje bezpečnou
18

docházku do práce, dětí do školy a v neposlední řadě je dílčím úsekem sítě
krajských cyklostezek. Stezka je v celé své délce osvětlena (41 lamp).

7/2017

7/2017

9/2017

9/2017

Obnova malé vodní nádrže ve Vrbičkách
Město Nová Role bylo na jaře roku 2017 úspěšné se žádostí o dotaci na
Ministerstvu zemědělství na obnovu rybníka a dvou tůní ve „Vrbičkách“. Celá
investiční akce stála 2 a půl milionu korun, dotace činila 1 a půl milionu korun.
V zimních měsících leden a únor se prováděla náročná těžba dřevní hmoty,
zejména olše. Celá akce proběhla v měsících červen až září 2017. Proběhlo
odbahnění, zazemnění a dotvarování zátopy nádrže a břehů, rekonstrukce zemní
sypané hráze, rekonstrukce spodní výpusti a bezpečnostního přelivu a výstavba
tří tůní k podpoře bioty a rozvoji chráněných druhů.
V této lokalitě roste chráněná rostlina ďáblík bahenní, útočiště zde našli také
vzácní i méně vzácní živočichové: čolek obecný, mlok skvrnitý, skokan hnědý,
ropucha zelená, ropucha obecná, skokan ostronosý a užovka obecná.
Nově vzniklá nádrž bude sloužit nejenom k ochraně vzácných živočichů a
rostlin, ale především bude zadržovat vodu v případě požáru pro případný zásah
hasičů v této lesní lokalitě. Jedná se o malé vodní dílo, historickou nádrž, která je
vyobrazená na mapě již z let 1809 až 1869, a dále na leteckém snímku z roku
1952 je patrná ještě vodní hladina v nádrži.

19

3/2017

7/2017

Ďáblík bahenní 7/2017

Dokončování úprav 9/2017

Rekonstrukce náměstí – I. etapa (prostranství před školou)
Na podzim roku 2017 byla uskutečněna I. etapa rekonstrukce náměstí –
prostranství před základní školou. 5. září 2017 byly vykáceny stromy před
školou, což mělo, bohužel, za následek zvýšení hlučnosti ve třídách (kolem školy
vede hlavní silnice na Karlovy Vary). Třídy byly také zbaveny přirozené ochrany
před sluníčkem. Byla to daň za pěkné odpočinkové místo v centru města.

Zahájení prací 8/2017

Kácení stromů 5. 9. 2017
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10/2017

12/2017

Celkový pohled 12/2017

V roce 2017 pokračovala také rekonstrukce školní zahrady a prostranství
mezi oběma pavilony. V podstatě to znamenalo opět vykácení všech stromů,
vybudování školního záhonku a nalajnování hřiště na asfaltové ploše. Celá akce
bude pokračovat v roce 2018.

Prostranství mezi pavilony 11/2017
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Demolice bývalé budovy DDM Na Pěší zóně
V ulici Na Pěší zóně zůstala prázdná budova bývalé knihovny a DDM. Po
delším zodpovědném zvažování všech možných variant využití nemovitosti bylo
rozhodnuto (na květnovém zasedání zastupitelstva města) o tom, že budova
bude zdemolována a zvětší se tak otevřený volný prostor a plocha veřejné zeleně
uvnitř města. Rozšířila se tak mj. i možnost využití přilehlého dětského hřiště.

10/2017

11/2017

12/2017

12/2017

Rekonstrukce železniční trati
V roce 2017 se v Nové Roli hodně budovalo, ale kromě investičních akcí
města probíhala i rekonstrukce železniční trati, kterou realizovaly České dráhy.
Ty mají v plánu zrekonstruovat celou trasu z Karlových Varů do Potůčků a dále
do německého Johanngeorgenstadtu. Celá oprava přijde na 450 milionů korun.
Cílem oprav je zrychlení dopravy (na 65 km v hodině) a její větší bezpečnost.
Cestu to tak zkrátí o 8 minut.
Výluka v Nové Roli probíhala od 6. září do 6. prosince 2017. Došlo
k rekonstrukci podloží, včetně odvodnění, a ke kompletní výměně kolejí a
dřevěných pražců za ocelové ve tvaru písmene ypsilon. Dále se rekonstruovaly
všechny tři železniční přejezdy v Nové Roli.
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9/2017

9/2017

10/2017

12/2017

TECHNICKÁ SLUŽBA, s. r. o.
Jednatel společnosti: Jiří Sýkora
TS se starala o údržbu zeleně ve městě, o údržbu komunikací a chodníků
a provozovala sběrný dvůr (Po – So). Na starosti měla i místní hřbitov a skládku
komunálního odpadu. Tříděný odpad svážela firma AVE (počet kontejnerů: plast
50, papír 48, sklo 33, tetrapak 17). V dubnu až říjnu svážela odpad 1x za dva
týdny, v listopadu až březnu 1x za měsíc.
Město se potýkalo se zásadní změnou v odpadovém hospodářství. Po asi 20
letech provozu došlo k uzavření a rekultivaci skládky v Božičanech. Jako další
vhodná lokalita pro odpad z města byla vytipována skládka na Vřesové. Poprvé
od roku 2002 byla Nová Role nucena zvednout poplatek za svoz, přepravu,
třídění a odstraňování odpadu o 200,- Kč, tj. na 700,- Kč na osobu.
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZMĚNA POČTU OBYVATEL ZA ROK 2017
Věková kategorie

Počet
k 1.1.2017
3433
1637
1796
126
61
65
613
331
282
85
146
4172
42,87

DOSPĚLÍ
Z toho muži
ženy
DOROST (15 – 18 let)
z toho chlapci
dívky
DĚTI (do 15 let)
z toho chlapci
dívky
z toho děti 6 – 7 let
děti do 3 let
CELKEM OBYVATEL
PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL

Počet
k 1.1.2018
3401
1616
1785
121
60
61
614
331
283
71
135
4136
42,89

Z toho počet obyvatel v Jimlíkově 117, v Mezirolí 486.
Změny během roku 2017:
Počet přihlášených osob: 146
Počet odhlášených osob: 92

Počet narození: 22
Počet úmrtí: 41

Knihy narození
KN Nová Role - žádný záznam
KN Božičany - žádný záznam
KN Děpoltovice - žádný záznam

Knihy úmrtí
KÚ Nová Role - 14 záznamů úmrtí
KÚ Božičany
- 1 záznamy
KÚ Děpoltovice - 0 záznamy

SVATBY - v roce 2016 bylo uzavřeno 10 sňatků v Nové Roli, 1 v Božičanech a
1 v Děpoltovicích (matriční obvod).

V roce 2017 bylo na území Nové Role 26 ulic. Zde je jejich seznam seřazený
podle počtu obyvatel:
-

Nádražní (537), Svobodova (481), Chodovská (459), Školní (336),
Husova (330), Tovární (220), Pod Nádražím (218), Rolavská (177), 1.
Máje (113), Jiráskova (111), U Plynárny (111), Bezejmenná (82), Krátká
(64), Na Bouchalce (46), Luční (45), K Lávce (39), Pod Homolkou (21), Ke
Stájím (20), Polní (19), Mlýnská (15), Hřbitovní (14), Příčná (14), Za Tratí
(10), Za Zastávkou (10), Jarní (9), Na Pěší zóně (3). 31 obyvatel žilo
v části bez ulice (za rybníkem).
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2017 se narodilo 22 nových občánků. Jejich vítání se konalo 4x za rok
(březen, červen, září, prosinec) v obřadní síni města Nová Role. Vítala je vždy
starostka města Jitka Pokorná. S malým kulturním programem vystoupily děti
z mateřské školy.
S ohledem na ochranu osobních údajů však byl nutný souhlas zákonného
zástupce se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků.
Proto se na vítání dostavili jen ti, kteří podali včas přihlášku.

AKCE PRO SENIORY
Pro seniory byl každý třetí čtvrtek v měsíci vypraven autobus do nákupního
centra Globus Jenišov. Cena byla 20,- Kč. Odjezd vždy v 8:00 hodin, návrat
v 11:30 hodin.
Dále pro ně Komise pro občanské záležitosti, zdravotnictví a sociální věci
v květnu a v říjnu uspořádala setkání seniorů s tanečky a občerstvením. Hudbu
zajišťoval Jaromír Marouš. Vystoupily taneční kroužky z DDM.

Setkání seniorů 12. 10 2017 v kulturním domě

V Nádražní ulici stojí Dům s pečovatelskou službou, která je poskytována
Agenturou domácí péče LADARA z Karlových Varů. Tato agentura poskytuje
pečovatelské služby denně v čase od 7:00 do 19:00 hodin (včetně víkendů a
svátků), osobní asistenci a tísňovou péči na telefonu nepřetržitě 24 hodin denně.
Stále bylo v jednání využití budovy bývalého výchovného ústavu ve Školní
ulici č. 231 jako domova důchodců pro cca 60 seniorů. Do konce roku 2017 se
nepodařilo vyřešit. Prodej společnosti Seniormed se uskutečnil až začátkem roku
2018.
K 31. 12. 2017 žilo v Nové Roli 17 seniorů ve věku nad 90 let (z toho 13 žen
a 4 muži). Ve věku nad 65 let bylo 863 seniorů (z toho 503 žen a 360 mužů).
Nejstarším občanem Nové Role byla Marie Buchálková, která se v roce
2017 dožila 101 let. Jubilantku navštívila novorolská starostka Jitka Pokorná a
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, které oslavenkyni popřály
pevné zdraví.
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Paní Pokorná, Buchálková, Vildumetzová (zleva)

Nová Role podle čísel „stárne“, což je ovšem jev typický pro celou Českou
republiku. Rychle přibývá lidí starších 85 let. Podle demografů jich za dvacet let
bude přes půl milionu (v roce 2008 jich bylo 136 000). Česká správa sociálního
zabezpečení evidovala v polovině roku 2017 celkem 523 stoletých obyvatel (468
žen a 55 mužů). Nejstarší žena (107 let) žila v Praze, nejstarší muž (105 let) žil
v Královéhradeckém kraji. Nejvíce stoletých lidí žilo v Praze (93, z toho 79 žen) a
v Jihomoravském kraji (78, z toho 67 žen), nejméně u nás v Karlovarském kraji
(pouze 12, z toho 9 žen).
Studie ukazují, že se vyššího věku dožívají spíše intelektuálové a lidé bohatší.
Nejen proto, že mají peníze, ale úspěšní bývají také aktivnější, mají řadu
zdravých koníčků.

KLUB SENIORITA
O volnočasové aktivity pro seniory se i v roce 2017 staraly 3 mladé slečny:
Marie Vondráčková, Karolína Tichá a Martina Valentová. V roce 2016 pro ně
zřídily zájmový kroužek, který byl podporován městem, a byl zaměřen na několik
oblastí:
- Hrajeme si s počítači (základní počítačové úkony)
- Trénujeme paměť (paměťové hry a cvičení)
- Chvilka s knihou (prezentace oblíbených knih)
- Hudební a výtvarná odpoledne (muzikoterapie, tanec, zpěv, vyrábění)
- Výlety do přírody a za kulturou
- Hippoterapie (spolupráce s farmou Kozodoj)
Senioři se scházeli ve svém klubu (tj. v knihovně) vždy v pondělí od 16:00 do
17:30 hodin.
Zde je namátkou ukázka některých aktivit našich seniorek:
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Výroba čajových směsí – 3/2017

Výroba čepiček pro novorozenecké oddělení
v KV nemocnici – 4/2017

Setkání generací v ZŠ – 4/2017

Oslava MDŽ v Karibu – 3/2017

Úžasným nápadem bylo uskutečňovat pravidelná setkávání dětí a seniorů
v rámci projektu s farmou Kozodoj. Projekt zprostředkovával 1x týdně setkávání
radostného mládí a moudrého stáří – dětí, docházejících na Kozodoj do kroužku
„Péče o koně“, jejich svěřenců koní a seniorů novorolského pečovatelského
domu. První setkání bylo 10. 1. 2017. kdy z Kozodoje do Nové Role vyrazila
pětice koní s osmi dětmi ve věku 7 až 11 let, 3 lektorky a 1 mladý dobrovolník. U
pečovatelského domu na ně čekala početná skupinka seniorů. Babičky a
dědečkové si hladili koně a naslouchali vyprávění dětí. Ptali se na příběhy koní a
sami vyprávěli zážitky ze svého života.
20. 5. 2017 se naše Señiority zúčastnily oslav na farmě Kozodoj. Díky
spolupráci právě s touto farmou si lidé mohli koupit ručně vyrobené čaje s
příběhem, jejichž autorkami jsou naše babičky. Taktéž se skrze absolvovanou
hippoterapii staly součástí vystoupení dětí, s nimiž se již delší dobu střetávají v
rámci budování mezigeneračních vztahů a solidarity.

Setkání v Nové Roli 10. 1. 2017

Slavnosti na Kozodoji 20. 5. 2017
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ZDRAVOTNICTVÍ A CHARITA
Obyvatelům Nové Role slouží zdravotnické zařízení v ulici Rolavská, kde jsou
umístěny ordinace lékařů:
-

lékařky pro děti a dorost (MUDr. Iva Hartmannová)
2 praktických lékařů (MUDr. Barbora Majkusová, MUDr. Štěpán Nováček)
gynekologická ordinace (MUDr. Mgr. Miloslav Nesyba)

Pro občany byla 5 dní v týdnu otevřena lékárna Pharma J a J.

KONTO POMOCI MĚSTA NOVÁ ROLE
Finanční prostředky z Konta pomoci města Nová Role se z počátku roku
soustředily na zakoupení elektrického vozíku pro paní Danu Svobodovou. Potom
už byly prostředky věnovány na pomůcky pro autistického chlapečka z Nové
Role.
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Město Nová Role je zřizovatelem Mateřských škol Nová Role a Mezirolí,
Základní školy Nová Role, Základní umělecké školy, knihovny a DDM.

MATEŘSKÁ ŠKOLA CESTIČKA NOVÁ ROLE
MŠ má kapacitu 130 dětí (5 tříd). Školka využívala 4 třídy, 1 třída sloužila
jako ložnice. V roce 2017 měla školka zapsáno 109 dětí. Třídy byly smíšené
a byly složeny ze dvou až tří věkových skupin. O Ježky, Myšky, Berušky a Žabky
se staralo 7 paní učitelek pod vedením paní ředitelky Ireny Švecové:
Myšky – Stanislava Halberštátová, Štěpánka Karešová
Ježci – Karolína Gvardová, Milada Žišková
Berušky – Tereza Hrušková, Jana Bartůšková
Žabky – Helena Hlaváčová, Irena Švecová
V roce 2017 byla úplata za předškolní vzdělávání dítěte stanovena na 450,Kč na každý kalendářní měsíc. MŠ měla určenou dobu pobytu dětí od 6:00 do
16:00 hodin. V MŠ nadále fungovalo Společenství rodičů a pracovnic MŠ. Byl
schválen roční příspěvek 500,- Kč.
Život dětí v mateřské škole byl pestrý: pravidelně byly pořádány interní
besídky, výlety a exkurze, besedy, oslavy narozenin dětí, hostování
profesionálních i amatérských divadel (pravidelně jednou za měsíc), kouzelník,
bublinková šou, sportovní soutěže, muzikoterapie, karnevaly, lidové zvyklosti,
slavnostní rozloučení s MŠ - pasování předškoláků, pracovalo se s talentovanými
dětmi a s dětmi s odkladem školní docházky.
V rámci spolupráce mateřské školy s veřejností spolupracovala mateřská
škola s ostatními organizacemi ve městě – ZŠ, ZUŠ, DDM, knihovnou, rybáři,
hasiči, policií, sportovci, skauty a porcelánkou. Do ZŠ chodili hlavně předškoláci,
aby se seznámili s prostředím školy, s prvňáčky si vyzkoušeli jednu vyučovací
hodinu. Žáci ZŠ pro ně připravili velikonoční a vánoční dílny.
Společně podnikly děti výlety do Bečova, do Zooparku v Chomutově, do
Pohádkového domu v Plzni, do Hopa hopa centra ve Staré Roli, na statek
Bernard.

Slet čarodějnic 28. 4. 2017

Dopravní den 22. 6. 2017

29

Divadlo 22. 11. 2017

Mikulášská 6. 12. 2017

MŠ se zapojila do projektu „Zelená škola“ a poskytovala možnost zbavit se
vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím přispívala
k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠIKULKA MEZIROLÍ
MŠ v Mezirolí má kapacitu 23 dětí, která je zcela naplněna. Do MŠ docházely
děti z Mezirolí, Nové Role a Děpoltovic. Staraly se o ně paní ředitelka Šárka
Vlasáková, paní učitelka Simona Mašková a asistentka pedagoga Michaela
Heřmanová.
Děti měly během roku možnost zhlédnout několik dětských představení i
vystoupení kouzelníka. Navštívily dětskou hernu Smajlík v Karlových Varech,
areál BeachCampu v Nové Roli s promítáním pohádky a tanečními hrátkami.
V rámci oslav Dne dětí se uskutečnila Cesta za pokladem, proběhla sportovní
olympiáda na školní zahradě, karneval, opékání buřtů a sportovní dopoledne na
fotbalovém hřišti v Nové Roli. V MŠ Nová Role absolvovaly děti v měsíci červnu
dopoledne s Policií Nová Role s plněním úkolů s dopravní tématikou.

