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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
chápu, že vás rozladilo zvýšení cen za
komunální odpad. Věřte mi, že ani já
z toho nemám radost. Důvod je jednoduchý. Zavírá se naše skládka a tím se
zvýší náklady na svoz odpadu, které již
v roce 2016 vycházely 1 050 Kč na jednoho obyvatele za rok. Zaznívají argumenty, že třídíme odpad a tím
bychom měli snižovat finanční náklady na odpad komunální. Pravdou
je, že za tříděný odpad jsme v loňském roce obdrželi necelých 550 tisíc
Kč. Náklady na svoz tříděného odpadu však činily 450 tisíc Kč. Rozdíl
byl tedy pouhých sto tisíc korun, které jsme použili na nákup nových
kontejnerů. Třídíme plasty, sklo i papír, ale víme, že někteří obyvatelé
mají v třídění velké rezervy. Pokud se městu podaří získat více peněz za
tříděný odpad, zcela jistě bychom mohli poplatek za komunální odpad
snížit. Vše je tedy na nás, zda v budoucnu odpady zlevní nebo zdraží.
Je třeba si uvědomit, že i přes zvýšení ceny odpadu doplácí město nadále 350 Kč na každého obyvatele za rok z rozpočtu města. Nemalé
finanční výdaje jsou spojeny s kontejnery na komunální odpad ze zahrádkářských kolonií. V minulém roce vlastníci zkolaudovaných rekreačních objektů platili druhý poplatek za komunální odpad. Přišlo nám
nespravedlivé, že ostatní majitelé nezkolaudovaných objektů neplatili
nic. V letošním roce zastupitelstvo města tedy odsouhlasilo, že lidé, kteří mají trvalý pobyt ve městě Nová Role, budou hradit poplatek pouze
jednou. Tím vyvstal požadavek některých zastupitelů odebrat kontejnery ze zahrádkářských lokalit. Rada však rozhodla ponechat tyto
kontejnery a zmapovat skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu
v těchto lokalitách. Upozorňuji zahrádkáře, že stále píši o kontejnerech
na odpad pouze a výhradně komunální , kam nepatří bioodpad ze zahrádek (listí, tráva, větve a jiné). Takto znehodnocený kontejner odpadem, který do něj nepatří, zvyšuje náklady na likvidaci a tím zdražuje
cenu odpadu nám všem. Pokud zahrádkáři chtějí kontejnery na bioodpad, musí dát žádost na Technické služby Nová Role, s. r. o. Žádám

tímto všechny, aby se chovali ukázněně a zodpovědně vůči těm, kteří
třídí, kompostují a ukládají větve tam, kde je na ně vyhrazené místo.
Dalším velkým tématem, které vyvolává negativní emoce a časté
dotazy občanů, je kácení ve městě. Město nechalo vypracovat pasport
zeleně zatím jen v části města. Odborný dendrolog posoudil zdravotní stav, stáří a vysazení jednotlivých stromů. Na základě jeho doporučení se stromy kácí a upravují. Každý občan může nahlédnout do
pasportu veřejné zeleně na webových stránkách města. V tomto roce
bychom rádi v pasportu pokračovali i v dalších částech našeho města.
Rozhodně nesouhlasím s invektivami, které osočují vedení města nebo
Technické služby Nová Role ze samovolného kácení stromů. Každý
z nás si uvědomujeme, jak je zeleň pro náš život důležitá a věřte mi, že
nemáme radost z toho, že některé stromy musí být pokáceny ze zdravotních důvodů, protože jsou dožilé a přerostlé a často ohrožují zdraví
či majetek obyvatel. Důležitá pro nás pro všechny je obnova zeleně,
kterou řešíme v rámci rekonstrukce panelových sídlišť. V nadcházejících měsících uskutečníme první etapu a projektově připravíme etapu
druhou, kterou budeme realizovat v následujícím roce, a týkat se bude
ulice Tovární. V obou těchto lokalitách počítáme s výsadbou nové zeleně vhodnou pro sídlištní zástavbu.
Na závěr si dovolím seznámit vás s jednou pozitivní věcí a tím je snížení ceny topení o 24 Kč za GJ. Vedení města se intenzivně zaobírá situací v tepelném hospodářství a snaží se zvolit tu z nejpřijatelnějších
variant do budoucna na vytápění a ohřev teplé vody pro obyvatele
v panelových domech v našem městě. V úvahu přichází i možnost vytápět pomocí plynové kotelny, v této chvíli však vyčkáváme na rozhodnutí
krajské odpadové společnosti o tom, zda vznikne spalovna komunálního
odpadu. My věříme, že spalováním snížíme cenu tepla v domácnostech
i cenu za likvidaci komunálního odpadu. Je to však studie, která potřebuje delší čas na to, aby se zvolila nejvhodnější varianta.
V případě budete-li mít jakýkoli dotaz, připomínku či přání, srdečně
vás zvu na hovory se starostkou, které budou probíhat pravidelně vždy
poslední středu v měsíci od 16 h v kanceláři starostky města. Přijďte
konstruktivně diskutovat, ráda se nechám inspirovat. Rozvoj našeho
města je práce týmová a já jsem týmový hráč.
S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná
starostka města

