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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
úvodem bych ráda poděkovala všem
členům pěveckého sboru Chorea
Nova za organizaci adventních
koncertů v loňském roce v kostele sv.
Michaela, které příjemně zpestřily
adventní čas v našem městě. Tak jako každý rok i letos dobrovolné
vstupné z těchto koncertů bylo věnováno na charitativní účely. Jsem
velice ráda, že v našem městě máme partu úžasných lidí, kteří jsou
ochotni pomáhat.
Na čtvrtém jednání zastupitelstva města 13. února byl schválený
rozpočet na rok 2019, který prošel konstruktivní diskuzí a finančním výborem zastupitelstva. Jsem přesvědčená, že všechny sportovní organizace, školská i předškolská zařízení, spolky a jiné subjekty budou spokojeny s příspěvkem na činnost pro letošní rok. Např.
Mateřská škola Cestička obdrží investiční dotaci ve výši 610 tis. Kč
na nové hrací prvky na zahradu školy. Základní škola bude instalovat novou akuperační jednotku ve školní jídelně dle požadavku
hygienické kontroly. Technická služba obdrží příspěvek na nákup
strojů a zařízení. Rovněž sportovní kluby budou čerpat příspěvek
na rekonstrukci svého majetku. I nadále se v rozpočtu počítá s dotací na náklady spojené se sportováním dětí v hale TJ. Nezapomněli
jsme ani na hasiče, kde podporujeme nejenom výjezdovou jednotku, ale i činnost malých hasičů a jejich sportovních aktivit. Rozpočet
byl schválený sice schodkový, schodek však bude kryt z našetřených
prostředků z minulých let, což ve skutečnosti znamená, že město ani
v letošním roce nepůjde se svými finančními aktivitami do minusu.

O připravovaných investičních akcích se nyní diskutuje ve stavební komisi, radě města a o výsledcích, které vzejdou z těchto jednání, tzn. které akce a v jakém časovém horizontu a rozsahu se budou realizovat, vás budeme pravidelně průběžně informovat.
Bouřlivé diskuze na zastupitelstvu města vyvolal připravovaný projekt tzv. Senior Expres, který se osvědčil v jiných městech, a já osobně
jsem přesvědčená, že by byl velkým přínosem pro seniory nad 65 let,
invalidní důchodce, držitele průkazu ZTP/P i v našem městě. Jedná
se o službu, která by za minimální příspěvek zajišťovala přepravu
zmiňovaných spoluobčanů do zdravotnických zařízení, na úřady, nákupy a návštěvy, a to vše do vzdálenosti 15 km od města Nová Role.
Jsem si vědoma, že tato aktivita znamená výdaj z rozpočtu města,
ale sociální činnosti by měly být součástí veřejného rozpočtu každé obce. Tak jak jsem výše uváděla, podporujeme všeobecně různé
aktivity a cílové skupiny, a proto jsem navrhla zavést Senior Expres
i u nás. Bližší podmínky a pravidla v současné době zpracováváme,
předložíme radě města, poté i zastupitelstvu, a já pevně věřím, že všichni zhodnotí pro i proti bez osobních invektiv. V případě, že budete mít
jakýkoliv dotaz k připravovanému záměru, neváhejte mě kontaktovat.
Rozvíjet v roce 2019 budeme i spolupráci s partnerskou obcí Rittersgrün, která získala dotaci na vzájemnou spolupráci tentokrát
v požárním sportu v rámci 140. výročí založení jejich hasičského spolku. Těšíme se na společná setkávání se, zejména na červnové oslavy hasičského sportu ve dnech 15. a 16. 6. v Ritersgrünu.
Přeji všem krásné jarní dny a s radostí vás budu očekávat na hovorech
se starostkou vždy poslední pondělí v měsíci v 16 h na městském úřadě.
S pozdravem
Jitka Pokorná – starostka města.
Tel.: 602 343 465, email: starostka@novarole.cz

Informace redakční rady NZ
Dovolujeme si připomenout všem obyvatelům Nové Role a okolí, že i nadále budeme rádi za vaše příspěvky do Novorolského
zpravodaje. Uvítáme vaše nápady, postřehy i připomínky k dění
v Nové Roli. Příspěvky zasílejte na adresu mariengoova@novarole.cz vždy do 10. dne každého sudého měsíce.
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Rádi otiskneme i vaše povedené fotografie. Tentokrát jsme
na úvodní stranu použili nádherné fotografie pana Martina Šinágla, které pořídil při procházce kolem našeho rybníka
18. 1. 2019. Moc mu tímto za poskytnutí fotek děkujeme. Na spolupráci s vámi se těší
členové RR NZ
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Myslivecký ples 2019
kteří na své lesnice doprovázeli celý zahajovací ceremoniál.
Vedle členů Balcare clubu se na přípravě významně podíleli
i členové mysliveckého spolku Jestřáb v čele se svým předsedou Miroslavem Kučerou.
Poděkovat chceme i všem sponzorům, kteří podpořili naši
tombolu celou řadou hodnotných cen. K těm největším patřila již tradičně porcelánka Thun 1794, a.s., Agrar Odeř, k.s.,
hotel Riviera, nebo Hollandia, a.s.
Potěšila nás účast našich přátel z německého Rittersgrünu
v čele s Dr. Ing. Berndem Hentschelem s chotí. Přítomen byl
i šéf mysliveckého spolku Ditrich Mayer s chotí, nebo předseda klubu ostrostřelců Tommy Jost s manželkou.
Zapomenout nemůžeme ani na vás, na všechny účastníky
plesu, kteří jste za doprovodu dechové hudby Horalka z Kras-