Karneval 6/2017

30

Pro děti a rodiče bylo v květnu uspořádáno zábavné soutěžní odpoledne na
téma Vesmír. Odcházející děti byly v rámci závěrečné besídky pasovány na
školáka. Koncem roku proběhla mikulášská a vánoční nadílka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2017/2018 bylo přihlášeno 293 žáků (1. stupeň 181, 2.
stupeň 112), kteří navštěvovali 15 tříd. Někteří dojížděli z Jimlíkova, Mezirolí,
Božičan a Smolných Pecí.
Od 1. 1. 2017 byla ředitelkou školy Mgr. Ester Nováková. Zástupcem zůstal
Mgr. Miroslav Starý.
Při škole fungovala Školská rada ve složení: Ing. Václav Bechiňský
(předseda), Mgr. Miroslav Starý, PaedDr. Miluše Dušková, Jan Lichnovský,
Simona Mašková, Lenka Hegenbartová.
Přehled tříd a třídních učitelů:
1. A – 14 žáků (Mgr. Dagmar Schlapáková)
1. B – 15 žáků (Mgr. Barbora Babejová)
2. A – 18 žáků (PaedDr. Miluše Dušková, koordinátor ŠVP, vedoucí MS 1.
stupeň))
2. B – 15 žáků (Jana Karásková)
3. A – 19 žáků (Marie Vondráčková)
3. B – 19 žáků (Mgr. Jana Jelínková)
4. A – 23 žáků (Mgr. Jana Rokoská)
4. B – 16 žáků (Mgr. Jana Rotová)
5. A – 21 žáků (Mgr. Hana Tomanová)
5. B – 21 žáků (Mgr. Soňa Vavrochová)
6. A – 16 žáků (Mgr. Miroslava Háblová)
6. B – 19 žáků (Mgr. Miriam Velínská, výchovná poradkyně)
7. A – 30 žáků (Mgr. Sylva Jozefyová)
8. A – 20 žáků (Bc. Radek Veselý)
9. A – 27 žáků (Mgr. Anna Zapletalová)
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Další učitelé: Bc. Jana Větrovcová (metodik prevence), Mgr. Stanislav Mach,
Mgr. Darina Dvořáčková (vedoucí MS 2. stupeň), Mgr. Marie
Rezková, Mgr. Olga Střelcová, Štěpánka Vojtěchová
Vychovatelky: Dana Teuchertová, Iva Botková, Iveta Maxová, Andrea Slívová
Asistenti pedagoga: Marie Viceníková, Zdeněk Sax, Jana Jindřichová, Petra
Krausová
Hospodářka školy: Silvie Tošovská
Vedoucí jídelny: Veronika Macháčková
Školník: Jiří Mašek
V roce 2013 byl ustanoven Klub přátel Základní školy Nová Role. Klub
podporoval zájmové aktivity školy. Klub škole pomáhal při nákupu pracovních
sešitů pro naše žáky, přispíval na školní výlety a krytí ostatních drobných výdajů
spojených s aktivitami školy.
V souladu s ŠVP „Nová role učitele, nová role žáka“ (aktualizován k 1. 9.
2016) byl při výuce kladen důraz na samostatnost a tvořivost žáků, žáci byli
zapojováni do projektů, soutěží, olympiád, jezdili na poznávací výlety, školy
v přírodě atd. Již tradičně se pořádaly projektové dny, divadelní představení,
besedy, koncerty apod.
Každá třída má svoji kmenovou učebnu. Dále jsou ve škole zřízeny odborné
učebny: Fyzika a Chemie, učebna Vv, dvě jazykové učebny s interaktivními
tabulemi, dvě počítačové učebny s interaktivními tabulemi, učebny Přírodopisu a
Českého jazyka. Nově byly interaktivními tabulemi vybaveny 1. třídy.
Dne 20. 4. 2017 (poprvé v takto pozdním termínu) proběhl zápis do prvních
tříd na téma „Z pohádky do pohádky“. Byly připraveny čtyři pohádkové třídy, ve
kterých budoucí prvňáčkové plnili úkoly, za které dostali razítka a malé dárečky.
Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2017/18:
počet prvních
tříd

dětí zapsaných
do 1. tříd

2
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počet dětí
přijatých
do prvních tříd
30

z toho počet
dětí přijatých
po odkladu
3

počet odkladů
pro školní rok
2018/2019
5

přestup na
jinou školu
0

Žáci 4. tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Karlových Varech.
Žáci 3. a 4. tříd absolvovali na podzim plavecký výcvik v Karlových Varech.
V rámci sportovní reprezentace školy byli žáci zapojeni do sportovního
projektu „Sazka olympijský víceboj“, kde šlo o získání co nejlepších výsledků
v osmi sportovních disciplínách. Každý získal sportovní vysvědčení.
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Úspěšné bylo zapojení celé školy do sportovní soutěže o Hejtmanův pohár.
Škola získala 2. místo v kraji a finanční odměnu 4 000,- Kč, která byla použita na
nákup sportovního vybavení. Pohár jeli přebrat zástupci dětí na KÚ v KV 15. 11.
2017. Hejtmanka Jana Vildumetzová ocenila sportovní aktivitu dětí a vytrvalost
vyučujících a poté předala žákům hodnotné ceny.

Tři žáci školy (Lukáš Tomas, Dominik Svoboda a Peter Lieskovan) se 9. 11.
2017 zúčastnili okresního kola ve stolním tenise v rámci sportovních turnajů
Asociace školních sportovních klubů. Z 1. místa postoupili do krajského kola
v Chebu, které proběhlo 14. 11. 2017. Skončili pátí ze šesti týmů.
V listopadu a prosinci 2017 probíhala po celé republice okresní kola ve
florbalu žáků prvního stupně v rámci tzv. Čeps Cupu. Celkem se jich zúčastnilo
1164 týmů. Novorolská škola vyslala 5. 12. 2017 do Haly míčových sportů v
Karlových Varech družstvo chlapců. To skončilo neslavně v osmifinále. O den
později absolvovaly stejný turnaj i dívky. Obsadily celkově 2. místo z 18 týmů a
postoupily do krajského kola. V krajském kole skončily také druhé, ale do
republikového finále jelo jen vítězné družstvo.

Úspěšní tenisté (8. A)

Florbalistky (4. A, 5. A, 5. B)

Kromě sportu se učitelé snažili zapojovat žáky do různých vědomostních
soutěží a olympiád. V březnu se žáci školy zúčastnili celostátní matematické
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soutěže Klokan 2017 (4 kategorie). Některé děti z 1. stupně se zapojily do
nominačního kola v Logické olympiádě. Viktorka Veselovská z 2. A postoupila
do krajského kola.
Paní učitelka Dušková se se svou třídou zapojila do celostátní čtenářské
soutěže „Zlaté dítě“, ve které museli žáci libovolným způsobem zpracovat
některou z oceněných knih pro děti. Prvňáčci si vybrali knihu „Zuza v zahradách“
od Jany Šrámkové a natočili k ní upoutávku ze svých obrázků. Ve velké
konkurenci získali 2. místo v republice a pěkné knihy jako odměnu.

Krajské kolo LO

Zuza v zahradách

13. 10. 2017 se opět žáci pod vedením paní učitelky Duškové zapojili do
celostátního ekologického projektu 72 hodin prospěšných prací s projektem „Les
je náš kamarád“ a uklidili část lesa od odpadků. Získali za to krásná trička a za
propagační video hry a slevové karty EYCA.

Druháci, třeťáci, čtvrťáci, páťáci a šesťáci se na jaře a na podzim zúčastnili
vlastivědné akce Putování velryby Varyby. 10. ročník vedl na vyhlídky a kopce
v KV (Tři kříže, Goethova vyhlídka, Ottův sloup).
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Naše základní škola se jako jediná v Karlovarském kraji a jedna ze 72 škol z
celého Česka zapojila do projektu „Pokusné ověřování: Vzdělávací programy
paměťových institucí do škol.“ Cílem této akce je zprostředkovat žákům naše
kulturní, historické a technické dědictví, aniž by museli rodiče platit často nemalé
částky za dopravu a vstup. Obdrželi jsme z Ministerstva školství finanční dotaci
120 000 Kč na každé pololetí, z níž jsme financovali exkurze do vybraných muzeí
a institucí po celé republice. Naši žáci vyjeli do Terezína, Národopisného muzea,
Národního muzea a do Národního technického muzea v Praze.

Konec školního roku byl opět ve znamení výletů a škol v přírodě. Nádherná
místa v Krušných horách, Jizerských horách, na Šumavě i na Berounsku okouzlila
malé i velké.

Druháčkové prozkoumávali Berounsko

Prvňáčkové u Mumlavských vodopádů

Závěr roku byl jako každoročně věnován i slavnostnímu stužkování žáků 9.
tříd, které organizuje škola společně s městem. V kulturním domě se sešli nejen
žáci, jejich učitelé a rodiče, ale i zástupci města. Paní starostka popřála žákům
hodně úspěchů na nových školách a štěstí v životě. Třídní učitelky Miriam
Velínská a Miroslava Háblová ostužkovali své svěřence. Následovala diskotéka a
občerstvení v Baru Bernard, které žákům zaplatilo město Nová Role.
Abychom ukázali školu veřejnosti, konal se 11. 4. 2017 Den otevřených
dveří pro rodiče a žáky školy, plus pro další zájemce. Každý si mohl školu projít a
zároveň si vyzkoušet, jestli by ještě dokázal obstát ve školní lavici. V kuchyňce
čekalo všechny návštěvníky občerstvení, které připravili deváťáci.
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Z investičních akcí se podařilo zahájit úpravu školní zahrady, osadit nové
záhonky, připravit hrací plochy a hřiště. V rámci rekonstrukce náměstí byla
upravena plocha před školou na odpočinkové místo. Byly vymalovány chodby na
prvním stupni a vyzdobeno schodiště.

Vymalované schodiště a schody s učivem
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Úprava školní zahrady

Prostranství před školou – součást rekonstrukce náměstí

ZUŠ
Základní umělecká škola v Nové Roli se nachází v centru města s adresou
Chodovská 236 (přestěhování 29. 2. 2016). Měla dvě odloučená pracoviště –
v Novém Sedle a v Perninku. Jejím zřizovatelem byl KÚ Karlovarského kraje.
Ředitelkou školy byla Bc. Květa Teturová, DiS., zástupcem Karel Švec.
Na jaře roku 2017 navštívil paní starostku radní pro školství Karlovarského
kraje s informací, že kraj ruší Základní uměleckou školu v Nové Roli k 31. 12.
2017. Bylo tedy na rozhodnutí města, zda bude či nebude školu provozovat jako
svou příspěvkovou organizaci z rozpočtu města. Rozhodnutí zastupitelstva bylo
jednomyslné, že musíme udržet výuku v ZUŠ tak, jak tomu bylo doposud.
Následovalo výběrové řízení na ředitele nově vzniklé ZUŠ zřizované městem, do
kterého se přihlásili čtyři uchazeči, tři splnili zadávací podmínky včetně
předepsaného vzdělání. Hlasování jednotlivých členů výběrové komise bylo tajné
a vítězem se stal pan Jaromír Marouš, který v minulosti v ZUŠ v Nové Roli
vyučoval. Nyní působil jako zástupce ředitele ZUŠ v Horním Slavkově. Do funkce
nastoupil 1. 9. 2017.
Ve školním roce 2017/18 se k výuce přihlásilo celkem 193 žáků podle
vyučovacích předmětů. ZUŠ v Nové Roli i s pobočkami v Novém Sedle a Perninku
navštěvovalo celkem 158 žáků (někteří navštěvovali i 2 obory nebo předměty).
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Z celkového počtu se v hudebním oboru vzdělávalo celkem 132 děti, z toho 82
dívek. Ve výtvarném oboru se vzdělávalo 68 dětí, z toho 43 dívek.
Do ZUŠ se mohou přihlásit děti od pěti let a mohou si vybrat studium s
nástrojem, tj. v hudebním oboru vyučovací předmět Přípravná hudební výchova s
nástrojem. A pro děti, které se nerozhodly, na jaký nástroj hrát, má škola nově
otevřený vyučovací obor Přípravná estetická výchova (PEV). Toto studium je
nejen pro předškoláky, ale také pro školáky 1. třídy. Výuka PEV je složena ze
dvou předmětů, a to Přípravná hudební výchova a Přípravná výtvarná výchova.
PEV představuje ucelený komplexní systém, který v sobě od samého počátku
působení na žáka propojuje všechny umělecké obory, které se v naší škole
vyučují. ZUŠ Nová Role má dva obory, hudební a výtvarný. V hudebním oboru
nabízí výuku hry na dechové žesťové, dechové dřevěné, klávesové, strunné a bicí
nástroje. Pro žáky, kteří se už z části naučili ovládat svůj nástroj, byl v ZUŠ
založen školní orchestr. Výtvarný obor se vyučuje ve dvou předmětech, Výtvarné
tvorbě jako komplexu výtvarných prací a v nově otevřeném samostatném
předmětu Keramika.
Učitelský sbor (14 pedagogů).
Jaromír Marouš - ředitel školy, kytara, pozoun, školní orchestr
Karel Švec – zástupce ředitele, zpěv, hudební nauka, nahrávací studio
Jiří Švec – kytara
Mgr. Vladislava Nohová, DiS. – klavír
Tatiana Skalková – piano, housle, violoncello
Miroslav Šoltész – zobcová flétna, trumpeta
Radoslav Šulc – bicí nástroje
Eva Petrlíková – zobcová a příčná flétna, klavír
Miloslava Widzová – klavír, hudební nauka
Jan Vacula – zobcová flétna, pozoun
Ivo Haitinger – kytary
Bc. Lucie Chmelařová, DiS. – hudební nauky, flétny
Galina Šedivková – výtvarný obor
V roce 2016 fungovala při ZUŠ dvě odloučená pracoviště:
2. v Perninku:
Eva Petrlíková – zobcová a příčná
flétna
Miloslava Widzová – klavír,
hudební nauka

1. v Novém Sedle:
Petr Samec – bicí, trumpeta, flétna,
hudební nauka
Ivo Haitinger – kytary

Základní umělecká škola již tradičně pořádala různé koncerty pro veřejnost,
důchodce, mateřskou i základní školu. Žáci školu reprezentovali při různých
příležitostech a oslavách různých měst a organizací v Čechách i zahraničí.
Výtvarný obor pod vedením p. uč. Galiny Šedivkové vystavoval na
vernisážích v Nové Roli a v Novém sedle, prezentoval se i ve spřátelených
obcích, zúčastnil se mnoha výtvarných soutěží a přehlídek – například na
vernisáži v Galerii v Nové Roli nebo na akci „Výstava výtvarných prací žáků
výtvarných oborů ZUŠ Karlovarského kraje“, která se konala v Galerii Duhová
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paleta v Karlových Varech. V červnu se v galerii Městské knihovny v Nové Roli
konala výstava prací žáků výtvarného oboru.
Hudební obor se také prezentoval na soutěžích, přehlídkách, festivalech
a koncertech.
Pěvecké oddělení školy vyvěšovalo videa svých žáků na kanálu YouTube, kde
mělo již přes 7 milionů zhlédnutí.
Orchestr Panteříci a pěvecký sbor Hlásky se účastnily velkého Novoročního
koncertu v KD v Nové Roli (8. 1. 2017).
Velký Big Band „Červení panteři“ se účastnil mnoha tuzemských i zahraničních
festivalů a koncertů:
8. 1. 2017 – Novoroční koncert v Nové Roli
25. 2. 2017 – Reprezentační ples města Říčany
3. 3. 2017 – Swingový večer Pizza Pub v Karlových Varech
8. 3. 2017 – Hudba z filmů v ZUŠ Nová Role
11. 3. 2017 – Ples Červených panterů Nová Role
20. 5. 2017 – Koncert 150. výročí výroby klarinetů v Kraslicích
30. 5. 2017 – Open ZUŠ koncert v Sokolově
16. 6. 2017 – Koncert na náměstí v Chodově
17. 6. 2017 – Koncert v Sokolově s Felixem Slováčkem
18. 6. 2017 – Koncert v Rittersgrünu SRN
Po zvolení nového ředitele ZUŠ přešla Květa Teturová i s Pantery do Chodova.
Další akce tedy již nespadaly pod Novou Roli.
Podrobněji se zmíním o akcích, které proběhly v Nové Roli. Novoroční
koncert se konal 8. 1. 2017 (viz přehled kulturních akcí města).
8. 3. 2017 proběhla v sále ZUŠ zajímavá akce ve spolupráci se ZUŠ
v Chodově Hudba z filmů. Žáci, učitelé a Bigbandy hráli hudbu ze známých
dětských i dospěláckých filmů. Hudební zážitek byl umocněn velkoplošným
promítáním scén z filmů na zeď za muzikanty.

Úžasnou akcí byl premiérový Ples Červených panterů, který proběhl 11. 3.
2017 na téma „tančírna 30. let“. Ples moderovala Miluška Dušková. K tanci i
poslechu hráli malí Panteříci, Červení panteři a Fox Band z Chebu. Sálem zněl
swing, jazz, ale i populární melodie. Nechyběla taneční vystoupení a bohatá
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tombola. Jelikož většina návštěvníků plesu byla v dobovém oblečení, atmosféra
byla opravdu skvělá.

DDM
Ředitelkou DDM byla v roce 2017 Milena Tichá, pedagogem volného času
Andrea Slívová. Dále se na činnosti zařízení podílelo 14 externích pracovníků.
Děvčata a chlapci si vybírali z pestré nabídky 23 zájmových kroužků,
předškoláci (včetně maminek s batolátky) ze 4 kroužků. Kroužky navštěvovalo
cca 325 žáků, 69 předškoláků a 13 ostatních. Cena byla 450,- Kč za pololetí (dítě
mohlo navštěvovat 2 kroužky), za každý další byl příplatek 50,- Kč.
Dveře Domu dětí a mládeže se poprvé otevřely v říjnu 1984. V roce 2015 se
přestěhoval do nově zrekonstruovaných prostor v centru města. Činnost zde
probíhala v 5 nově vybavených klubovnách, v kuchyňce, herně a tanečním sále.
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•

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018
TANEČNÍ

•

VÝTVARNÝ

•

VÝTVARNÝ – KREATIVNÍ TVOŘENÍ

•

CAPOEIRA

•

ZÁKLADY VAŘENÍ I. A II.

•

KNIHOVNÍK

•

LOGOPEDIE

•

ŠACHY

•

STOLNÍ A DESKOVÉ HRY

•

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI

•

PĚVECKÝ SBOR KONIPÁSEK

•

PĚVECKÝ SBOR MIŠPULE

•

PĚVECKÝ SBOR ČEKANKA

•

KARATE

•

FLORBAL I. A II.

•

FIGHT CLUB

•

SPORTOVNÍ HRY

•

ATLETIKA – BĚH

•

SHOW DANCE

•

GYMNASTIKA

•

JÓGA

•

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
ZPĚVOHRÁTKY PRO DĚTI 3 – 4 ROKY

•

SLUNÍČKO – TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK

•

ZPĚVOHRÁTKY S BATOLÁTKY

•

HRÁTKY S BATOLÁTKY

DDM pořádal pro děti spoustu soutěží, koncerty pěveckých sborů, jarní a
letní burzu oděvů a obuvi, maškarní ples, pohádkový les, vítání jara, lampionový
průvod s příjezdem sv. Martina a mikulášské setkání.
DDM organizoval 5 – 6 akcí měsíčně pro školní družinu a dětskou veřejnost,
pořádal výtvarné dílny podle ročních období a svátků, zajišťoval vystoupení
zájmových kroužků na kulturních a sportovních akcích ve městě.
Dále pracovnice DDM uspořádaly 3 letní tábory:
- letní 15. 7. – 28. 7.2017 v Bedřichovce - Orlické Záhoří v Orlických horách za
4 400,- Kč
- velký příměstský letní tábor 3. 7. – 14. 7. 2017 v Nové Roli za 1 250,- Kč
- malý příměstský tábor 17. – 21. 7. 2017 za 650,- Kč
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V pátek 17. února 2017 se konal 2. ročník Novorolského běhu
s čelovkou. Akci uspořádal DDM ve spolupráci s Cykloteamem Nová Role včele
s Václavem Bechiňským. Cílem závodu bylo vybrání dobrovolného vstupného,
které bylo využito na charitativní účely. Trasa měřila 5,8 km a vedla po
cyklostezce k farmě Kozodoj a zpět. Každý ji mohl zdolat libovolným způsobem –
během, chůzí, s kočárkem atd. Více než polovina trati byla pokryta sněhem,
který se místy bořil, jindy klouzal a působil tak běžcům značné obtíže. Této
večerní akce se vzhledem k nepřízni počasí zúčastnilo pouze 90 dospělých i dětí.
I když se nejednalo o závod, proťali 2 nejrychlejší běžci z Nové Role cílovou
pásku za 28 minut.
Připraven byl doprovodný program – měření tlaku, zraku a cukru. Každý
účastník obdržel reflexní náramek s logem běhu a v cíli drobné občerstvení.
Vybrané peníze byly opět použity na dobročinné účely: 5.000,- Kč bylo
převedeno na konto zřízené městem Nová Role na pořízení elektrického vozíku
pro paní Danu Svobodovou. Zbývajících 2.000,- Kč bylo odvezeno do Dalovic do
psího útulku.

Občerstvovací stanice

Příprava na běh
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25. února 2017 se konal v kulturním domě Dětský maškarní karneval.
Vstupné bylo 25,- Kč pro děti a 35,- Kč pro dospělé. Pro účastníky bylo
připraveno plno her a soutěží, bohatá tombola a samozřejmě vyhodnocení
nejlepších masek.