Úhrada místních poplatků
Vážení spoluobčané,
s novým rokem 2017 nám všem opět vyvstala poplatková povinnost. Všechny platby můžete provést bezhotovostně na bankovní účet města u ČSOB a. s. č. účtu 262359697/0300, který je
uveřejněn i na webových stránkách města. Variabilní symbol si
můžete vyžádat emailem anebo telefonicky na ekonomickém odboru městského úřadu. Připomínám, že variabilní symbol je pro
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všechny roky stále stejný pro daného poplatníka a příslušný druh
poplatku. Platby přijímáme denně i hotově v pokladně úřadu
nově v přízemí vlevo (prostory po bývalé ČS a. s.)
Místní poplatek ze psů se hradí do 15. 2.
Místní poplatek za svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu do 31. 3. ve výši ½ roční sazby.
Dle změny Obecně závazné vyhlášky města č. 6/2016 o místním
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Změny na Ekonomickém odboru městského úřadu
Od ledna letošního roku je nově Ekonomický odbor posílen o paní
Petru Höflerovou, která má ve své pracovní náplni evidenci veškerého majetku města, poskytování dotací z rozpočtu města zejména
pro spolky, ale i fyzické a jiné právnické osoby, provádění finanční
kontroly dle zákona u příspěvkových organizací města a dále u osob,
jimž byla poskytnuta dotace z rozpočtu města. K její další náplni
patří agenda související s činností plnění povinností obce jako původce odpadu, statistické hlášení v oblasti odpadového hospodářství
a v neposlední řadě dohled a součinnost při využívání systému zavedeného obcí při nakládání s komunálním odpadem právnickými
osobami a osobami fyzickými oprávněnými k podnikání při nakládání s odpadem podobným odpadu komunálnímu dle zákona.
V loňském roce pod ekonomickým odborem krátce působila asistentka starostky města paní Alena Bartošová, která svůj pracovní

poměr po půl roce u města ukončila. Nyní od začátku roku vykonává
funkci asistentky starostky města paní Marie Ngoová, organizačně
je nově zařazena pod Odbor správních agend. Paní Ngoová má dále
ve své pracovní náplni agendu pečovatelské služby, sociální agendu
obce, bytovou agendu a dále zajišťování kulturních akcí města a vydávání Novorolského zpravodaje.
Velikou změnou je přestěhování pokladny a správy místních poplatků z patra do přízemí budovy úřadu vlevo do prostor po bývalé
České spořitelně, a. s. Zde spolu s pokladnou je i podatelna úřadu.
Občané tak již nebudou muset chodit do poschodí budovy úřadu.
Kateřina Černá, DiS.
vedoucí ekonomického odboru

Ladovská zima nebo kalamita?
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. Již 3. ledna začalo hustě sněžit a děti si konečně mohly postavit
sněhuláka a zařádit si na sáňkách, bobech i na lyžích.
Podle statistik byl leden 2017 nejchladnějším měsícem za posledních 77 let (bylo celkem 24 ledových dnů, tj. dnů, kdy teplota nevystoupala nad 0°C). 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.
I v Nové Roli byl z důvodu výrazného spadu sněhu ve dnech

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů článku 4
odst. 1 od 1. 1. 2017 činí sazba poplatku 700 Kč za osobu na rok.
Správci místního poplatku tj. městskému úřadu je ze zákona
dána povinnost poplatek vymáhat. Proto včas kontaktujte příslušné referenty ekonomického úřadu:
Alena Bártová – poplatky ze psů,
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18. – 31. 1. 2017 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.
Zasněžená Nová Role lákala mnohé z nás k zachycení této zimní
pohádky objektivem fotoaparátu. Pěkné zimní fotografie Nové Role
poskytly na obal NZ paní Veronika Bartoňová (č. 1, 2), paní Jana
Maxová (č. 3, 4) a zbytek já.
Miluše Dušková, kronikářka města