Balcare club, z.s. z Mezirolí již třetím rokem uspořádal myslivecký ples v prostorách Kulturního domu v Nové Roli.
Cílem této akce je propagace dobrého jména a připomínání
si tradic a zvyklostí české myslivosti v kruhu příznivců, přátel
a známých.
Je logické, že příprava a organizace takové akce je náročná
a podílí se na ní celá řada lidí.
Naše poděkování za spolupráci a pomoc patří především
našim trubačům Tomáši Třeskému a Luboši Doležalovi,
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lic pomohli vytvořit krásnou atmosféru plesu, jež mnohým
vydržela do časných ranních hodin následujícího dne.
Balcare club děkuje pracovnicím Městské knihovny a DDM
v Nové Roli za aktivní účast při předprodeji vstupenek a těšíme se na spolupráci s nimi při pořádání dalších ročníků.
Celý čistý zisk z plesu použijeme na další z našich akcí, kterou připravujeme na 1. června 2019 pod názvem „Myslivci
dětem“.
Balcare club,z.s.
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Reprezentační ples města Nová Role 26. 1. 2019
V sobotu 26. ledna 2019 se konal v pořadí již sedmý reprezentační
ples města Nová Role, který zahájil letošní plesovou sezonu. I tentokrát
byl sál kulturního domu zcela vyprodán. Pro návštěvníky byl připraven pestrý program a podle ohlasů se všichni skvěle bavili. Večerem
provázel Petr Jančařík a hlavním hudebním hostem byl Dalibor Janda,
se kterým si všichni přítomní mohli zazpívat jeho slavné hity. Nechyběla ani bohatá tombola s řadou zajímavých cen. A to vše dohromady
vytvořilo díky organizátorům neobyčejný společenský večer.
Za organizační tým Marie Ngoová

Při příchodu obdržely dámy růži.

Dalibor Janda

Barmanská show
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Věková struktura obyvatel – stav k 1. 1. 2019
Demografický vývoj v posledních 3 letech:

Počet k

Počet k

Počet k

Počet k

1. 1. 2016

1. 1. 2017

1. 1. 2018

1. 1. 2019

Dospělí

3431

3433

3385

3397

Z toho muži

1642

1637

1612

1604

ženy

1789

1796

1773

1793

Děti (15 – 18 let)

124

126

121

119

Z toho chlapci

59

61

60

69

dívky

65

65

61

50

Děti (do 15 let)

618

613

611

612

Z toho chlapci

334

331

330

315

dívky

284

282

281

297

Z toho děti 6 – 7 let

91

85

70

81

děti do 3 let

173

146

136

125

Celkem obyvatel

4137

4172

4117

4128

Průměrný věk obyvatel

42,55

42,87

42, 90

43,2

Kategorie

Výpis změn z agendy evidence obyvatel za rok 2018:

Počet přihlášených osob

130

Počet odhlášených osob

111

Počet úmrtí

39 (17 v matričním obvodu)

Počet narození

30

Počet uzavřených sňatků

24
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Demografický vývoj města Nová Role odpovídá z hlediska
proměny věkové struktury celorepublikovému trendu a dochází
k postupnému stárnutí obyvatelstva. Absolutní počet obyvatel
s trvalým pobytem v Nové Roli je v uplynulé dekádě relativně
stabilní a v posledních 2 letech je zaznamenán dokonce i mírný
nárůst. Což je v kontextu již od roku 2008 trvajícího úbytku
obyvatel Karlovarského kraje více než překvapivé.
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CHOREA NOVA a Dům dětí a mládeže Nová Role, okres
Karlovy Vary, příspěvková organizace

DOPROVODNÝ PROGRAM:

pořádá v neděli 7. dubna 2019 od 14.30 hod.