V sobotu 3. června 2017 se uskutečnil další pochod Pohádkovým lesem.
První účastníci přišli na start již v 8:00 hodin. Na cestě na ně čekalo 83
pohádkových postaviček, hodně úkolů a odměn na 20 stanovištích. Na konci
cesty u kostela byl připravený oheň na opékání buřtů a kolotoč. Tentokrát bylo
nádherné teplé počasí. Na cestu se vydalo 280 dětí. Cena lístku byla 100,- Kč.

V neděli 11. června 2017 se konal již 4. ročník závodu horských kol
O pohár města Nová Role. Po dvou ročnících, kdy závodníkům nepřálo počasí,
se konečně všichni dočkali nádherného slunečného počasí. Na startu se sešlo 49
závodníků v devíti kategoriích. Na děti čekala trasa dlouhá 800 m podél řeky
Rolavy. Atraktivní bikový okruh měřil 3,62 km (měl i dva brody). Nejlepší
závodníci v kategorii muži elite museli tento okruh zdolat 4x.
Nejstaršímu závodníkovi bylo 61 let, nejmladšímu pouhé 3 roky.
Nejrychlejším mužem na nejnáročnější trati a vítězem poháru města se stal již
podruhé Jiří Svoboda, nejlepší ženou a novou majitelkou novorolské trofeje byla
Martina Urbanová.
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V sobotu 21. října 2017 se konal 2. ročník Porcelánového běhu
(organizoval DDM a New Roll Runners) – krosového běžeckého závodu, letos
prvně zařazeného do HOPR běžecké ligy, což přidalo závodu na atraktivnosti a
přilákalo do Nové Role ty nejlepší běžce z Karlovarského kraje. Start a cíl byl u
tenisových kurtů. Bylo nádherné slunečné podzimní počasí.
Závody byly rozděleny na dětské (3 trasy od nejmenších dětí až po náctileté)
a na dospělý závod, kde trasa měřila 7,5 km.
Celkový počet účastníků ve všech kategoriích činil 133 běžců. Hlavní závod
absolvovalo 74 účastníků. Nejstaršímu závodníkovi bylo 66 let, nejmladšímu
pouhé 4 roky. Průměrný věk byl 37 let. Průměrný čas hlavního závodu byl 39
minut.

Hlavní závod – muži

Hlavní závod – ženy

11. listopadu 2017 se opět oslavoval příjezd sv. Martina na bílém koni.
V 17:00 hodin rozsvítily město lampiony a provonělo tradiční svatomartinské
pohoštění od maminek a babiček spolu s teplým čajem pro děti a svařeným
vínem pro dospělé. K tomu zazpívali žáci pana učitele K. Švece. Vše zakončila
ohňová show a ohňostroj ze střechy základní školy.
6. prosince 2017 se již tradičně konalo v kulturním domě Mikulášské
setkání. Vystoupily taneční kroužky DDM. Potom následovala mikulášská nadílka
a rej čertů, kteří si posvítili na zlobivé děti.
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ČINNOST SBORŮ PAVLÍNY PETŘÍKOVÉ
I v roce 2017 připravila sbormistryně Pavlíny Petříková se svými sbory pro
všechny příznivce hudby plno krásných akcí. V Nové Roli fungují pod jejím
vedením dětské sbory Konipásek, Čekanka, Mišpule, ženský komorní sbor
Cichorium a smíšený sbor Chorea Nova.
Rok 2017 zahájily již tradičním Novoročním koncertem (viz přehled akcí). Jaro
přivítaly sbory v kinosále 2. 4. 2017 na akci uspořádané společně s Domem dětí
a mládeže v Nové Roli. Jarní koncert poskládaný z lidových písní měl příjemné
pokračování – průvod do staré části města. Každý z přítomných měl možnost
uplést si pomlázku, nazdobit kraslice voskem a nazdobit Moranu, kterou poté
přítomní společně upálili. Zájemci si mohli opéct nad ohněm první jarní buřty.

Příjemným překvapením byl koncert dospělých sborů 7. 6. 2017, které
připravily hudební vzpomínku na skupinu Olympic. Známé hity zazněly
v kulturním domě v 19:00 hodin a zpříjemnily všem středeční podvečer.
V roce 2017 byly uspořádány 3 adventní koncerty na půdě kostela sv.
Michaela. Koncerty se konaly vždy v neděli od 15:30. Všichni účinkující vystoupili
bez nároku na honorář. Výtěžek z koncertů (6 802,- Kč) byl věnován na Konto
pomoci města.

Pěvecké sbory v kostele sv. Michaela

Paní starostka a Pavlína Petříková
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KNIHOVNA
Knihovna sídlí od roku 2015 na nové adrese Chodovská 236 (centrum města).
Vedoucí knihovny byla BBus (Hons) Marcela Toužimská, další knihovnice jsou
Iveta Rumanová a Jana Tintěrová (Mezirolí).
Knihovna je otevřena 3 dny v týdnu (Po, Út, Čt) a plní i funkci infocentra (to
je otevřeno Po – Pá). V Mezirolí je otevřeno v úterý. Pobočka v DPS je otevřena
ve čtvrtek.
Poplatek na rok činil 100,- Kč pro dospělé, 50,- Kč pro studenty a důchodce
a 30,- Kč pro děti do 15 let.
SLUŽBY KNIHOVNY
Knihovna poskytuje své služby čtenářům i návštěvníkům, její hlavní náplní je
půjčování knih a periodik. Čtenáři mohou v knihovně využívat služby tzv. MVS
(meziknihovní výpůjční služba) – vypůjčení dokumentů, které nemá naše
knihovna k dispozici, z jiných knihoven ČR.
Čtenáři a návštěvníci mohou v knihovně využívat čtyři počítače pro práci na
internetu a práci v programech Word, Excel a PowerPointu. Mladí čtenáři si
mohou nechat v knihovně obalit své sešity a učebnice.
Knihovna má vlastní webové stránky www.knihovna.novarole.cz, na kterých
jsou aktuální informace a pozvánky na akce knihovny. Na stránkách je umístěn
on-line katalog, kde si čtenáři sami z domova mohou prodlužovat své výpůjčky
a rezervovat knihy. Roku 2017 bylo zprovozněno Wi-Fi připojení v prostorech
knihovny.
Čtenáři mohou s knihovnou komunikovat také přes facebook:
https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Nová-Role.
Knihovna se pravidelně zúčastňuje celostátních akcí, které vyhlašuje profesní
organizace SKIP: Březen – měsíc čtenářů, v říjnu Týden knihoven.
V rámci služeb Informačního centra mohou návštěvníci využít kopírovacích
služeb, mohou zakoupit pohledy, turistické známky, vizitky a vzít si propagační
materiály města.
KNIŽNÍ FOND
Knihovna odebírala 42 titulů časopisů, 2 tituly pobočka v DPS a 11 knihovna
v Mezirolí.
Knihovna zpracovala a zapsala do svého fondu 38 ostatních dokumentůelektronické zdroje, cizojazyčné knihy na CD, elektronické přílohy periodik.
Bylo nakoupeno a zpracováno 798 knih, brožur a ostatních dokumentů. 2x
byly zakoupeny a zpracovány knihy do knihovny v Božičanech a 2x do knihovny
v Děpoltovicích.
Božičany
99 nových knih (placeno Obecním úřadem Božičany) 19 667,- Kč
Děpoltovice 67 nových knih (placeno Obecním úřadem Děpoltovice)18 003,- Kč
Mezirolí
53 nových knih 9 982,- Kč
Nová Role 548 nových knih a OD 75 574,- Kč + 40 knih z projektu Česká
knihovna v ceně 6 472,-Kč
Celkem bylo zpracováno 836 knih a ostatních dokumentů.
Obecní knihovny – Božičany, Děpoltovice, Mezirolí a pobočka v DPS
Do těchto knihoven bylo v roce 2017 dodáno 14 souborů - 546 knih a vráceno do
Nové Role 13 souborů – 1 075 knih.
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K 31. 12. 2017 měla naše knihovna celkem 31 382 knih a OD.
VÝPŮJČNÍ ČINNOST
2016
Výpůjčky
celkem

31 297

Z toho
+ Mezirolí
pobočka
2017
DPS 2017
33 305
656
3 159

Výpůjčky pro
dospělé

21 054

21 711

656

1 870

Výpůjčky pro
děti

3 905

3 637

0

185

Periodika

6 037

7 734

127

1 104

Ostatní
dokumenty

301

223

0

0

Čtenáři
celkem

647

651

8

42

Čtenáři do
15 let

272

282

0

14

12 548

16 193

198

894

Vzdělávací a
kulturní akce

118

126

0

39

MVS

948

1 122

0

181

Návštěvníci
(knihovny,
akcí, inter.)

2017

Nejčastěji půjčovanými knihami v roce 2017 byly:
a) Beletrie pro dospělé
1. Steel Danielle: Vzácné dary
2. Hartl Patrik: Malý Pražský erotikon, Okamžiky štěstí,
Prvok Šampón, Tečka a Karel
3. Aichner Bernhard: Přítelkyně smrti
4. Ferriess Lucy: Rodinná čest
5. Fojtová Věra: Ryzlink ostrý jako nůž
b) Naučná literatura
1. Fogle Bruce: Všechno o výcviku psa
2. Španělská konverzace
3. Dörpinghaus Jörg: Španělsko
4. Fichtlmeier Anton: Základní výchova štěňat
5. Ondřej Lumír: Kam na severní Moravě a ve Slezsku
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c) Beletrie pro děti
1. Fabianowska Malgorzata: Tajemství víl
2. Erben Karel Jaromír: Pohádky
3. Miller Megan: Zlaté jablko
4. Apsley Brenda: Ovečka Shaun
5. Auerbach Annie: Horseland. Vítejte na ranči
d) Naučná literatura pro děti
1. Kearney Kirsten: Megastavby: postavte neuvěřitelná města ve světě
Minecraft
2. Farwell Nick: Minecraft
3. O´Brien Stephen: Minecraft
4. Hammond Paul: Dinosauři
5. Gherbertz Petra: Šikulové: i malé ruce dokážou velké věci!
e) Periodika
Karlovarské noviny, Tina, Vlasta, Překvapení, Týden
MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST
V knihovně bylo uspořádáno 126 kulturních, výchovných a vzdělávacích
kolektivních akcí, kterých se zúčastnilo 2 982 dětí i dospělých. Akce byly
pořádány pro děti MŠ, ZŠ, družinu, seniory i pro veřejnost. Knihovna se
zúčastnila celostátních i krajských akcí, které pořádá SKIP (Svaz knihovníků
a informačních pracovníků)
Celostátní a krajské akce v roce 2017
BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU – celý měsíc probíhala soutěž pro děti „A jako
Amálka“
NOC S ANDERSENEM – nocování v knihovně, noc plná soutěží, kvízů, her, čtení a
práce na PC na téma Čtyřlístek – 31. 3. 2017 (žáci 3. – 5. tříd, celkem 30 dětí).
Žáci si vytvořili vlastní komiksové příběhy.

KRÁL ČTENÁŘŮ – vyhlášení nejlepších čtenářů v kategorii dítě, dospělý, senior
a student (30. 3. 2017)
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NEKOKTÁM, ČTU – soutěž 12 dětských čtenářů, místní kolo 1. 2. 2017 a krajské
kolo 3. 3. 2017 v Krajské knihovně Karlovy Vary (5. třída – Adéla Niedermertlová
v kraji sedmá, 4. třída – Viktor Schlapák v kraji druhý).
KNIHOVNICE DĚTEM ANEB HRY BEZ HRANIC – 20. 5. 2017 se družstvo dětí
z Nové Role zúčastnilo 11. ročníku her v Nejdku, které pořádal Svaz knihovníků
(SKIP) Karlovarského kraje na téma Setkání národů. Na děti ze 14 knihoven
čekaly úkoly na Křížové cestě. Naše skupina ze „Skotska“ (T. Horečný, V.
Schlapák, P. Wágner, M. Zaschkeová) získala své 1. vítězství v této soutěži.

Nekoktám, čtu! Krajské kolo v KV

Hry bez hranic v Nejdku – 1. místo NR

TÝDEN KNIHOVEN = prezentace knihoven v celé republice (říjen) – čtenářská
amnestie, beseda s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem, nocování
v knihovně s Lichožrouty.

Adolf Dudek 19. 10. 2017

Noc s Lichožrouty 6. 10. 2017
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Akce pro MŠ a ZŠ
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY (pro 1. třídy ZŠ) – 22. 3. 2017,
předání průkazky novým čtenářům a zapůjčení první knihy.

KAMARÁDI MOUDROSTI – velká čtenářská soutěž pro všechny třídy ZŠ – vítězná
třída 1. A (p. uč. Dušková). V této soutěži šlo o to, která třída si v průběhu
jednoho měsíce půjčí více knih (včetně paní učitelky).

BESEDY PRO MŠ A ZŠ – Orientace v knihovně, Hrajeme si s pohádkou,
Pohádková abeceda, K. H. Mácha – Máj, W. Shakespeare – Romeo a Julie,
Webové stránky knihovny, Vznik a vývoj písma, Práce se slovníky, MDT- třídění
naučné literatury, Vánoční zvyky. Pravidelně se konalo čtení pohádek pro
nejmenší.
Naše knihovna byla přihlášena do projektu Kniha pro prvňáčka a na konci
školního roku při vyhlašování výsledků Kamarádi moudrosti byly knihy
slavnostně předány starostkou města našim nejmenším (Lapálie v Lampálii).
Výstavy
Únor: Dagmar Hrůzová - „ Energie“
Březen: Veronika Landa - Není Nových Rolí
Malý velikonoční jarmark
Červen: Výtvarný obor ZUŠ pod vedením Galiny Šedivkové
Září: Jiří Vavřička – Otevři oči. Dívej se!
Listopad: Seňorita
Malý vánoční jarmark
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Výtvarný obor ZUŠ

Vánoční jarmark

Výtvarné dílny
Výtvarné dílny s Pavlínou Vargovou, pokračovaly i v roce 2017, tentokrát i
v době letních prázdnin. Zájemci si mohli vybrat například Čajové sáčky,
Dutinkové šperky, Jarní vlasatci, Šumivý relax, Malujeme na hedvábí, Lapače
zlých snů, Pyrogravura, Dekorace textilním lepidlem, Keramické svícny, Svíčky,
Papírové hvězdy, Vánoční skřítci.

Karlovarský deník
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ČINNOST SPOLKŮ
Na životě obce se významně podílí spolky a sdružení, které tvoří nedílnou
součást kulturně – společenského života obce.
V Nové Roli působí TJ Nová Role (zast. Liborem Škardou), FK Nová Role (zast.
Jiřím Hájkem), Sbor dobrovolných hasičů (zast. Ondřejem Horychem a Martinem
Bíklem), Tenisový klub Nová Role (zast. Tomášem Tvaroužkem) a Balcare club
(zast. Josefem Škardou).

TJ NOVÁ ROLE
V roce 2017 tvořilo členskou základnu TJ 240 členů (převážně dívek a žen).
V TJ působilo 5 oddílů:
ASPV - organizace a zajišťování kondiční a relaxační sportovní výchovy v oblasti
aerobiku a zumby (cvičitelky Jitka Rákošová, Jana Kotková, Lída
Galiszová) – cca 50 členek, z toho 12 dětiček, ale cvičit chodí mnohem
více žen, které nejsou registrované
- prezentace sportovních sestav dívek z ASPV na společenských akcích
- sportovní zájezd k moři - 10denní pobyt v Chorvatsku s cvičením
Fotbal – organizace rekreační činnosti neregistrovaných sportovců
Šachy – ŠK Caissa Nová Role, předseda Ladislav Janoušek, aktivní účast
v okresních soutěžích, již 5 let Krajský přebor I. tř.
- 26. 12. 2017 uspořádal šachový klub v KD již 23. ročník vánočního
turnaje v bleskovém šachu
- Šachový klub Caissa a Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádali
Mikulášský turnaj dětí v šachu, který se konal 2. 12. 2017 v DDM.
Zvítězila Anna Švehláková 3 body.
Volejbal – aktivní účast ve dvou okresních soutěžích (ženy) – 12 členek
- v sezoně 2016/2017 dosáhly historického úspěchu, když se jim
podařilo zvítězit v Okresním přeboru i v Zimní lize Karlovy Vary.
V Zimní lize, kde je 16 družstev rozděleno do 4 výkonnostních tříd,
vyhrály novorolské hráčky nejvyšší skupinu.
- turnaj O novorolskou Venuši – jarní volejbalový turnaj
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Vzpírání – trenéři Augustin Kocúr, Miloš Podšer
- v sobotu 11. 3. 2017 se v hale TJ Nová Role uskutečnilo 1. kolo III.
ligy ČR družstev mužů ve vzpírání (52 účastníků)
- 25. 11. 2017 v hale TJ se konal 27. ročník Velké ceny Nové Role ve
vzpírání. Na soutěži se celkem představilo 34 mužů a žen z oddílů ČR: Slavoj
Plzeň, Start Plzeň, Baník Sokolov, SKV Teplice, Rotas Rotava, Sport Břehy,
Baník Meziboří, Bohemians Praha, Slavoj Vyšehrad Praha a TJ Nová Role.
Soutěž ve vyzdobené sportovní hale zahájila starostka Nové Role paní Jitka
Pokorná. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Dosažený výkon ve Dvojboji byl
přepočítán na body Sinclaire a ty určily pořadí. Nejlépe obsazenou skupinou
byli muži masters v počtu 14 vzpěračů. Nejstarším účastníkem byl pan M.
Pastyřík (ročník 1940) ze Sokola Vyšehrad Praha. Novou Roli reprezentovali
3 vzpěrači a 2 vzpěračky, kteří se umístili takto:
ŽENY: 3. Pavlína Kocurová 140,6
7. Anna Sirmaiová
78,7
MUŽI nad 85 kg: 4. Václav Mastný
240,5
7.Lubomír Doležal
215,8
MASTERS: 14.Zdeněk Kadlec (1970) 207,7
Nová Role podle bodů za umístění nakonec obsadila 6. místo.
TJ Nová Role organizovala na závěr roku týden otevřených dveří – tradiční
vánoční turnaje ve sportovní hale, tělocvičně ZŠ a kulturním domě s hojnou
účastí veřejnosti – futsal, stolní tenis, basketbal, volejbal, šachy atd.

FK NOVÁ ROLE
V roce 2017 měl Fotbalový klub Nová Role cca 184 členů (z toho v kategorii
mládeže 84 členů). Jeho předsedou byl Jiří Hájek.
V klubu působilo 5 mužstev:
A muži – hrají 1. A třídu (krajská soutěž) pod vedením trenéra Petra Lutzbauera.
Vedoucí je Ladislav Slíž (po podzimní části byla Nová Role na 3. místě)
Dorost – hrají okresní přebor pod vedením trenérů Petra Vakeše, Rudolfa
Brožíka a Dana Hegenbarta. Vedoucí jsou Justa Kodajek a Martin Rais
(ročník 2017/2018 – po podzimní části na 8. místě)
Mladší přípravka - pod vedením trenérů Tomáše Hájka a Petra Škopa
Mladší žáci – pod vedením trenérů Tomáše Červíka, Tomáše Křepinského a
Matěje Dvořáka (po podzimní části soutěže na 6. místě)
FC Veterán Nová Role – mužstvo „starých pánů“, vedoucí Jiří Hamouz a Josef
Vaverka st.
Kádr FK Nové Role A muži v této sezóně tvořili tito hráči:
Brankáři: Jan Latislav, Jáchym Dutz
Obránci: Petr Florián, Tomáš Kvapil, kapitán týmu Jaroslav Vaverka, Daniel
Hájek, Michael Karlík, Daniel Brett, Miroslav Šourek, Martin Černý, Prokop
Svoboda
Záložníci: Dominik Hegenbart, Miroslav Živanovič, Josef Vaverka, Tomáš Červík,
Karel Štěpánek, Tomáš Koudelka, Roman Zaňka, Václav Skopový, Miroslav Žigar,
Karel Hamberger, Martin Kabele, Dominik Javorský
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Útočníci: Lukáš Hájek, Miroslav Jonáš, Svatopluk Komárek, Petr Lutzbauer,
Martin Šourek, René Brett, Filip Škarda

Dorost 2017
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Fotbalový klub pořádal v roce 2017 několik akcí pro veřejnost: maškarní ples
pro dospělé, pálení čarodějnic a stavbu májky v areálu FK, dětský den pro děti
z MŠ a fotbalový turnaj pro žáky 1. stupně ZŠ, letní turnaj pro A muže.
V sobotu 18. 2. 2017 se konal od 20:00 hod na sále Kulturního domu v Nové
Roli Sportovní maškarní ples FK Nová Role. Ples byl vyprodán do posledního
místečka a na spoustu zájemců se nedostalo. Bohužel kapacita kulturního domu
není neomezená. K tanci hrála již tradičně chodovská skupina Alabalabamba,
která svým repertoárem a předvedeným výkonem přispěla k vynikající zábavě,
kterou si všichni přítomní hosté pořádně užili. Nedílnou součástí plesu byla také
hodnotná tombola, ve které byl každý lístek výherní, a také tradiční vyhodnocení
nejlepších masek o půlnoci. Catering a obsluhu zajistil Bar Bernard.

30. 4. 2017 uspořádal FK ve svém areálu stavění májky a pálení
čarodějnice. Při pěkné country hudbě se zpívalo, tančilo a „hodovalo“ až do
nočních hodin.
V pátek 2. června 2017 uspořádal Fotbalový klub Nová Role u příležitosti
Mezinárodního dne dětí již 15. ročník sportovního dne dětí. Této akce se účastnilo
287 dětí mateřských a žáci 1. stupně základních škol v Nové Roli a Božičanech.
Bylo slunečné počasí. Dvanáct týmů si odehrálo ve dvou samostatných turnajích
celkem třicet jedna osmiminutových fotbalových zápasů. Není podstatné, kdo se
jak umístil. Vítězem byl každý, kdo čestně a odhodlaně bojoval za sebe i za svůj
tým.
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V sobotu 5. srpna 2017 proběhl na hřišti FK Nová Role již 57. ročník
tradičního turnaje Fotbalového klubu Nová Role - memoriálu Jiřího
Balouna. Domácí celek pozval k účasti na turnaji celky TJ Baník Union Nové
Sedlo, FK Loket a TJ Baník Habartov.

Konečné pořadí: 1. TJ Baník Union Nové Sedlo
2. FK Loket
3. FK Nová Role
4. TJ Baník Habartov

2-0-0
1-0-1
1-0-1
0-0-2

7:1
3:3
11:4
2:15

Nejlepší hráč turnaje: Tomáš Roulich (TJ Baník Union Nové Sedlo)
Nejlepší brankař turnaje: Jáchym Dutz (FK Nová Role)
Nejlepší střelci turnaje: Radek Kaňok (TJ Baník Union Nové Sedlo) 3 branky
Tomáš Červík (FK Nová Role) 3 branky

Za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu v Nové Roli získal Olda Macháček
cenu JUDr. Václava Jíry, kterou mu udělila Fotbalová asociace České republiky.
V závěru měsíce září byla úspěšně dokončena akce „Oprava oplocení
hlavního fotbalového hřiště“. Původní oplocení staré 26 let bylo
rekonstruováno a kompletně opraveno. Celkem bylo opraveno a znovu natřeno
140 plotových dílů. Renovaci plotových dílů provedla firma Thun porcelán Nová
Role. Členové fotbalového klubu na demontáži a zpětné montáži plotových dílů
odpracovali 227 brigádnických hodin. Úspěšným provedením této akce došlo k
dalšímu zlepšení jak funkčnosti, tak vzhledu našeho sportovního areálu.
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TENISOVÝ KLUB NOVÁ ROLE
V období letních měsíců byly kurty využívány veřejností k rekreačnímu vyžití.
O prázdninách se konal turnaj pro zástupce města a sponzory. Šlo hlavně
o zábavu, každý si zahrál dle svých možností. Dále to byl již tradiční Švestka
CUP. Turnaj byl uspořádán i pro děti a mládež.
Základnu v roce 2017 tvořilo cca 20 členů nad 18 let a 14 dětí.
TK získal v roce 2017 dotaci od města ve výši 100 000,- Kč na opravu
oplocení tenisového areálu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÁ ROLE
V roce 2017 byl starostou SDH Ondřej Horych, velitelem JSDH byl Stanislav
Hubáček.
14 členů výjezdové jednotky zasahovalo celkem u 31 výjezdů. Z toho bylo 15
požárů, 15x se jednalo o technickou pomoc a 1x o dopravní nehodu. Absolvovali
cvičení v Chodově a Nejdku, na jaře i cvičení záchrany osoby z ledu.
Členové zásahové jednotky se řádně zúčastnili školení velitelů a strojníků
organizované Hasičským záchranným sborem Karlovy Vary.

Výjezdová jednotka

Jarní cvičení 3/2017
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Kolektivy SDH Nová Role:
Za mladší žáky závodili Vojtěch Vorlíček, Barbora Kůsová, Kristián Aust,
Samuel Klement, Adéla Čižmárová, Filip Schlosser a Jiří Kejval.
Družstvo starších nebylo kompletní, a proto tři členy (Krbcovou Terezu,
Dominika Svobodu a Elišku Kejvalovou) půjčovali hasiči SDH Mezirolí, kteří se
stali vítězi Karlovarské ligy mladých hasičů pro rok 2017.
Družstvo dorostenek tvořily Tereza Krbcová, Eliška Kejvalová, Karolína
Andrlová, Andrea Čižmárová, Míra Kounovských, Barbora Blašínová a na oplátku
si z Mezirolí půjčili Kristýnu Geťkovou.
Za družstvo žen ve SDH Nová Role soutěžily Anna Kejvalová st., Anna
Kejvalová ml., Pavla Horychová, Karolína Andrlová, Andrea Čižmárová, Míra
Kounovských, Eva Kokešová a Barbora Blašínová.
Družstvo mužů reprezentovali Petr Kůs, Václav Kůs, Karel Šindelář, Ondřej
Krbec, Dominik Svoboda, Pavel Cupal, Karel Kopetzký a Ondřej Horych.
Kolektivy se účastnily soutěží v požárním sportu, které se konaly v okolí. Mezi
disciplíny požárního sportu patří: běh na 100 m s překážkami, štafeta 4x 100 m
s překážkami, výstup do 4. podlaží cvičné věže a požární útok. Družstva
dosahovala dobrých výsledků. Za jednotlivce si vedl velice dobře Dominik
Svoboda, který postoupil až na mistrovství České republiky dorostu SH ČMS ve
Zlíně. Kvůli zraněnému kolenu se však akce nezúčastnil.
Velkým úspěchem bylo 1. místo mužů v září v Nejdku. Nová Role se tak stala
jediným družstvem za 24 let konání soutěže, které plaketu sv. Floriána získalo 3x
po sobě.

Okresní kolo AC start 17. 6. 2017 – naši na 3. místě

K hasičskému sportování patří i soutěže TFA (Toughest Firefighter Alive) v
překladu nejtvrdší hasič přežívá, kde se soutěžící dostává do nejextrémnějších
podmínek, které mohu čekat hasiče u zásahu. Roztahování většího počtu hadic,
přenášení osmdesátikilogramové figuríny, bouchání palicí, tahání barelů a výběh
do výškové budovy - to je jen výčet některých z nich. A aby toho nebylo málo,
závodí se v "plné polní" tedy v zásahovém obleku a s dýchacím přístrojem. S
tímto závoděním SDH Nová Role začíná, nicméně letošní výsledky byly skvělé.
Karel Šindelář dosáhl na vítězství na závodech v Mnichově, Ondřej Horych potom
ve Stanovicích.
Členové SDH dále zajišťovali tyto akce: uspořádání soutěží okresního kola
v požárním sportu dospělých a dorostu, soutěže o Novorolský pohár, exkurze pro
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děti z MŠ a ZŠ. Z kulturních akcí se jednalo o stavění a kácení májky, příprava
Živého betléma a poskytnutí asistenčních hlídek při akcích pořádaných městem
Nová Role a ostatními složkami na území města.

Příprava hranice a stavění májky 30. 4. 2017

I v roce 2017 fungoval při SDH kroužek mladých
navštěvovalo cca 15 dětí, o které se starala Anna Kejvalová ml.

hasičů,

který

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MEZIROLÍ
Starostou SDH byl pan Martin Bíkl, velitelem Míla Pospěch (který byl zároveň
vedoucí mládeže). SDH zajišťoval činnost spojenou s posláním dobrovolných
hasičů a zajišťoval kulturu v obci Mezirolí (masopust, májka, dětský den,
Mikuláš). Dospělí se nezúčastnili žádných závodů.
Hasiči v Mezirolí byli opět hybnou silou společenského dění v obci.
Organizovali celou řadu akcí pro děti i dospělé, konkrétně Masopust, stavění a
kácení májky, oslavu Dne dětí a Mikulášskou nadílku. Velice dobře pracovali
dobrovolní hasiči s dětmi v celostátní soutěži mladých hasičů pod názvem
Plamen. Vedle hasičů se v Mezirolí naučili dělat kulturní akce pro spoluobčany i
další spolky, a to jak Osadní výbor, tak Balcare club.
SDH ale má každoročně jednu specifickou a velmi záslužnou činnost, kterou
vítá většina jejich spoluobčanů. Dvakrát do roka totiž v době svého volna, bez
nároku na jakoukoliv odměnu, organizují sběr nebezpečného odpadu. V jarních a
podzimních měsících dají všem na vědomí, kdy přijedou a odvezou od rodinných
domků nebezpečný odpad. A protože nemají traktor s vlekem, vždy tak konají po
dohodě s vedením Technické služby Nová Role. Při každé akci tak na sběrném
dvoře přibude několik vyřazených ledniček, praček, vysavačů, žehliček,
televizorů, ale i ojeté pneumatiky a podobný nebezpečný odpad. Poslední
takovéto akce v Mezirolí proběhly v červnu a říjnu 2017.
Kroužek mladých hasičů vedl i nadále trenér Míla Pospěch, který odchoval
spousty dětí a spoustu z nich dovedl k mnoha úspěchům. Dne 7. 10. 2017
dovedl historicky poprvé družstvo starších žáků k titulu MISTR LIGY
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2017 v této kategorii. Předchozí tři roky vyhráli tuto
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ligu v kategorii mladších. Přechodem některých dětí do starší kategorie
pokračovaly ve vítězném tažení. V třináctileté historii této ligy byly prvními vítězi
z karlovarského okresu. A to bez dostatečného zázemí. Již přes deset let
trénovaly na poli, které si i samy děti sekají, aby si podmínky pro trénink trochu
vylepšily. Již druhým rokem bylo družstvo Mezirolí doplněno hasiči z Nové Role.
Vítězný tým: Matěj Vácha, Marián a Kristina Geťkovi, Lenka Pospěchová, Jakub
Meškán, Tereza Krbcová, Honza Cinegr, Eliška Kejvalová, Míša Štenclová, Jirka
Bauer, Adriana Petriková a Dominik Svoboda.

BALCARE CLUB
Tento mladý spolek (ustanoven v roce 2016) uskutečnil v roce 2017 tři větší
akce pro svoje členy, ale i širokou veřejnost. Smyslem jejich práce je nejen
propagace české myslivosti, jejíž jednotná organizace si v roce 2018 připomene
95. výročí ustavení, ale práce pro nejširší veřejnost, práce s dětmi a mládeží
stejně jako navazování kontaktů v příhraniční spolupráci se spolky stejného
zaměření.
První větší akcí bylo obnovení tradice mysliveckých plesů v Nové Roli.
Myslivecká veselice se konala dne 18. 3. 2017. Myslivecké fanfáry excelentně
na borlice odtroubili myslivci Lubomír Doležal a Tomáš Třeský. Nejenže brilantně
hráli na hudební nástroje, které by neměly chybět na žádné myslivecké akci, oba
jsou výbornými vábiči zvěře jelení. V České republice patří k té nejlepší špičce a
ostudu nám nedělají ani na Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, kde se podanými
výkony vždy kvalifikují mezi nejlepší. Slavnostní nástup myslivci využili k
tradičnímu pasování lovce zvěře. Svého prvního jelena v prosinci 2016 skolil v
honitbě Smolné Pece Jaromír Puškaš. K dobré náladě i tanci hrála hudba
Parohanka z Chebu. V tombole se díky sponzorům shromáždilo 330 vesměs
kvalitních cen. Cena lístku byla 200,- Kč.
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V měsíci červnu, měsíci myslivosti, uspořádali myslivci akci pro děti. 10. 6.
2017 proběhl 2. ročník akce Myslivci dětem s cílem propagace mysliveckých
tradic zábavnou formou pro naše nejmenší a oslavy Mezinárodního dne dětí.
Vedle klasických dětských her jako přetahování lanem nebo skákání v pytlích
byla připravena naučná stezka, kde děti poznávaly stromy, trávy a keře z naší
přírody, stejně jako její živé obyvatele v podobě různého ptactva, sov, kachen,
ale i kuny, srnčí zvěř a mnoho dalšího. Úspěch mělo malování na obličej a
hledání „zlatých guldenů“ v písku z řeky Rolavy a jejich následná výměna ve
směnárně za čokoládu. Velké přízni se těšilo vystoupení záchranné stanice
Penthea z Prahy a obdiv sklízeli i kynologové Policie ČR se svojí ukázkou výcviku
a zásahů se psy. Nechyběla ukázka tančících psů Dog dancing – agility slečny
Szewieczkové z Niv. Na závěr dne byla připravena hudební produkce country
kapely DRC z Ostrova a opékání špekáčků.
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Největší akcí byl turnaj v myslivecké střelbě, který spolek realizoval za
podpory dotace Evropské unie. Jednalo se o dvě soutěže, z nichž jedna byla
realizována na střelnici VLS, divize Karlovy Vary a druhá na střelnici v saském
Rittersgrünu. O vysoké úrovni a nárocích na organizaci svědčí i fakt, že turnaje
se zúčastnilo šedesát střelců, kteří soutěžili ve třech disciplínách. Již 27. ročník
soutěže Hon na lišku připravil spolek z obce Rittersgrün pod vedením Dr.-Ing.
Bernda Hentschela na neděli 1. října 2017. Přestože počasí celé akci moc
nepřálo, zúčastnily se stovky lidí ze samotného Rittersgrünu i okolních obcí.
Celou akci zahájili myslivečtí trubači z Karlovarského kraje pod vedením Dany
Vajcové. Úspěch v připraveném programu měli i manželé Kolomazníkovi se svými
dravci a sovami. Vítězem samotného honu na lišku se stala jezdkyně ze stáje
Pegas v Děpoltovicích. Součástí nedělního programu bylo i střelecké klání mezi
členy tamního spolku Schützenwerein 1883 a členy mezirolského spolku Balcare
club. Účastníci změřili síly ve střelbě z pistole, kulovnice a kuše. Domácí střelci
plně využili známého prostředí a zejména ve střelbě z kuše členy Balcare clubu
porazili na celé čáře. Ze členů Balcare clubu nejlépe reprezentoval předseda
spolku Josef Škarda, který obsadil „krásné“ páté místo a jeho zásluhou putoval
jeden z pohárů do Čech. Všem zúčastněným poděkoval za jejich účast a podíl na
programu starosta obce Breitenbrunn pan Fischer stejně jako předseda Osadního výboru v Rittersgrünu pan Thomas Welter.

V Balcare clubu proběhla také Mikulášská nadílka pro děti. Po přednesu
básniček a rozdání dárečku, které měl Mikuláš pro každého, následovalo
občerstvení, které částečně sponzoroval Balcare club. Přítomní rodičové potom
mezi sebou zorganizovali sbírku, jejíž výtěžek byl předán zástupci Denního centra
Žirafa, které se stará o děti s poruchou autistického spektra. Všichni, kteří se na
sbírce podíleli, dostali slušivý myslivecký klobouček a knír starého fořta.
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BEACHCAMP NOVÁ ROLE
Společnost RiR, s.r.o. (ředitel Jiří Švec) dostala od
vedení města důvěru a byl jí pronajat areál a hlavní
hlavní budova bývalého TIC. Prostory společnost zaregistrovala pod názvem
BeachCamp. Turistické služby rozšířila o sportovní, volnočasové a kulturně
vzdělávací akce, které se konaly pravidelně každou neděli.
Slavnostní otevření bylo 26. 2. 2017.

Jirka Švec se staral o dramaturgické plány a administrativní chod firmy.
Roman Pištěk měl na starosti web, designe a propagaci. Tomáš a Honza
Pavlíčkovi měli na bedrech vše, co se týkalo spokojenosti hostů, včetně
zprostředkování občerstvení.
V BeachCampu proběhlo několik filmových projekcí pro děti i dospělé,
kreativní workshopy výroby šperků a různých dekorací, jóga smíchu s Honzou,
sportovní turnaje, hudební večery, vyrábění pro děti, drakiáda, Halloween,
vánoční Betlém, divadelní představení, vánoční focení, hravá angličtina, taneční
večírky pro starší a moudré, Májový a Podzimní jarmark (své výrobky zde
prodávalo kolem 30 prodejců a řemeslníků z celého Karlovarského kraje) a
spousta dalších akcí. Děti i dospělí se sem naučili chodit za zábavou i dobrou
kávou se zákuskem.

Haloween 29. 10. 2017

Drakiáda 5. 11. 2017
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Májový jarmark 7. 5. 2017

Pískové mandaly 7. 5. 2017

V červnu 2017 navštívil BeachCamp prázdninový inspektor z televize Nova,
který hodnotil jeho úroveň. Zde je jeho zpráva:
„Kemp je 10 let starý a často ho navštěvují turisté, kteří odtud vyráží na
výlety do blízkých Krušných hor nebo Karlových Varů. Kemp navíc sousedí s
novorolským rybníkem. Zjistili jsme, že jde o poměrně kvalitně vybavené zařízení
s chatkami, místem pro karavany a stany.
Do BeachCampu by se vešlo až 200 turistů. Když budeme konkrétní - v areálu
jsou místa pro 10 karavanů s přípojkami a pro 50 stanů. A to není vše. Kdo chce
komfort, najde ho v chatkách. Ty jsou pro čtyři lidi, mají vlastní kuchyňku,
záchod i sprchový kout. Koupelny s toaletou jsou čisté, včetně kuchyňky. S
plotýnkou, rychlovarnou konvicí, mikrovlnkou a nádobím.
Kempu udělujeme stříbrnou medaili.“
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ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ
MEZIROLÍ
Členové osadního výboru Mezirolí - předseda OV Jakub Čáslavský, Eva
Helclová, Barbora Velinská, Tomáš Tesař a Zdeněk Rulák se scházeli vždy první
středu v měsíci od 18:00 hod. v restauraci U Huberta, aby řešili podněty
a připomínky obyvatel Mezirolí. 4x za rok byly schůzky veřejné (duben, červen,
září, prosinec). Pravidelně se schůzek účastnili zastupitelé za Mezirolí V. Cibuzar
a J. Vávrová a člen stavební komise T. Lapáček.
Informace o činnosti OV a dění v Mezirolí mohli občané najít na
www.meziroli.cz. Tam také směřovaly stížnosti občanů na nedodělky při
rekonstrukci páteřní komunikace v Mezirolí, vyskytly se i stížnosti na neposečené
pozemky. Toto se řešilo ve spolupráci se stavebním odborem MěÚ Nová Role.
OV pořádal s pomocí SDH akci Rozloučení s létem (2. 9. 2017) a Rozsvěcení
vánočního stromu (25. 11. 2017). Ostatní akce byly v režii členů SDH.