•

pletení pomlázky – můžete se naučit uplést si pomlázku

Jarní koncert a
vynášení Moreny

•

Velikonoční mandaly – můžete si vybarvit vajíčko jako
velikonoční mandalu

•

jarní zpívání – můžete si s námi zapět lidové písně

•

zdobení Moreny – děti si mohou přinést bílé vyfouknuté vejce,
(z vajec vytvoříme korále pro Moranu)

PROGRAM:
14.30

jarní koncert v Kulturním sále v Nové Roli
účinkují novorolské sbory

15.45

průvod městem do staré části obce

16.00

pálení MORENY

Po celou dobu trvání akce bude zajištěno občerstvení
v KONZUMU MAXIM, kde si budete moci zakoupit buřty, které
si společně opečeme na ohni.
Dále je pro vás připraveno i jiné občerstvení jak pro děti, tak pro
dospělé.
TĚŠÍME SE, ŽE SI PŘIJDETE POSLECHNOUT JARNÍ
PÍSNIČKY A PŘIVÍTÁTE S NÁMI JARO LIDOVÝMI ZVYKY

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018
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Zdarma za znalostmi do muzeí v Praze
I v tomto školním roce využívá naše škola dotace v hodnotě
120 000 Kč na pololetí na návštěvu vybraných kulturních objektů
v Praze a dalších městech. Pro žáky to znamená výlet do Prahy s jízdným a vstupným zdarma.
Takže třeba žáci 5. tříd navštívili Náprstkovo muzeum s přednáškou o Austrálii a Oceánii. Obdivovali více než 6 000 předmětů,
např. zbraně ze žraločích zubů, helmu z ježíka, brnění z býka.
Žáci 6. a 7. tříd vyjeli dokonce dvakrát a to do Národního muzea
na program Keltové a do Pedagogického muzea J. A. Komenského

na program Malý písař. 7. B a 8. A získávaly nové informace z expozic
Národního zemědělského muzea v Praze.
A co naši nejmenší? Žáci 2. B a 3. A se jeli do Prahy seznámit s Vltavou. Nejprve v Muzeu Bedřicha Smetany (poslech a malování skladby Vltava) a potom následovala projížďka výletní lodí po této řece.
Už objednáváme programy na 2. pololetí, abychom žákům zpestřili
výuku návštěvou muzejních expozic i workshopových dílen, které
většinu programů provázejí.

V Pedag. muzeu J. A. Komenského

Putování za Vltavou

Plán akcí pro rodiče a přátele ZŠ Nová Role
na 2. pololetí roku 2018/2019:
19. 3. 2019 – Den otevřených dveří (16:00)
10. 4. 2019 – Zápis dětí do 1. třídy
25. 4. 2019 – Třídní schůzky
6. 6. 2019 – Zahradní slavnost (16:00)
Podrobnosti sledujte na webových
stránkách školy a školní nástěnce

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

pořádá ve dnech 1.července – 12. července 2019

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR
Cena poukazu: 1 300,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné a vstupné.
Zajistíme Vám program pro Vaše děti denně od 8.00 hod. do 15.00 hod. V případě výletů a zájezdů i déle (podle příjezdu).
Přihlášky si vyzvedněte od 1. 4. 2019 od 8.00 hod. v Domě dětí a mládeže, Chodovská 236, Nová Role
tel. 353 851 172, 607 552 337, kde také získáte další informace (počet míst je omezen).

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

pořádá ve dnech 3.července –26. července 2019

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
– BEDŘICHOVKA –
ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

MĚSTO NOVÁ ROLE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

STAVĚNÍ MÁJKY A
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2019

cena poukazu: 4 500, Kč
v ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, doprava, vstupné,
jízdné, odměny, vybavení LT, pojištění
Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Nová Role, (od
1.4.2019), kde získáte další informace.
(tel. 353 851 172, 607 552 337)

17:00 vystoupení kroužků DDM, čarodějnické
soutěže pro malé čarodějnice a kouzelníky
18:00 stavění májky, pálení čarodějnice
Hudba (Sympaťáci) a občerstvení zajištěny
Sejdeme se opět ve staré části obce

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018
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Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

pořádá ve dnech 15.července – 19. července 2019

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR II.
Cena poukazu: 650,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné a vstupné.
Zajistíme Vám program pro Vaše děti denně od 8.00 hod. do 15.00 hod. V případě výletů a zájezdů i déle(podle příjezdu).
Přihlášky si vyzvedněte od 1. 4. 2019 od 8.00 hod. v Domě dětí a mládeže, Chodovská 236, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další informace (počet míst je omezen)

Vzpírání
2.2.2019---SOKOLOV
MISTROVSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE mládeže.
Junioři 13 let.
do 44 kg: Šimon PODŠER-------60(27+33)-------------2.místo
do 55 kg: Štěpán MESKAŘ------64(29 +35)-------------1.místo

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Startovalo celkem 27 vzpěračů.
Oddíly B. Sokolov, VTŽ Chomutov, R. Rotava, L. Cheb, TJ N. Role.

4.2.2019

A.Kocur-TJ Nová Role
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