JIMLÍKOV
Členové osadního výboru v Jimlíkově – předseda OV Miroslav Hejna, Martina
Hrabicová, Michaela Hejnová, Věra Kubánková a Veronika Konopová se scházeli
dle potřeby v restauraci U Synka a připravovali především kulturní akce
a brigády v obci.
Jimlíkovští zůstali v organizaci akcí věrni těm osvědčeným a opět se konalo
tradiční stavění májky a pálení čarodějnic, oslava Dne matek, Dne dětí,
Mikulášská a zpívání u vánočního stromu.
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ČRS MO BOŽIČANY
Dle evidence z prodaných členských známek měla MO ke dni 31. 12. 2017 1081 členů.
ČRS MO Božičany 2017
Muž
Žena
Celkem
ZTP

Dospělí

Mládež

Děti

Celkem

893

25

111

1 029

42

2

8

52

935

27

119

1 081

24

-

-

24

Nejdůležitější událostí měsíce ledna bylo provedení zemních prací v rámci
budování dalšího z chovných rybníků, který dostal název "Zašívák" a stal se tak
posledním z nově vybudované trojice rybníků v hospodářském středisku MO v
Nové Roli. Doplnil tak sestavu rybníků "Pepíček" a "Pod Lesem". Tento rybník by
nevznikl bez pomoci našich sponzorů Milana Mališe - Autodoprava a Martina
Drechslera - Zemní práce.
V únoru byla přijata žádost o dotaci z Programu Rybářství na pořízení
vybavení hospodářského střediska, v rámci kterého bylo zakoupeno: 6 ks
laminátových kádí, 1 ks větrného rozmrazovače, 1 ks závěsný lodní
elektromotor, 1 ks kalového čerpadla, 1 ks elektrocentrály, 1 ks štěpkovače jako přídavného zařízení za traktor, 2 ks křovinořezů, 1 sada dluží do požeráku
rybníku Nad Cestou. Na pořízení zařízení byla z tohoto programu poskytnuta
dotace ve výši 50 % z pořizovací ceny.
V březnu byly provedeny a dokončeny opravy na rybníku Komora, kde byly
osazeny troje schody a zpevněno okolí kolem vtokové napájecí trubky z rybníku
Nad Cestou a ze dvora HS. Vyřezány byly dřeviny na březích rybníku Vodojem.
Na březích rybníků Zahrádkář 1 a Pařezák byly vykáceny suché stromy, celkem
4 ks.
Z Blatenské ryby s.r.o. byla dovezena ryba kapr K3 cca 1,5 kg/ks – 1 100 kg
a vysazena byla do rybníků Komora, Nad Cestou, Borovice a Pařezák.
26. 3. 2017 se v sále KD KASS v Chodově konala Členská schůze MO.
V červnu byla dokončena výstavba bezbariérového lovného místa pro
vozíčkáře na Vojkově rybníce. Posekána byla hráz Vojkova rybníku.
Probíhaly práce na údržbě HS - sekání hrází chovných rybníků, zhotoveny
byly nové omítky na objektech HS, a naplánováno bylo provedení zastřešení
mezi objektem skladu a objektem se společenskou místností.
Na rybníku Komora padlo z důvodu vysokých teplot cca 30ks kapra.
Závod v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.) se konal v sobotu
10. 6. 2017 na Vojkově rybníce - revír 431011 PR02. V historii MO to byl již
40. ročník závodů v lovu ryb na udici.
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Rybářské závody 10. 6. 2017

Dne 30. června 2017 podepsali zástupci organizací Nejdek a Božičany
Dohodu o převodu majetku a tímto dnem převzala MO ČRS Božičany do správy
sádky v Nejdku Bernově.
V rámci dnů otevřených dveří v HS MO Božičany v červnu a v červenci
navštívilo hospodářské středisko 112 dětí. Starali se o ně Josef Brabenec, Zdeněk
Tráva, Ladislav Lexa, Petr Šmejkal, Bláha, Ing. Ernest Ješík, Radek Häuser.

Dny otevřených dveří – 7/2017

Od 1. 7. do 7. 7. 2017 se konal Dětský letní rybářský tábor na Velkém
Rybníce pod vedením Jaroslava a Hanky Pejškových.
V HS byly dokončeny patky sloupů jako základ pro prodloužení přístřešku
objektu skladu směrem k betonové sádce, který vytvoří zázemí pro vánoční
prodej ryb. Byl dokončen sklad mezi objekty HS (sklad, šatna, kancelář) a
objektu se společenskou místností.
V září proběhla brigáda v areálu sádek Bernov, v rámci které bylo provedeno
vybetonování sádek, posekání trávy a další.
V tomto měsíci se konaly dětské závody v lovu ryb na udici - 17. září v
Chodově na Spartaku a dále 23. září v Chranišově.
Říjnové víkendy patřily výlovům chovných rybníků a následnému vysazování
slovených ryb do sportovních revírů. Výlovy chovných rybníků byly zahájeny
výlovem rybníku Vodojem a ten byl úspěšný co do počtu i váhy slovených ryb.
Ve stejném duchu pak pokračovaly i výlovy dalších rybníků a bylo dosaženo
prozatím nejlepšího výsledku, co se týče platby za zarybnění od ÚS Plzeň a to
celkem 992 361,- Kč.
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Výlov 7. 10. 2017

Výlov 14. 10. 2017

Na sobotu 21. 10. 2017 od 9:00hod. byla pozvána na výlov rybníku Nad
Cestou veřejnost a sponzoři MO. Ve výlovku byl i již 17letý sumec Václav, u
kterého se vážením a měřením zjistilyy tyto hodnoty: měřil 170 cm a vážil 40kg.
U míry je to o centimetr méně než v loni, což by mohlo být způsobeno i
nepřesností měření, které je u délky docela obtížné, a u váhy o jeden kilogram
více.
Z výlovů bylo pro jarní zarybnění chovných rybníků zakomorováno 3 300 kg
kapra, 200 kg amura a 100 kg lína v rybnících Komora, Borovice, Pod Lesem,
Sluneční a Zahrádkář 2.

Výlov 21. 10. 2017

17letý sumec Václav

Část kaprů z výlovů skončila v "Tombole" již tradiční rybářské zábavy
"Dolovná", která se konala v pátek 24. listopadu 2017 v Chodově v kulturním
domě KASS. K tanci a poslechu hrála kapela KV BAND.
V prosinci probíhal vánoční prodej ryb a v roce 2017 to bylo mimo
hospodářského střediska v Nové Roli i na sádkách v Nejdku – Bernově. Dále také
proběhly jednodenní prodeje v Dolním Rychnově a prodej při vánoční trzích v
Chodově. V prodeji byl kapr, amur, štika, sumec. Prodalo se celkem 5 170 kg
ryb, z toho na sádkách v Nejdku - Bernově 750kg.
Za vším, co se v roce 2017 při výstavbě, údržbě a opravách rybníků a
hospodářských středisek v Nové Roli a nově i v Nejdku Bernově povedlo, je
obětavost a spousta odpracovaných hodin členů hospodářského sboru MO ve
složení: Václav Šnajdr, Radovan Křiklava, Josef Brabenec, Stanislav Bryndáč,
Josef Urbánek, Petr Šmejkal, Jan Pelech, Jiří Rešetár, Martin Rešetár, Karel
Smajlík Nechutný, Michal Helcl, Radek Häuser a řady dalších členů MO.
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LESY NOVÉ ROLE
Lesy města Nová Role zaujímají plochu necelých 100 ha a rozprostírají se na
4 katastrálních územních celcích (Jimlíkov, Nová Role, Mezirolí, Nivy). Lesní
hospodářský plán (dále jen LHP) pro lesní hospodářský celek (dále jen LHC) je
vyhotoven na dobu 10 let s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021. Jedná se
historicky vůbec o první zhotovení LHP v historii lesů Nové Role. Do té doby byly
vypracovány pouze lesní hospodářské osnovy.
V roce 2017 se vysadilo 1125 ks smrku ztepilého, 300 ks douglasky
tisolisté, 150 ks modřínu opadavého, 1000 ks buku lesního, 1050 ks buku
zimního na ploše 0,48 hektaru.
V roce 2018 se plánuje vysadit do lesů 1732 ks smrku ztepilého 453 ks jedle
bělokoré, 17470 ks borovice lesní, 351ks modřínu opadavého, 3941 ks buku
lesního a 625 líp srdčitých.
O naše lesy se výborně staral lesní města Luboš Doležal. Ten spolupracoval i
se ZŠ, které nabídl zajímavou spolupráci při sledování ptactva a jeho hnízdění.
Ve spolupráci s Pavlem Kišou zhotovili 35 ks ptačích budek, které byly
instalovány 14. 3. 2017 do lokality Mezirolský les. Budky byly vyvěšeny z důvodu
nedostatečného množství přestárlých stromů, ze kterých se následně stávají
obytné domy zvané „Doupné stromy“ pro sýkory a šoupálky. Žáci budou
zaznamenávat, jestli budky plní svůj účel a zda doupové ptactvo tyto nové
příbytky ve svém lese vítá.

Monitorování budek 3/2017

Lesní školka

VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY
Od 19. 10. 2016 do 22. 3. 2017 bylo v Evropě celkem 2 609 ohnisek ptačí
chřipky kmene H5N8, potvrzené ve 29 evropských státech. Z toho 1 054 ohnisek
bylo v chovech drůbeže, dalších 1 508 ohnisek bylo u volně žijících ptáků a
konečně 47 pozitivních případů bylo u ptáků v zoologických zahradách. Nejvíce
zasaženými zeměmi byly Francie, Maďarsko a Německo, dále Bulharsko, Polsko,
Česká republika, Rumunsko.
V lednu až březnu 2017 bylo zjištěno 37 ložisek výskytu v ČR, utraceno
muselo být kolem 100 000 kusů drůbeže. U nás byl nejbližší výskyt
v Božičanech. I v Nové Roli byla přijata bezpečnostní opatření, která by zabránila
případnému rozšíření na další chovy. Všichni chovatelé museli udržet drůbež
v uzavřených prostorách a krmivo museli zabezpečit tak, aby se k němu nemělo
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šanci dostat venkovní ptactvo. Jen v Nové Roli a Jimlíkově (které ležely v
ochranném pásmu a tak zde platila povinnost evidence) bylo evidováno více než
jeden tisíc kusů drobného ptactva a drůbeže!
Ptačí chřipka se do domácích chovů dostala s největší pravděpodobností od
volně žijícího ptactva. Lidé se obávali, zda se někomu nemohlo dostat nakažené
maso na talíř. Hygienici všechny uklidňovali, že při tepelné právě drůbežího masa
a vajec je chřipkový virus zničen. A to už při 70°C v jádře potraviny po dobu
jedné vteřiny.
V Karlovarském kraji byla největší likvidace drůbeže na Chebsku (v Klestu a
Poustce), kde bylo utraceno 35 000 kusů. Všichni zasahující hasiči, kteří
z ohniska nákazy odcházeli, museli projít očistou a zlikvidovat všechny věci,
které měli na sobě.
A jak konkrétně probíhala likvidace? Hasiči přenesli jednotlivé kusy z haly
ven, předali je veterinářům a ti je poté přemístili do velkého kontejneru, který
byl plný oxidu uhličitého nebo oxidu uhelnatého. Drůbež byla usmrcena během
zlomku vteřiny. Celkem 9 kontejnerů uhynulých zvířat (cca 30 tun drůbeže) bylo
odvezeno do sanačního zařízení. Majitelé chovu pak museli dezinfikovat celé
prostory. S novým chovem mohli začít až za 30 dní (po zkoušce účinnosti
sanitace).

ilustrační záběry z Chebska

Mapa – případy ptačí chřipky u volně žijících ptáků ke dni 2. 3. 2017 (na jednom místě mohlo být
odebráno a odesláno na vyšetření uhynulých ptáků)
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OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
Vedoucím OOPČR v Nové Roli je npor. Bc. Karel Váňa.
Do služebního obvodu OO PČR Nová Role spadají obce Děpoltovice, Nivy,
Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Mírová a Smolné Pece, což je 47,9 km2.
Policisté z tohoto obvodního oddělení se starají a zajišťují bezpečnost zhruba
5 100 trvale žijícím obyvatelům. Toto číslo významně narůstá o víkendech a
v letní sezóně o rekreanty z chatových osad v Nové Roli, Mezirolí a Děpoltovicích.
V roce 2017 byla činnost OO PČR Nová Role zaměřena na splnění úkolů při
zajištění ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a preventivní
činnost ve všech výše uvedených oblastech. V souvislosti s těmito úkoly byla
prováděna preventivní opatření pod názvem „Úklid“ (minimálně jednou měsíčně)
zaměřená vždy na určitou problematiku, např. podávání alkoholu mladistvým,
kontrolu chatových oblastí, bezpečnost silničního provozu, atd. Na těchto
opatřeních se podílely i OO PČR Nejdek, OO PČR Pernink a oddělení služební
kynologie.

Při bilancování roku 2017 a splnění úkolů OO PČR Nová Role lze konstatovat,
že v roce 2017 bylo ve služebním obvodu novorolské policie spácháno, prověřeno
a prošetřeno:
1) Na úseku nápadu trestné činnosti:
- celkem 52 trestných činů, z toho objasněno 39 trestných činů, což činí 75 %.
Pro srovnání nápadu TČ s předchozími roky viz tabulka:
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Roky
Počet TČ celkem
Počet objasněných
Objasněnost v %

2015
61
47
77,05 %

2016
53
35
66,04 %

2017
52
39
75 %

Ohledně druhů spáchané trestné činnosti zabírala největší podíl na
celkovém nápadu majetková trestná činnost s počtem 20 spáchaných trestných
činů. Jednalo se především o krádeže věcí z víkendových a zahradních chat,
provozoven, sklepů a garáží.
Druhý největší podíl na celkovém nápadu trestné činnosti měla trestná
činnost řidičů - ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání.
Třetí příčku obsadila násilná trestná činnost, kam jsou zahrnuty loupeže,
fyzická napadení mezi osobami s ublížením na zdraví včetně výtržnictví a útoků
na veřejného činitele, tzn. činy z běžné pouliční kriminality.
Ještě je třeba zmínit trestnou činnost proti rodině a mládeži. Zde jsou
zahrnuty především trestné činy ohrožování výchovy mládeže a zanedbání
povinné výživy. Tyto uváděné trestné činy byly všechny objasněny.
2) Na úseku přestupků a veřejného pořádku:
- celkem 305 přestupků, z toho na místě vyřízeno v blokovém řízení 171
přestupků uložením blokových pokut, oznámeno na příslušné úřady 78
přestupků, odloženo bylo 35 přestupků, 21 neukončeno.
V oblasti veřejného pořádku, pokud se týká města Nová Role, lze
konstatovat, že přetrvávaly problémy z posledních let, zejména ve vztahu
k poškozování obecního majetku a rušení nočního klidu o víkendech.
3) Úsek pátrání po osobách a odcizených věcech:
V rámci služebního teritoria OOP Nová Role byla v uplynulém roce za
využití všech dostupných sil a prostředků vypátrána celkem 1 hledaná osoba, v 5
případech byli pachatelé zadrženi přímo na místě činu nebo bezprostředně po
spáchání činu, 3 osoby zatčeny, 20 osob zajištěno.
V průběhu minulého roku byl pro činnost policie nadále využíván městský
kamerový dohledový systém města Nová Role. Ten slouží nejen k odhalování
pachatelů trestné činnosti, přestupků a viníků dopravních nehod, ale i jako
prostředek prevence. V současné době je zjevné, že v místech pokrytých
kamerovým systémem došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní situace.
Velká pozornost je věnována preventivní činnosti a osvětě při práci s dětmi,
mládeží a seniory. V této souvislosti je policistka prap. Jana Březinová v kontaktu
s vedením základních škol, mateřských školek, DDM a domu s pečovatelskou
službou ve služebním obvodě OOP Nová Role. V těchto institucích provádí školení
vedoucí ke zvýšení právního podvědomí a bezpečnostních návyků místních
občanů. Ve spolupráci s DDM pokračovaly preventivní přednášky pro žáky ZŠ
Nová Role.
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NOVOROLSKÁ PORCELÁNKA
Společnost Thun 1794 a.s. je největší český výrobce porcelánu. Ve svém
výrobním programu má ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu,
speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké
mezinárodní řetězce. Jedná se o specifický druh tzv. tvrdého porcelánu
s vypalovací teplotou 1405 °C. Závod používá ochrannou známku Thun 1794 a
Thun Hotel & Restaurant. Sídlem společnosti je město Nová Role u Karlových
Varů, kde je i největší závod společnosti, další jsou v Klášterci nad Ohří (zde se
na panství Františka Josefa Thuna postupně vyvinula porcelánová značka Thun
1794) a Concordia v Lesově.
Skupina Thun (tj. společnosti Thun 1794 a.s. a Thun Trade) realizovala i
v roce 2017 tržby za zboží, výrobky a služby za cca 470 mil. Kč (jako v letech
2015 a 2016). V hmotnostních jednotkách se jednalo o porcelánové zboží o
celkové hmotnosti 4 500 tun.
Z celkového objemu prodaného zboží bylo 73 % vyvezeno na zahraniční trhy.
Pokračující mezinárodní nárůst odběrů vykázal export našeho zboží do zemí
Evropské Unie, kam směřovalo 45 % loňské produkce. Naopak přetrvávala nižší
poptávka od obchodníků z Ruska, kam putovalo pouze 13 % zboží. Zbývajících
15 % produkce si našlo své zákazníky na ostatních trzích po celém světě.
V roce 2017 zahájila společnosti ve spolupráci s partnery projekt vývoje pece
pro prvotní výpal porcelánu nové generace. Projekt s rozpočtem cca čtyřicet
milionů korun by měl být realizován do konce roku 2018.
Skupina na začátku roku 2017 zaměstnávala celkem 629 zaměstnanců,
z toho Thun 1794 a.s. 618 zaměstnanců a Thun Trade a.s. 11 zaměstnanců.
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v dělnických profesích se v meziročním
srovnání zvýšila o 3,8 %.
Nedostatek volných pracovních sil na trhu práce, kde již delší dobu přesahuje
poptávka nabídku, byl nejkritičtějším faktorem pro chod firmy. Předimenzování
tzv. průmyslových zón z hlediska nároků na počet zaměstnanců a nabídka lepších
pracovních podmínek ze strany zahraničních investorů vytvořila v našem regionu
situaci, která ohrožuje budoucnost našeho tradičního průmyslového odvětví.
DEKORACE
Dekorace porcelánu je předposlední fáze úpravy porcelánového výrobku. Poté
následuje poslední výpal v dekorační peci a porcelán putuje k zákazníkovi.
Na zdobení porcelánu se používají 4 základní dekorační techniky:
Dekorace obtisky
K obtiskové dekoraci se používají obtisky jednobarevné nebo vícebarevné.
Obtisky jsou dodávány z provozu Sítotisk ve formě archů překrytých vrstvou
snímacího laku, který umožňuje snadné uvolnění obtisků z podložního papíru na
porcelánový střep. Obtisky mohou být v různých variantách - barevné, černobílé,
obrázky, fotografie, s použitím drahých kovů, kobaltu atd. Tato technika
dekorace
je
v
dnešní
době
nejpoužívanější
a
nejrozšířenější.
Zajímavost:
V roce 2015 bylo v provozu Sítotisk vyrobeno 24 797 405 ks obtisků.
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Dekorace stříkáním
Barvy se nanáší pomocí pistole a speciální šablony, popř. celoplošně na
porcelánový střep.
Ruční dekorace štětcem
Využívá se především u bohatého zdobení, porcelán je zdoben malířkami ruční
dekorací na otočném kroužku. Jedná se o ruční malbu plochým štětcem
okrajových linek porcelánových výrobků, především talířů, mís či podšálků.
Štafáže (vytažení reliéfů nebo zvýraznění oušek či úchytek víček) se provádí
speciálním tenkým štětcem.
Zajímavost:
Tyto štětce se vyrábí z veverčí srsti.
Dekorace razítkováním
Pomocí pryžového razítka se přenáší na porcelánový střep většinou přípravky
drahých kovů (zlato, platina) - dnes méně používané.

VÝROBKOVÉ INOVACE
Ve dnech 10. - 14. 2. 2017 se ve Frankfurtu nad Mohanem konal mezinárodní
veletrh spotřebního zboží Ambiente. Společnost Thun již tradičně vystavovala své
výrobky v hale 4.2. Mezi novinkami tohoto roku nechyběly nové dekory na
tvarech EYE či LOOS, ale také na klasických stálicích BERNADOTTE nebo
CHRISTINE. Tyto dekory budou postupně zaváděny do výroby na základě zájmu
zákazníků.
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Obchod, nové obchodní aktivity
Pro zákazníky, kteří nemají možnost zakoupit zboží v dosahu svého bydliště,
či upřednostňují podmínky nákupu přes internet, zkvalitňovala firma služby a
nabídku svého e-shopu (http://shop.thun.cz/).
V roce 2016 dosáhl obrat prodejů prostřednictvím tohoto internetového
obchodu 2,3 mil. Kč, za rok 2017 již 2,5 mil. Kč.

V roce 2017 úspěšně proběhly jarní i podzimní Porcelánové slavnosti. Jarní se
uskutečnily o víkendu 5. - 7. 5. 2017. Slunečné počasí vylákalo před Grandhotel
Pupp tisíce lidí, kteří navštívili výstavu Prostřené stoly v slavnostním sále či si
nakoupili porcelánové zboží a sklo za akční ceny. Pro dětské návštěvníky byl
připraven doprovodný program v podobě Porcelánové školičky, malování na
obličej nebo dětských soutěží.
V druhém zářijovém víkendu 8. – 10. 9. 2017 úspěšně proběhly v pořadí již
22. Podzimní porcelánové slavnosti. I navzdory nepříliš příznivému počasí byla
návštěvnost výjimečná. Výstavu Prostřené stoly navštívilo přes 2500
návštěvníků. Podzimní porcelánové slavnosti opět doprovázela vystoupení
folklorních souborů v rámci Karlovarského folklorního festivalu.
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FONTÁNA POCTA PORCELÁNU
2. května 2017 byla v areálu porcelánky Thun 1794 a.s. v Nové Roli
slavnostně odhalena tematická fontána s názvem Pocta porcelánu. Jejím autorem
je dvojice Boris Klimek a Lenka Damová, realizaci provedli modeláři porcelánky
Thun 1794 a.s. pánové Vlastimil Pražák a Karel Cheníček.
Slovo autorů
Fontána Pocta porcelánu v sobě spojuje vícero inspirací a odkazů, které se
značkou Thun úzce souvisí. V první řadě navazuje na architektonický prvek
fontány, který byl již v minulosti instalován před vstupem do areálu. Stejně tak
odkazuje na samotné portfolio výrobce, jehož dva porcelánové produkty se zde
objevují jako zvětšeniny šálku s konvicí. Šálek s konvicí nejsou do podoby
fontány přeneseny náhodně - symbolicky odkazují na samotný tradiční rituál
spojený s pitím kávy a čaje, při kterém se lidé obvykle setkávají. Fontána má být
dominantou,
která
vítá
nejen
zaměstnance,
ale
také
návštěvníky
areálu porcelánky Thun.

76

52. MFF KARLOVY VARY
Porcelánka Thun 1794 a.s. vyrobila pro 52. Mezinárodní filmový festival v
Karlových Varech úžasné festivalové hrnky, které po celou dobu konání festivalu
zpříjemňovaly návštěvníkům filmové zážitky.

Odpolední festivalový vlak ČD byla doprovodná akce 52. ročníku MFF.
Historická Singrofka dovezla zájemce do porcelánky v Nové Roli. Jednalo se spíše
o naučný program, který si návštěvník mohl zpestřit vlastní tvorbou v
porcelánce. Organizovalo ho právě Návštěvnické centrum Thun 1794 ve
spolupráci s Českými drahami.
Při prohlídce porcelánky návštěvník vstoupil do galerie porcelánu, následně
získal základní historické informace o značce Thun 1794, shlédnul film o výrobě
porcelánu s komentářem, pak si již s průvodcem mohl projít provoz a odekoroval
si svůj hrneček. To vše za 140,- Kč (jízdné + vstupné). Vlak jezdil ve dnech 2.,
3., 4. a 7. července z Dolního nádraží vždy ve 13:15 (zpět v 15:45).
Ve vlaku bylo připraveno i nádražní razítko, kdyby si chtěl někdo zahrát
scénku z filmu Ostře sledované vlaky.
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V našem Návštěvnickém centru jsou již k dispozici populární dřevěné
turistické známky a barevné turistické vizitky. Od příštího roku se stane
Porcelánová zastávka v Nové Roli oficiálním turistickým známkovým místem.

Na závěr uvádím rozhovor s generálním ředitelem firmy Thun 1794 panem
Vlastimilem Argmanem, který byl uveřejněn na internetu.
Zdroj: https://vary.idnes.cz/nova-role-thun-1794-vlastimil-argman-d57-/varyzpravy.aspx?c=A171227_372738_vary-zpravy_pkz

Průšvihy zažehnány, teď ještě sehnat kvalitní lidi,
říká šéf porcelánky
30. prosince 2017

Průšvih hned v prvních dnech roku 2017, ze kterého se porcelánka několik
měsíců vzpamatovávala. A pak v srpnu druhý. Přesto je generální ředitel firmy
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Thun 1794 Vlastimil Argman mírně optimistický. I přes řadu problémů, mezi něž
patří věčný boj o kvalitní zaměstnance, se firmě daří.

Vlastimil Argman, generální ředitel porcelánky THUN 1794

Jak si stojí porcelánový průmysl jako takový?
Úplně „na štíru“ to už není. Ale stále je to nepřetržitá řehole. Vstupy a
zejména mzdy jsou výrazné. Například jen u nás mzdové náklady dělají něco
mezi 30 a 40 procenty. Každý nárůst je tedy výrazným zásahem do ekonomiky.
Ale obecně v Evropě porcelánový průmysl zažívá lepší časy. Firmy měly možnost
zajistit si výhodnější ceny energií, tedy elektřiny či plynu, poptávka po porcelánu
stoupá, zájem o něj je. Je to zřejmě dané ekonomickým boomem, který Evropa
prožívá.
Jak se dařilo firmě v letošním roce?
Rozdělil bych to na pozitiva a negativa. Pozitivní je, že jsme celý rok měli
naplněnou výrobní kapacitu až na hranici současných možností. Dařilo se
dodržovat termíny, stabilizovali jsme obchodní partnery a začali jsme se
spoustou nových projektů. To nám dává pozitivní náboj do budoucna.
Negativní bylo, že hned první letošní den v práci jsme měli havárii na peci. Trvala
skoro deset pracovních dnů, kdy byla odstavená výroba. To jsme se skřípěním
zubů překonali. Do ekonomiky firmy měla tato havárie negativní dopad v řádu
milionů korun.
Když jsme z těchto problémů vybředli, postihla nás v srpnu havárie na druhé
peci. To byla historicky asi největší havárie v podniku. A my zase stáli. Tyto dvě
věci silně ovlivnily chod firmy. Měli jsme co vyrábět, ale nebylo na čem.
Ale zase máte dvě zbrusu nové pece?
Jedna je opravená tak, že by měla být naprosto v pořádku. A druhou chystáme
vyměnit. V dubnu bychom měli mít novou, moderní s daleko lepšími parametry,
co se týká spotřeby plynu, kvality výpalu i lepších provozních podmínek pro lidi.
Na to se těšíme. Je to strategická investice. Pec, kterou se chystáme zdemolovat,
je tady 50 let. Za prvé má tedy nárok na nějaké mouchy, a za druhé je to
generační výměna. Nová pec pro firmu znamená jistotu na několik desítek let.
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Jak výrazný „zásek“ do ekonomiky společnosti tyto dvě havárie byly?
Budete na konci roku v černých, nebo v červených číslech?
Děláme vše pro to, abychom ztrátu eliminovali. Dnes už můžu říct, že se na
samém konci roku budeme zřejmě pohybovat někde na hraně záporné nuly.
Nebude to žádný ekonomický průšvih.
Na hospodaření firmy se ale také zcela jistě podepsala neustále se
zvyšující minimální mzda. Jak výrazně?
Nárůst minimální mzdy v posledních dvou letech způsobuje v našich provozech
problém v tom, že se k sobě blíží mzdy těch řekněme nejhůře placených profesí s
těmi lépe ohodnocenými. Kličkujeme v tom jako zajíci v trávě. Ale daří se nám
to.
Logicky jsme museli zvednout platy, to nás muselo dohonit. O lidi se postarat
musíme, aby nebyli v regionu na úplném chvostě výdělkového řetězce. Letos
jsme se tak dostali na průměrnou mzdu 20 tisíc korun, což už je docela slušné.
Navíc je důležité vidět ještě další aspekty. Máme jednosměnné provozy, práce
není relativně fyzicky náročná.
Vstříc vycházíme i matkám s dětmi. Myslím si, že v tomto ohledu jsme sociální
podnik, což nám umožňuje udržet lidi ne výší výdělků, ale právě díky sociálnímu
přístupu.
Daří se vám stabilizovat tým lidí?
Problém s fluktuací je v Karlovarském kraji výrazný. Všude kolem nás vyrůstají
nové průmyslové podniky, které potřebují lidi. To se negativně promítá v
prakticky permanentním úbytku sil. Sehnat dnes kvalitního člověka v dělnické
profesi je docela obtížné. Takže s lidmi zápasíme. A to je asi náš největší
současný problém.
Nutí vás situace sáhnout i po zahraničních dělnících?
Saháme po nich. Hledáme cesty, jak sem dostat a tady stabilizovat část
zahraničních dělníků. Ale v žádném případě to není dominantní většina. Máme
jich kolem čtyř až pěti procent. Ale v nepřetržitých provozech už bychom se bez
nich neobešli.
Zmínil jste se i o tom, že se vám podařilo stabilizovat trhy. Našli jste si
nějaké nové?
Dnes výraznou většinu našich výrobků vyvážíme do zemí Evropské unie.
Částečně máme nové trhy, jako je například Egypt. S Evropskou unií pak úzce
souvisí i další naši zákazníci, jako je například Ikea. V tomto případě jsme
hodnoceni jako dobrý dodavatel.
Dodáváme do Dánska speciální výrobky, jako jsou například varné mísy.
Speciální sortiment vyrábíme i pro německou reklamní agenturu. Takže máme
stabilizované portfolio odběratelů. A hlavně diverzifikované. Nejsme zaměření na
jeden trh, kterým bylo v minulosti Rusko. Dnes je to rozložené. Ale samozřejmě
země bývalého Sovětského svazu stále patří mezi zajímavé zákazníky.
Rýsuje se do roku 2018 nějaká významná zakázka?
Rýsuje se velká promoční akce. Jednání jsou ale v úplném počátku, takže
předesílat nějaké informace je předčasné. Kdyby to klaplo, znamenalo by to, že
bychom některé výrobky museli začít kooperovat, abychom byli schopni dodávat.
A vedle
nové
přežahové
pece
chystáte
nějaké
další
investice?
Uvažujeme ještě o investicích do závodu v Klášterci nad Ohří. I o této
možnosti se ale zatím pouze jedná. To, co je pro nás teď důležité, je pec v Nové
Roli.
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KULTURNÍ AKCE MĚSTA
6. NOVOROČNÍ KONCERT
Město Nová Role ve spolupráci se ZUŠ a pěveckým sborem Chorea Nova
uspořádaly v neděli 8. 1. 2017 od 17:00 hodin již 6. Novoroční koncert na sále
kulturního domu. Koncert organizačně zajišťovala Kateřina Černá, provázela jím
členka kulturní komise a zastupitelka města PaedDr. Miluška Dušková.
Program byl opravdu pestrý. Představila se následující hudební tělesa:
- dětský Big Band Panteříci (ZUŠ) pod vedením Květy Teturové
- smíšený pěvecký sbor Chorea Nova pod vedením Pavlíny Petříkové
- Big Band Červení panteři (ZUŠ) pod vedením Květy Teturové.
Panteříci

Červení panteři

Stalo se tradicí, že na každém novoročním koncertu je vyhlášena osobnost
roku. Tentokrát vyhlásila paní starostka Jitka Pokorná osobností roku 2016 paní
Janu Tintěrovou za její aktivní působení v knihovně Mezirolí.

Paní starostka a Jana Tintěrová
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V roce 2017 byli výjimečně odměněni i nejlepší žáci školy, kteří dosáhli v roce
2016 vynikajících výsledků na republikové úrovni. Diplom a sladkosti si odnesli:
1) Šilhánek Tomáš - za mimořádný talent ve hře na bicí nástroje, v soutěži,
kterou vyhlásilo ministerstvo mládeže a tělovýchovy vyhrál cenu Grand prix
v obrovské konkurenci muzikantů (Litvínov), stejnou cenu obdržel i na
jazzovém festivalu v České Kamenici.
2) Hegenbart Oliver – jeden ze 104 nejlepších řešitelů Matematického klokana.
Kategorie Klokánek se v ČR zúčastnilo 105 668 řešitelů. Plných 120 bodů
získalo v celé republice jen 104 žáků včetně Olíka.
3) Ulč Jiří – 2. místo v Karlovarském kraji v Logické olympiádě, postup do finále
v Praze mezi 60 nejlepších žáků ČR.
4) Veselá Radka – 1. místo na mistrovství ČR v Barevném minivolejbalu dvojic
(Brno)
- 1.-10. místo v ČR v literární soutěži „Město jako literární kulisa“ s povídkou
O čem si povídají domy (účast – 2 334 malých spisovatelů).
5) Endršt Jiří - vynikající výsledky v karate na MS a ME (2. m. v družstvech),
1. místo v ČR.
6) Horák Jan - vynikací výsledky v karate na mistrovství ČR – 1. místo v ČR
7) Divadelní kolektiv – účast na celorepublikové přehlídce pěti nejlepších
souborů ČR v Praze (ze 140 souborů) v rámci soutěže „Čtenář na jevišti“.
Název představení: „Půďáci ze staré školy“. Herci - Ema Gondášová, Jiří Ulč,
Oliver Hegenbart, Vaněk Adam, Polomisová Evelin, Peřinová Anna, Peřinová
Zuzana, Štenclová Michaela.

Tito žáci úspěšně reprezentovali Novou Roli

I tentokrát bylo vstupné dobrovolné a vybraná částka ve výši 4 610,- Kč
byla vložena na účet Konta pomoci města Nová Role (elektrický vozík pro D.
Svobodovou).
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5. PLES MĚSTA NOVÁ ROLE
Město Nová Role uspořádalo v sobotu 28. ledna 2017 již 5. reprezentační
ples města. Zahájen byl v 19:30 hodin v místním kulturním domě. Návštěvníky
vítala s kytičkou osobně paní starostka Jitka Pokorná. K tanci a poslechu hrála
kapela Light Motif z Prahy. Akci moderoval Petr Čimpera. Catering zajišťoval Bar
Bernard (v ceně studené mísy). O Afterparty se postaral DJ Scamp.

Slavnostní výzdoba sálu

Paní starostka s moderátorem zahajují ples

Za vstupné 350,- Kč byl pro návštěvníky připravený bohatý program:
- taneční vystoupení skupiny Mirákl ze Sokolova
- módní přehlídka plesových a svatebních šatů studia Karolína z Karlových
Varů
- Noc na Karlštejně – exkluzivní hosté z muzikálu
- půlnoční překvapení – Pavel Vítek
- fotokoutek Easy Foto
- bohatá tombola (426 cen, lístek za 50,- Kč) se třemi hlavními cenami,
které se losovali před půlnocí – televizor, roční jazykový kurz, a jídelní
souprava
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STAVĚNÍ MÁJKY
Májku jeli novorolští hasiči, vzpěrači spolu s dobrovolníky pokácet v sobotu
22. dubna 2017 do lesa v Mezirolí.
V neděli 30. dubna 2017 se začaly májky stavět ve všech částech Nové
Role. Tentokrát bylo pěkné počasí bez deště, a proto se na všech místech sešlo
velké množství lidí. Jako vždy začali první v Jimlíkově. Členové osadního výboru
za pomoci ostatních jimlíkovských občanů nazdobili májku, připravili občerstvení
a v 17:00 hodin ji silní chlapi postavili bez pomoci techniky.
V 19:00 hodin postavili májku na mezirolské návsi, tam také bez pomoci
techniky. Na starosti měli celou akci členové SDH v Mezirolí. Součástí májové
veselice byla i soutěž čarodějnických masek všech věkových kategorií. K tanci
hrála skupina Sympaťáci z Karlových Varů.
V 17:00 hodin začal program také v Nové Roli (ve staré části města u
kostela). Ještě před postavením májky čekalo diváky vystoupení tanečních
kroužků pod vedením Karolíny Gvardové a Jarky Pečenkové. Následovala
čarodějnická discotéka, kterou pro děti připravila Miluška Dušková. Tančilo se,
soutěžilo a nakonec byly všechny čarodějnice odměněny sladkostmi. V 18:00
hodin se začala stavět májka. Místním hasičům pomáhala technika – traktor.
Čarodějnice se pálila a dosud největší vatře. Následovala hudební produkce
skupin Carlos Girls a Potíže. Občerstvení zajišťovali sourozenci Pavlíčkovi.

Májka byla hasiči pokácena v pátek 2. června 2017.
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PIETNÍ AKT
Jak už se stalo novorolskou tradicí, konal
se i letos 8. května pietní akt u příležitosti
72. výročí ukončení 2. světové války.
Občané se sešli v 10:00 hod. u pomníku
obětem a vězňům koncentračního tábora
v Nové Roli. Zazněla slavnostní fanfára
v podání žáků ZUŠ a paní starostka Jitka
Pokorná a Marcela Dubová za ZO KSČM
položily k pomníku květiny. Za školu byla
přítomna paní učitelka Dušková s prvňáčky,
kteří také položili vlastnoručně vypěstované květiny. Při této příležitosti proběhla
i výstava vojenských historických vozidel. Těmi byli také občané převezeni na
místní hřbitov. Radost měly hlavně děti.
Na hřbitově proběhlo kladení kytic k uctění památky obětí koncentračního
tábora v Nové Roli. U pomníku stáli čestnou stráž mladí skauti s vedoucí Hanou
Horychovou.

Přítomni byli i zástupci města: starostka Jitka Pokorná, zastupitelé Marcela
Dubová, Miluše Dušková, Hana Nesybová, za úřad Kateřina Černá a Marie
Ngoová.
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14. ROČNÍK VALCHY
Byla sobota 20. května 2017 a v areálu
Karibu se začal připravovat hudební festival
Valcha. Byly postaveny stany, vyzdobeno
pódium a připravena šatna pro vystupující.
14. ročník Valchy moderovala opět Miluška
Dušková, zvučila rodina Makoňova.
Počasí akci přálo – bylo krásně slunečno.
Stejně jako v minulých letech i tento ročník
bylo na Valchu vstupné zdarma, což nalákalo
spoustu příznivců dobré hudby.
Festival začal přehlídkou místních regionálních kapel. Jako první nastoupila
ve 14:00 hodin kapela Petr nebo Pavel z Karlových Varů. Následoval Bluetet
Bluegrass Band zakládajícího organizátora Valchy Dana Půži alias „Žebráka“. Po
nich zahrál kraslický Alison keltské písně. A za čtvrté to byl Poslední vagón
s novorolskou Šárkou Vlasákovou.

Petr nebo Pavel

Bluetet Bluegrass Band

Alison

Poslední vagón

Večer už nás čekaly kapely zvučných jmen. Z Prahy přijela skupina
Brontosauři revival, jejíž členové zpívali známé hity Brontosaurů, Spirituál
kvintetu a bratří Nedvědů. Zpíval celý areál. Až z Brna přicestovali slavní
Poutníci, kteří jsou na folkové scéně již 47 let. Závěr Valchy (cca ve 22:00
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hodin) patřil již poněkolikáté mělnické kapele Claymore, jejich tanečnicím a
irskému rocku.

Brontosauři revival

Poutníci

Moderátorka a paní starostka

Claymore

Během festivalu byl pro děti připraven doprovodný program – jízda na koni,
tetování, malování na obličej a dětský koutek.
Valcha byla v roce 2017 zařazena do COUNTRYÁDY KV KRAJE, což byla
přehlídka dvou desítek kapel, které se postupně představily v 9 městech našeho
kraje – Karlovy Vary, Sokolov, Nová Role, Cheb, Františkovy Lázně, Kraslice,
Horní Slavkov, Aš, Jáchymov. Vstupné bylo na všech akcích zdarma.
Tým, který pomáhal s úpravou areálu

1. Valcha se konala 22. května
2004. Zatím prošlo Valchařským
pódiem 57 kapel, některé i několikrát.
Rekord drží kapely Walchaři a pražská
Nová sekce, které tu vystupovaly 6x.
Nejvíce kapel (11) vystoupilo na 5.
ročníku.
Vystoupily nejen regionální kapely,
ale také hvězdy – Spirituál kvintet,
Plavci s Honzou Vančurou, Karel
Kahovec s George & Beethovens,
Schovanky, Pavlína Jíšová, Lenka
Dusilová, Cop, Bluesberry, Věra
Martinová, Jakub Smolík a Poutníci.
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OSLAVA MDD
V neděli 4. června 2017 byla od 14:00 do 18:00 hodin pro novorolské děti
připravena oslava jejich svátku na novorolském koupališti. Jelikož nebylo zrovna
příznivé počasí (občas i sprchlo), odehrávala se většina soutěží a her v restauraci
Karibu.
Členky TJ připravily pro děti spoustu her a sportovních soutěží za sladkosti.
Děti si mohly vyrábět obrázky z písku, mýdla, mohly se nechat tetovat a
nechybělo ani oblíbené malování na obličej. K tomu jim zpívali žáci ZUŠ a
písničky z pohádek hrála kapela Levoruký Eda. Hodně dětí se okamžitě pustilo do
tancování.
Soutěže byly připraveny i venku, kde se mohly děti vyřádit na čtyřtrampolíně
a skákacím hradu. Dále zde bylo připraveno stavění věží z krabic, hry Twister,
kroket a kuželky. I přes nepřízeň počasí se dostavilo poměrně dost oslavenců.

Moderátor a DJ

Vyrábění svíček

Skákací hrad

Disco s Levorukým Edou
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ROCK IN ROLL JIŽ PODEVÁTÉ

V sobotu 29. července 2017 se na pláži u Novorolského rybníka konal již 9.
ročník hudebního festivalu v rytmu rocku, popu, funky i disca. Vše odstartovalo
už v 10:00 hodin programem pro děti. Připraveno pro ně bylo malování na
obličej, skákací hrad, fotobudka, stavění písečných hradů, trampolína, divadelní
představení Sněhurka a sedm trpaslíků, koncert Levorukého Edy a Kujme pikle
bandu a plno her a zábavy.

Odpoledne kolem jedné začala hudební produkce, které se zúčastnila
začínající zpěvačka pop-rockové scény s projektem KAROL, temný až dekadentní
novorolák Marek Borský & Band, legendární Jablkoň, který se pohybuje na
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hranici noderní vážné hudby a popu, podkrušnohorský rodák, mistr slova a
parodie Xavier Baumaxa, slavný zpěvák a skladatel David Kraus, živoucí
legenda české bigbítové scény Vladimír Mišík & Etc…,
skvělý zpěvák,
skladatel, bubeník a frontman skupiny Lucie David Koller & Band a nováčci
Megaphone. Na místo činu se po roce vrátilo i skvělé duo DJ Swing Garden
feat. Tomáš Havlínek (bývalý houslista kapely Holden), které uzavřelo celou
párty v tanečním stylu.

David Kraus

Vladimír Mišík

David Koller

Ohňová show

V nočních hodinách byl pro návštěvníky připraven ohňostroj a ohňová show.
Cena vstupenky byla 490,- Kč (v předprodeji 350,- Kč). Cena festivalu se
vyšplhala téměř k milionu korun, město přispělo 120 000,- Kč.
Festival pořádá společnost RiR s.r.o.:
- dramaturgii a produkci zajišťuje zakladatel festivalu Jiří Švec, zpěvák
- o propagaci a komunikaci se stará Roman Pištěk, grafik, webdesigner
- catering řídí bratři Pavlíčkové
- generálním partnerem festivalu je město Nová Role, které jej podporuje
od prvních ročníků.
I tento rok pomáhala s organizací obrovská spousta lidí: policie, hasiči,
zdravotníci, úředníci, securiťáci a k tomu 106 brigádníků.

90

Plakáty z již proběhlých devíti ročníků festivalu Rock iN Roll
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MICHALSKÁ POUŤ
16. září 2017 se konal již 25. ročník Michalské pouti. Vše začalo v 11:00
hodin sváteční mší v kostele sv. Michaela, které se zúčastnili i naši němečtí
přátelé z Rittersgrünu. Po mši se konal slavnostní oběd pro členy vedení města
z Nové Role a z partnerské obce v restauraci Karibu.

Radní Hanka Nesybová při mši

Pouťové koláče od paní Heringové

Po poledni se začaly točit kolotoče a stánkaři nabízeli spoustu dobrot a
pouťového zboží. Bylo příjemné podzimní počasí bez deště, přesto byla
návštěvnost poměrně nízká.
Na pláži probíhala hudební a divadelní produkce, kterou moderoval Bedřich
Teuchert. Od 13:00 hodin vystoupila novorolská zpěvačka Bartsha. Po ní přišla
na řadu bubenická show Wild Sticks, divadlo z Bedny pro děti (pan Lahoda),
hudební skupiny Flám a Liwid a v 19:30 nejvíce očekávaná plzeňská skupina
Turbo. To roztančila a rozezpívala celý areál. Akci zakončil ve 21:00 slavnostní
ohňostroj firmy Pyrit a Oldies diskotéka v Karibu. Občerstvení zajišťoval KV
catering, celou akci zvučil Petr Benda.

Bubeníci

Turbo
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ADVENTNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTEM NOVÁ ROLE
Vánoční osvětlení spolu se stromečkem bylo prvně rozsvíceno v pátek
1. 12. 2017, kdy se od 15:00 hodin na prostranství před městským úřadem
konaly Adventní trhy. Kromě stánků byla v DDM připravena Ježíškova dílna,
kde si děti mohly vyrobit vánoční výzdobu. V DDM mohly děti také napsat svůj
dopis Ježíškovi. Na provizorním pódiu zazpívaly vánoční písně pěvecká třída
Štěpánky Šteinové z KV, dětský sbor Konipásek, dospělácký sbor Chorea Nova,
Bartsha a žákyně pěveckého oddělení ZUŠ Karla Švece. Přítomný byl i flašinetář
Honza z Ostrova. Vánoční strom byl po hlasitém odpočítávání rozsvícen v 18:00
hodin. Poté ještě vystoupila skupina Levoruký Eda a Kujme pikle band, při jejímž
vystoupení zpívali a tančili malí i velcí až do 19:00 hodin. Akci moderovala opět
paní zastupitelka Miluška Dušková, zvučil Štefan Škulavík a pódium poskytl pan
Vácha (nákladní přívěs).
Velkým překvapením byl příjezd pana Thomase Weltera z Rittersgrunu, který
přispěl finančním darem (70 euro) na Strom splněných přání.

Vánoční dílny v DDM

Dětský sbor Konipásek

Předání finančního daru z Rittersgrunu

Náš vánoční stromeček

Předvánoční čas občanům zpříjemnily opět adventní koncerty dětských
sborů, sborů Chorea Nova, Cichorium a jejich hostů v kostele sv. Michaela.
Konaly se vždy v adventní neděli, tzn. 3. 12., 10. 12., 17. 12. 2017. Poslední
koncert byl i s drobným vánočním občerstvením. Výtěžek z dobrovolného
vstupného 6 802,- Kč byl věnován na Konto pomoci města.
16. 12. 2017 byla již tradičně uspořádána před kostelem sv. Michaela akce
Živý betlém. Děti obdivovaly hlavně živá zvířátka v ohradě. Byly ale rády i za
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dobroty, které dostaly od paní starostky. K vánoční pohodě přispěly také děti
z mateřské školy, zazpívaly české koledy. Na koních přijeli i Tři králové.

Hasiči, kteří pomáhali s přípravou a organizací

Živý betlém

Již počtvrté byla v Nové Roli uskutečněna charitativní akce „Strom
splněných přání“ na pomoc dětem a opuštěným seniorům ze sociálně slabších
rodin. Jednalo se o prodejní burzu, jejíž výtěžek byl použit na nákup vánočních
dárků pro sociálně znevýhodněné děti a opuštěné seniory a děti z Dětského
domova z Mezirolí. Na vánočním bazaru konaném ve dnech 1. – 2. 12. 2017 se
utržilo 21 530,- Kč. Dárky odnesli přímo na Štědrý den 16 dětem z dětského
domova a 18 vytipovaným dětem a 4 seniorům vánoční andělé.

Charitativní burza v kulturním domě

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní představení se uskutečnila dvě:
- 21. dubna 2017 – ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE
- vyprávění s písničkami (160,- Kč)
- 17. října 2017 – KŠANDA – divadelní představení herců pražských divadel
(250,- Kč)
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Ivo Šmoldas

divadlo Kšanda

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SRN
Dne 25. 4. 2017 proběhla návštěva města Hirschau v regionu Horní Falc,
Bavorsko. Hirschau je partnerským městem Nové Role v rámci programu
„Smlouva o partnerství“ měst kaolínu v České republice, SRN a Polsku. Byli jsme
sem pozváni na akci „Festival lidové hudby – dousamma“, pořádaného v
rámci rozvoje bavorsko-českého kulturního dědictví. Za vedení města se
návštěvy zúčastnili místostarosta města p. Jan Lichnovský a tajemník městského
úřadu Bc. Roman Svoboda, o hudební zážitek návštěvníků se za naše město
postarala skupina hudebníků ZUŠ Nová Role, pod vedením ředitelky ZUŠ Bc.
Květy Teturové, DiS. Celá akce začínala bohoslužbou pod širým nebem před
místní radnicí v 11 hodin. Poté jsme byli oficiálně přivítáni p. Hermannem
Falkem, starostou města Hirschau. Ihned po vítacím ceremoniálu již zástupci naší
ZUŠ skládali své nástroje na hlavní pódium, kde měli od 12 hodin plánované
první vystoupení. Protože se jednalo o festival lidové a dechové hudby, připravili
si repertoár složený z českých a částečně i moravských lidových písní, poprvé
také bylo možné na veřejnosti vyzkoušet zvuk cimbálu, který město Nová Role
společně se soukromým dárcem v loňském roce hudební škole zakoupilo.
Vystoupení Novoroláků mělo úspěch. Každá píseň byla odměněna velkým
potleskem. Se stejným úspěchem se setkalo i druhé vystoupení novorolského
hudebního uskupení v odpoledních hodinách na pódiu u zámeckého pivovaru. Po
celou dobu návštěvy se o naši výpravu staral zástupce partnerského města p.
Dieter Kohl, jeden z otců zakladatelů festivalu.

Novorolská cimbálovka v Hirschau

Místostarosta J. Lichnovský
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Ve dnech 17. a 18. 6. 2017 se konaly dva zájezdy občanů našeho města do
partnerského Rittersgrünu (SRN). Konal se zde německo-český kulturní a
sportovní víkend „Bahnhofsfest“ (svátek železnice). V rámci dětského dne zde
pořadatelé uspořádali "závody" v letu balónků napuštěných heliem. K balónkům
byly přivázány lístky se jmény účastníků. Balónek malého Míši Ruláka doletěl více
než 170 km do Bavorského lesa, kde ho místní občané nalezli a podle uvedené
předtištěné adresy poslali s informacemi o místě nálezu zpět do Rittersgrünu. Při
rozsvěcení městského vánočního stromu dne 1. 12. 2017 nás navštívil starosta
Rittersgrünu p. Thomas Welter, který přivezl finanční dar místní obecní rady pro
strom splněných přání pořádaný paní starostkou Jitkou Pokornou a současně
přivezl i informace o místě nálezu balónku a malý dárek pro našeho
"vzduchoplavce".

OLDIES DISCO
Populární byly diskotéky se staršími hity, které se konaly každý měsíc
v restauraci Karibu. Oblíbené jsou hlavně ty prázdninové, které se konají na
pláži. V tomto roce to bylo 15. července a 19. srpna 2017 vždy od 21:30
hodin za lidovou cenu 99,- Kč. Pořádající Oldies team tvořili Bedřich Teuchert,
Jirka Šindelář, Jarda Vaverka a Míra Šperl.

Oldies team 15. 7. 2017

Oldies team 19. 8. 2017
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POČASÍ V ROCE 2017
ZIMA
Letošní zima si opravdu dala záležet, aby se ukázala v celé své bílé kráse. Po
několika letech teplých zim bez sněhu začal rok 2017 zcela jinak. První den
v roce začal silnou námrazou. 3. ledna začalo hustě sněžit a děti si konečně
mohly postavit sněhuláka a zařádit si na sáňkách, bobech i na lyžích. Děti se
z přívalu sněhu radovaly, velké problémy ale dělal sníh v dopravě.
Podle statistik byl leden 2017 nejchladnějším měsícem za posledních 77 let
(bylo celkem 24 ledových dnů, tj. dnů kdy teplota nevystoupala nad 0°C). V roce
2016 byla průměrná lednová teplota 14,1°C, v roce 2017 4°C. Způsobil to
postupující chladný vzduch od SV. 6. ledna klesly noční teploty v Nové Roli až
k -18°C. Absolutní rekord padl tento den na Rokytské slati na Šumavě, kde
naměřili -34°C.
13. ledna komplikoval od brzkého rána chod kraje přechod tlakové níže Egon.
Zimní bouře s sebou přinesla velmi silný vítr, který na hřebenech Krušných hor v
nárazech překonal i 140 kilometrů v hodině, a přesáhl tak sílu orkánu. Zaváté a
zledovatělé silnice komplikovaly dopravní obslužnost, kvůli nehodám a spadaným
stromům zasahovali hasiči i energetici. Silničáři vyhlásili kalamitní stav na
páteřním tahu mezi Plzní a Karlovými Vary, asi dvacetikilometrový úsek byl
několik hodin uzavřen.
V tento den řádil orkán po celém Karlovarském kraji. V Sokolově vítr trhal
talíře satelitních televizních přijímačů, v Horním Slavkově a Měděnci bral plechy
ze střech, u Žalmanova skončilo nákladní auto v příkopě. Spadlé stromy uzavřely
několik silnic a zkomplikovaly i provoz na železnici, když do padlého stromu u
Žlutic narazil vlak. Nehoda se obešla bez zranění. Na Chomutovsku museli
silničáři uzavřít několik silnic nižších tříd a vyzvali řidiče, aby raději vůbec
nevyjížděli.
Zatímco v Podkrušnohoří bylo přes den několik stupňů nad nulou, na horách
mrzlo a vítr v kopcích už dopoledne přesahoval sílu orkánu, tedy rychlost nad
118 kilometrů za hodinu. Na Klínovci meteorologové naměřili 119 kilometrů za
hodinu, na Fichtelbergu v Německu, těsně u hranic, dosáhl vítr v nárazu rychlosti
až 148 kilometrů za hodinu.

Mezirolí 14. 1. 2017

V týdnu od 16. 1. do 23. 1. se držela teplota přes den kolem -5°C, v noci
dosahovala až – 18°C. Proto se sněhová pokrývka stále držela.
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Z důvodu výrazného spadu sněhu ve dnech 18. – 31. 1. 2017 byl vyhlášen
kalamitní stav pro část obce Mezirolí a ulici K Lávce (nebyly udržovány chodníky).
V ostatních částech Nové Role zvládali pracovníci TS úklid a údržbu silnic a
chodníků na výbornou.

U Rolavy 31. 1. 2017

K Lávce 31. 1. 2017

V únoru se i přes občasné oblevy sníh udržel. Začal mizet až v polovině
února, kdy se pohybovaly teploty přes den nad nulou. Tání sněhu a vydatné
deště koncem února vedly k lokálním záplavám. V Nové Roli se Rolava držela
v korytu. 27. 2. – teploty v Nové Roli kolem 10°C.
JARO
Březen byl průměrný, co se týká teplot i srážek. Až na konci března
vystoupaly teploty přes 20°C. Celé jaro bylo ve znamení střídání rozdílných
teplot. Přes den bylo někdy nad 20°C, jindy byly teploty v noci pod nulou.
Týden od 15. 4. do 22. 4. byl nejchladnějším dubnovým týdnem za
posledních 37 let. U nás v Nové Roli dokonce padal sníh, okamžitě však roztál.
Týden od 8. 5. do 15. 5. byl zajímavý tím, že jsme ráno mohli navléci zimní
bundy, odpoledne kraťasy. Občas poletoval i snížek. (ledoví muži - přes den
teploty k 20°C, v noci mráz). 29. 5. – 1. tropický den, 30. 5. – teplotní rekordy.
17. 4. 2017 se u kostela na stožáru opět po letech objevili čápi. Bohužel se u
nás nezabydleli a hnízdo zůstalo opět prázdné.

Čápi na stožáru – 17. 4. 2017
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LÉTO
Červen byl nadprůměrně teplý. Teploty se neustále pohybovaly mezi 20°C a
30°C, někdy skočily i nad 30°C. Srážkově byl červen podprůměrný, pršelo jen
v případě, že se dostavila z veder bouřka. Nejsilnější byla 22. 6. večer, kdy
v Nové Roli popadaly i stromy, létaly kontejnery a trampolíny …
Byl to druhý nejteplejší červen od roku 1961 (průměrná teplota 18,4°C).
Nejteplejší byl v roce 2003 (19,3°C).
Červenec byl ve znamení velkých skoků – střídaly se vysoké teploty
s bouřkami a chladnějším počasím. Např. 25. 7. byly teploty jen kolem 16°C,
týden na to 1. 8. byl nejteplejší den za posledních 723 dnů, až 39°C (tepleji než
v přímořských letoviscích). Způsobilo to teplé jižní proudění. Od tropů jsme si
neodpočinuli ani v noci – ranní teploty neklesly pod 20°C.
Počasí si s námi pohrálo i ve dnech 10. – 12. 8., kdy na západě republiky
(tedy i u nás) bylo 14°C a pršelo, na východě byly tropické třicítky, které střídaly
bouřky (někde teplotní rozdíl až 20°C). Česko se ocitlo na hranici teplé a studené
fronty, která se táhla přes celou Evropu. Některé země si nevěděly rady s vedry,
druhé zase postihl silný déšť, vítr a povodně. Extrémní počasí si vyžádalo škody
nejen na majetku, ale podle agentury DPA byly hlášeny i oběti.
Druhá polovina srpna byla ve znamení tropických teplot (nad 30°C). Až
poslední prázdninový týden se teploty snížily téměř o 20°C (na 16°C).

Následky bouřky 22. 6. 2017 – padlý strom u restaurace U Petra

Léto na pláži u Novorolského rybníka
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PODZIM
Září bylo ve znamení nižších teplot a občasného deště. Každý čekal na „babí
léto“. To přišlo až v týdnu od 13. 10. do 20. 10., kdy se teploty vyšplhaly až na
20°C. V neděli 29. 10. přešel přes Českou republiku orkán HERWART. Vyžádal si
4 lidské životy, mnoho domácností bylo bez elektrické energie, kvůli popadaným
stromům nejezdily vlaky. V Nové Roli spadlo několik stromů a lampa.
První sníh napadl téměř na sv. Martina - 12. 11. Byla to malá nadílka, která
hned roztála.

Tovární ulice 29. 10. 2017

Úklid podzimního lesa za Rolavou 13. 10. 2017

ZIMA
Intenzivnější sněžení přišlo o víkendu 9. a 10. 12. (-3°C), ale nastalo hned
oteplení na 5°C a obleva. 11. a 12. 12. – přešel přes část ČR další orkán
XANTHOS, který způsobil klientům pojišťoven stovky škod v řádu desítek milionů
korun. Většina případů byla hlášena z Moravskoslezského kraje, šlo hlavně o
poškozené střechy. Škody však podle pojišťoven nebyly zdaleka tak vysoké jako
ty, které způsobil před šesti týdny orkán Herwart. Po něm pojišťovny odhadly
škody na 1,45 miliardy korun. Nové Roli se tentokrát vítr vyhnul.
V prosinci se sníh v Nové Roli neudržel (na horách ho bylo dostatek). Na
Štědrý den bylo 5°C, svěží vítr, bez sněhové pokrývky. Na Silvestra bylo ještě
tepleji. V Nové Roli bylo 12°C, v noci 9°C. O silvestrovské noci naměřili na 61
stanicích ze 148 rekordní teploty. Nejvíce to bylo v Javorníku na Jesenicku
(11,3°C). Konec roku byl podle meteorologů nejteplejší za posledních 117 let.

Nová Role 24. 12. 2017

Nová Role 31. 12. 2017
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TEPLOTNÍ STATISTIKY
Průměrná roční teplota: 10.77° C - rok byl teplotně průměrný.
Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) celkem 0 dní.
Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) celkem 26 dní.
Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) celkem 101 dní.
Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 142
dní.
Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 91
dní.
Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem
39 dní.
Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem
4 dní.

Nejnižší a nejvyšší naměřené teploty roce 2017

Nejnížší teploty Nejvyšší teploty
7.1.2017

-17.1 °C

3.8.2017

36.8 °C

20.1.2017

-15.3 °C

1.8.2017

35.7 °C

11.1.2017

-15.2 °C

31.7.2017

34.8 °C

19.1.2017

-14.1 °C

20.6.2017

34.8 °C

8.1.2017

-13.3 °C

22.6.2017

34.4 °C
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Zima v Nové Roli
1/2017
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ZAJÍMAVOSTI
FENOMÉN DRON
Dron je letadlo bez posádky. Drony existují už několik desítek let. Používá je
například armáda, meteorologové anebo velké doručovací služby. V dnešní době
se však staly součástí i běžného života každého z nás – respektive každého, kdo
chce.
V komerční oblasti jde například o natáčení filmů, reklam či videoklipů. V
soukromé oblasti jde hlavně o zábavu a o možnosti, které přináší. Díky této
většinou čtvercově konstruované věcičce je možné získat velmi specifické fotky
nebo videa (v Nové Roli byl použit při monitorování hudebního festivalu Rock iN
Roll). U některých dronů je možnost propojit je s chytrým telefonem a online
sledovat záběry. Liší se i svou konstrukcí (s křídly, vrtulemi, dálkově ovládané či
samostatné – ty má hlavně armáda) a účelem (s kamerou, bez kamery). Přináší
to i svá rizika – drony mohou přenášet výbušniny, pořizovat záznamy pro
přípravu teroristických útoků a trestnou činnost.
Stejně, jako je pestrobarevná škála typů dronů, je různá i jejich cenová
relace. Pořídit se dají za pár stovek nebo za několik desítek tisíc. Záleží, k čemu
se využívají.

V Česku využívají drony soukromé firmy, státní instituce a jednotlivci.
Kontrolují se sloupy vysokého napětí, drony pomáhají hasičům, policii (provoz
dronu je podstatně levnější než vrtulník) - pátrají po pohřešovaných osobách
v těžko dostupném terénu, monitorují situaci při bezpečnostních opatřeních,
průmyslových haváriích, přírodních katastrofách, pyrotechnické průzkumy,
v zemědělství k ochraně zvěře před velkými zemědělskými stroji aj.
Jsou země, kde se drony nesmí vůbec používat. Jinde je jejich použití téměř
bez omezení. Česko je někde uprostřed. Nejčastěji se zde vznáší malé drony bez
licence. Proto se úřady snaží nastolit pravidla. Je zakázáno létat výš než 300 m,
nesmí se létat po setmění, v bezletových zónách (okolí jaderných elektráren,
vojenských objektů, letišť), nad lidmi, nesmí se zveřejňovat záběry lidí, dvorů
atd., jen se souhlasem natočených osob.
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ČECH A ČEŠKA 2017
Regionální DENÍK vybral ze statistik nejzajímavější charakteristiky, aby
ukázal, jak vypadal typický Čech a typická Češka roku 2017:
-

jmenují se Marie a Jiří Novákovi
jí je 43 let, jemu 40
oba trpí nadváhou, muž má v pase 97,7 cm (o 4 více, než je zdrávo), žena
87,7 cm (o 8 více)
Jiří bral 28 000 Kč měsíčně, Marie na tom byla o pětinu hůře
za rok každý z nich spořádal 25 kg kuřat, 41 kg vepřového, 250 kusů
vajec a vypil 300 půllitrů piva

Nejčastější jména a příjmení u mužů:
1. Jiří
2. Jan
3. Petr

298 725
294 344
272 426

1. Novák
2. Svoboda
3. Novotný

33 881
25 219
24 269

Nejčastější jména a příjmení u žen:
1. Marie
2. Jana
3. Eva

266 952
266 149
153 446

1. Nováková
2. Svobodová
3. Novotná

35 187
26 423
25 271

V roce 2017 se uskutečnilo téměř 50 000 svateb. Ženich byl v průměru
32letý, nevěsta 30letá (což bylo o osm let více než novomanželům z roku 1989).
Skoro polovina ze všech manželství skončila rozvodem. A to nejčastěji po 13
letech trvání.
Narodilo se kolem 100 000 dětí. Nejvíce chlapců dostalo jména Jakub, Jan,
Tomáš, mezi holčičkami byly Elišky, Terezy či Anny.
Kuřáků bylo 27 % mezi muži a 21 % mezi ženami.
Průměrný starobní důchod byl 11 750 Kč.
Zemřelo kolem 110 000 lidí, nejčastěji na nemoci oběhové soustavy a
rakovinu.
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ROK 2017 V ČECHÁCH
LEDEN
Poslanci schválil tzv. lex Babiš – šéf ANO se musí zbavit firem, chce-li zůstat
sedět ve vládě.
Zákaz kouření v restauracích prošel po Sněmovně i Senátem.
ÚNOR
Hrad zveřejnil fotografie prezidenta Zemana na běžkách, aby dokázal, že je
před volbami fit (rozhodl se opět kandidovat).
Andrej Babiš na sněmu ANO obhájil křeslo předsedy.
Do Česka se po prezidentské milosti vrátil misionář Petr Jašek odsouzený
v Súdánu na 20 let za šíření křesťanství.
BŘEZEN
Odstartovala druhá vlna EET pro 110 000 obchodníků.
Premiér Sobotka obhájil na sjezdu ČSSD křeslo šéfa strany.
Sněmovna vyzvala šéfa ANO Babiše, aby vysvětlil nákup dluhopisů, jinak
proti němu premiér zakročí.
Zemřel kardinál Miloslav Vlk (84 let).
Ve věku 65 let zemřela zpěvačka Věra Špinarová. Zkolabovala na svém
koncertu v Čáslavi. V nemocnici pak zemřela.
Šéf Akademie věd ČR Jiří Drahoš ohlásil kandidaturu na Hrad.
DUBEN
Zdeněk Hryščenko, který věznil dvě děti v garáži, dostal 16 let.
Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) odstoupil kvůli aféře se stavbou své
rekreační chaty.
Petr Dvořák obhájil křeslo ředitele ČT, televizi povede dalších 6 let.
KVĚTEN
Premiér Sobotka oznámil (ČSSD) oznámil, že celá vláda podá demisi, aby z ní
dostal šéfa ANO Babiše. Na Hrad však demisi nepřinesl, prezident na něj mával
hůlkou. Sobotka si demisi rozmyslel a vyzval Babiše, aby odešel sám.
ANO a ČSSD se dohodly, že ministrem financí bude místo Babiše Pilný.
Doživotní vězeň Jiří Kajínek dostal milost a po 23 letech opustil vězení.
Ministryně Valachová oznámila demisi kvůli sportovní aféře.
Začal platit úplný zákaz kouření v restauracích.
ČERVEN
Nejvyšší soud vrátil do hry odposlechy v kauze exhejtmana Ratha.
Sobotka skončil jako šéf ČSSD, lídr do voleb byl Lubomír Zaorálek.
ČERVENEC
Terorista zaútočil na turisty v Egyptě, nožem zranil i Češku, ta později
zraněním podlehla.
SRPEN
Žháři vypálili kostel v Gutech.
Dva mladí Češi dostali v Turecku 6 let za údajnou pomoc teroristům.
Policie požádala o vydání Babiše a Faltýnka v kauze Čapí hnízdo.
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Po 39 letech byl otevřen úsek dálnice D11 do Hradce Králové.
ZÁŘÍ
Skončily billboardy u dálnic.
Poslanci vydali Babiše a Faltýnka.
Po pádu z Karlova mostu do Vltavy umírá herec Jan Tříska.
ŘÍJEN
Prezidentskou kandidaturu oznámil bývalý diplomat Pavel Fischer.
Babiš a Faltýnek převzali obvinění.
Volby do Sněmovny vyhrálo ANO s 29,6 %.
Česko pustošil extrémní vítr. Orkán Herwart v Česku způsobil smrt 4 lidí (po
pádu stromů).
Prezident Miloš Zeman pověřil Andreje Babiše sestavením vlády.
LISTOPAD
Kandidaturu na Hrad překvapivě oznámil expremiér Topolánek. Byla uzavřena
kandidátka – do boje šlo 9 mužů.
Zemřela tenistka Jana Novotná (49 let), světová jednička v ženské čtyřhře.
Novým předsedou TOP 09 se stal europoslanec Jiří Pospíšil.
PROSINEC
Andrej Babiš byl jmenován premiérem. Prezident jmenoval novou vládu.
V roce 2017 se máslo stalo luxusní potravinou. Jeho cena za čtvrtkilové balení
vystoupala na konci roku až k 60 korunám.
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12 nejdůležitějších událostí roku 2017
Rok 2017 přinesl mnoho zajímavých událostí. Server zet.cz vybral těch podle něj
12 klíčových.
Leden: Donald J. Trump složil přísahu a stal se 45. prezidentem
Spojených států
20. ledna se úřadu oficiálně ujal Donald Trump. Stal se tak po Baracku Obamovi
45. prezidentem USA. Spolu s ním složil přísahu i jeho viceprezident Mike Pence.
Druhý den se ve městech po celém světě sešlo přes milion lidí na manifestacích
za práva žen, která jsou podle aktivistů kvůli Trumpovi v prezidentském úřadě
ohrožena. Krátce po vystoupení se také spustila zuřivá debata o počtu lidí,
sledujících inauguraci přímo ve Washingtonu.
Únor: KLDR odpálila raketu, která dopadla poblíž Japonska
Severní Korea provedla 12. února raketovou zkoušku, během které odpálila
raketu, která poté dopadla do Japonského moře. Tento test, společně s dosud
nejsilnějším severokorejským jaderným testem 3. září, značně poškodily již tak
špatné vztahy mezi USA a KLDR. Japonsko zkoušku označilo za jasnou provokaci,
neboť se uskutečnila v době, kdy byl japonský premiér Šinzó Abé na návštěvě v
USA, kde se setkal s Trumpem.
Březen: Spojené království spustilo článek 50 a zahájilo brexit
Velká Británie 29. března, devět měsíců po referendu o brexitu, formálně
aktivovala článek 50 Lisabonské smlouvy a oficiálně tak zahájila proces odchodu
z Evropské unie. Celý proces aktivace tohoto článku spustil dopis od britské
premiérky Theresy Mayové, který adresovala předsedovi Evropské rady Donaldu
Tuskovi. Článek 50 vyžaduje, aby byl celý proces vystoupení státu z unie hotov
do dvou let od aktivace.
Duben: USA vypálily 59 raket Tomahawk na syrskou základnu Šajrát
Spojené státy vypálili brzy ráno 7. dubna z torpédoborců alokovaných ve
Středozemním moři 59 raket s plochou dráhou letu Tomahawk. Takto masivní
útok na syrskou leteckou základnu Šajrát byl odvetou za chemický útok na
civilisty v provincii Idlib, který nařídil provést syrský prezident Bašár Asad.
Květen: Teroristický útok na koncertu v Manchesteru
22. května se na konci koncertu americké zpěvačky Ariany Grande odpálil
sebevražedný útočník. Útok si vyžádal na 22 obětí na životech a 119 zraněných.
Šlo o největší teroristický útok ve Velké Británii od útoků v Londýně v roce 2005.
Třináct dní po tomto útoku uspořádala Ariana Grande na tom samém místě
benefiční koncert One Love Manchester, kterého se kromě ní zúčastnili ještě
Robbie Williams, Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus nebo Katy Perry.
Červen: Zemřel Otto Warmbier, americký student, kterého KLDR
propustila z vězení v kómatu
Americký student Otto Warmbier necelý týden po návratu zpět do USA 19.
června zemřel. KLDR Američana věznila téměř rok a půl poté, co na chodbě
jednoho z korejských hotelů strhl propagační leták, poté byl korejským režimem
zadržen a odsouzen na 15 let těžkých prací.
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Červenec: Irák oznámil, že osvobodil Mosul od Islámského státu
9. července Irák oznámil, že porazil poslední zbytky teroristů samozvaného
Islámského státu, neboli Daeš. Do města v tento den také oficiálně zavítal irácký
premiér Hajdar Abádí, aby poblahopřál iráckým jednotkám. Irácké vládní síly
Mosul dobývaly od října roku 2016.
Srpen: Spojenými státy se prohnal hurikán Harvey
17. srpna se nad USA zformoval třetí hurikán atlantické hurikánové sezóny roku
2017, hurikán Harvey. Harvey byl nejsilnějším hurikán od roku 2005, kdy se
Amerikou prohnal hurikán Katrina. Byl rovněž nejdeštivějším hurikán v historii
USA. Do 2. září, kdy se již definitivně rozptýlil, způsobil škody za více než 70
miliard dolarů a vyžádal si 90 obětí.
Září: Kurdové se v referendu vyjádřili pro nezávislost iráckého
Kurdistánu
Více než 90 procent voličů se v pondělí 25. září vyslovilo pro nezávislý stát na
území Iráku, Kurdistán. Referendum však bylo nezávazné, a tak k nezávislosti
Kurdistánu nevedlo a v nejbližší budoucnosti nejspíše ani nepovede. Kromě
Iráku, který dokonce vyzval úřady v autonomním Kurdistánu, aby výsledky
referenda zrušily, výsledky neuznalo například ještě Turecko nebo Írán.
Říjen: Katalánsko vyhlásilo po referendu nezávislost
Katalánský premiér Carles Puigdemont vypsal na 1. října referendum o
nezávislosti Katalánska na Španělsku. V průběhu referenda byla přibližně
polovina katalánských škol obsazena španělskou policií. V Barceloně dokonce
policie proti demonstrantům na ulicích použila i gumové projektily, zraněno bylo
přes 840 lidí. V samotném referendu se pro samostatnost Katalánska vyjádřilo
přes 90 % hlasujících a byla vyhlášena nezávislost. Události po referendu
vyústily v politickou krizi, během které Španělsko omezilo Katalánsku autonomii
a vydalo zatykač na katalánského premiéra, který uprchl do Belgie.
Listopad: Robert Mugabe rezignoval na post zimbabwského prezidenta
Po téměř čtyřiceti letech byl Robert Mugabe donucen pod nátlakem armády i
některých politických oponentů rezignovat 21. listopadu na post prezidenta
Zimbabwe. Třiadevadesátiletý Mugabe vládl zemi od roku 1980 jako premiér a od
roku 1987 jako prezident. Novou hlavou státu se dle očekávání stal jeho bývalý
viceprezident Emmerson Mnangagwa.
Prosinec: USA uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele
Donald Trump ve středu 6. prosince večer oznámil, že Spojené státy uznají
Jeruzalém jako hlavní město Izraele. V reakci na toto rozhodnutí vyšlo několik
stovek Palestinců do ulic a začalo pálit americké i izraelské vlajky. Vůdce
radikálního hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy, označil Trumpovo rozhodnutí
za agresi a hazardní hru. 21. prosince se na Valném shromáždění OSN vyslovilo
128 zemí pro nezávaznou rezoluci, která odsuzovala americké uznání Jeruzaléma
za hlavní město Izraele. Devět států bylo proti a 35 států (včetně ČR) se
hlasování zdrželo.
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PŘÍLOHY KE KRONICE
Ke kronice je přiloženo 20 dobových plakátů.
V průběhu roku bylo vydáno a je založeno 6 čísel Novorolského zpravodaje.
Součástí kroniky je i fotokronika, která obsahuje 152 fotografií z nejdůležitějších
akcí města.
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