Lenka Hegenbartová – poplatky za odpad a nahlaste jim všechny případné změny nebo důvody osvobození. Jednotlivé poplatky včas uhraďte, vyhnete se tak zbytečnému navýšení poplatku
a dalším nepříjemnostem.
Kateřina Černá, DiS.
vedoucí ekonomického odboru
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Reprezentační ples města Nová Role 28. 1. 2017
Letošní již 5. Reprezentační ples města Nová Role se opět vydařil. Pro návštěvníky plesu byl připraven pestrý kulturní program.
O skvělé náladě svědčí ta skutečnost, že hosté se bavili dlouho
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do ranních hodin. Všem, kteří se podíleli jakýmkoliv dílem na
organizaci tohoto plesu, vyslovila starostka města Jitka Pokorná
poděkování.
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Krátce z Lesní správy města
V letošním roce jednou z investičních akcí města realizovanou
z dotace je obnova malé vodní nádrže (rybníku) Ve Vrbičkách
v části úseku podél cyklostezky z Nové Role do Mezirolí v celkovém
předpokládaném nákladu akce 2,5 mil. Kč. Jedná se o malé vodní
dílo, historickou nádrž, která je vyobrazená na mapě ji ž z let 1809
až 1869, a dále na leteckém snímku z roku 1952 je patrná ještě vodní

hladina v nádrži. V zimních měsících leden a únor se zde prováděla
náročná těžba dřevní hmoty, zejména olše. Následně bude pokračovat bagrování rybníku a výstavba hráze.
Lubomír Doležal, DiS.
lesní města

Nová Role, Nádražní ulice

Veřejná soutěž - licitace
Minimální cena 2.200.000 Kč
Budova bývalé ZUŠ. Zděná dvoupodlažní
budova s přistavěným sálem.
Variabilní prostor pro různé účely.
Užitná plocha 600 m², PENB: E

Jiří Brož
+420 602 101 077

jiri.broz@loyd.cz
www.loyd.cz
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různé
Vyhodnocení roku - Balcare club
Stejně jako v předcházejících letech svolal předseda Osadního
výboru v Rittersgrünu pan Thomas Welter začátkem měsíce ledna
2017 spoluobčany k vyhodnocení roku 2016. Pozváni byli zástupci
všech spolků a organizací z obce a hosté, se kterými měl Rittersgrün
v hodnoceném období spolupráci. Hlavního slova se ujal starosta
obce Breitenbrun pan Ralf Fischer. Poděkoval Rittersgrünským za
organizované akce, které zpestřily kulturní, sportovní a společenský
život, a konstatoval, že mezi obcemi patřícími pod Breitenbrun jsou
nejaktivnější a podílejí se na činnosti celé řady spolků. Informoval
přítomné o schváleném rozpočtu obce a o připravených investičních
akcích. Následně Thomas Welter promítnul připravený filmový sestřih z uskutečněných akcí a ohodnotil činnost těch nejaktivnějších
spolků a spoluobčanů. Na toto hodnocení byli přizváni i členové
zapsaného spolku Balcare club, kteří dlouhá léta spolupracují s jezdeckým spolkem Ing. Bernda Hentschela a se střeleckým spolkem
Schutzenverein 1883 e.V.
V diskusi náš zástupce poděkoval za pozvání a informoval přítomné o akcích v roce 2016 a připravované činnosti na rok letošní. Při
této příležitosti podepsal zástupce spolku Schutzenverein 1883 dohodu o spolupráci s naším clubem na rok 2017.
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Následovala volná zábava s rautem, který připravili majitelé obchodů, pekaři, řezník a další živnostníci z Rittersgrünu. Za zmínku stojí,
že členem hudebního tria, jehož skladby a zpěv nás volnou zábavou
provázelo, byl dlouholetý bývalý občan Nové Role.
Za Balcare club,z.s.
Josef Škarda, předseda spolku
Ladislav Cinegr, jednatel spolku
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Poděkování
V den osmých narozenin malého Jindříška Svobody byla ukončena
veřejná sbírka, kterou organizovala Lékárna PHARMA J a J, s. r. o.
v Nové Roli v Rolavské ulici pro našeho malého Novoroláčka, do které jste za zimní měsíce darovali krásných 9 230 Kč. Lékárna i malý
Jindříšek s tatínkem všem dárcům srdečně děkují a všichni věří, že již
bude zdráv a v plné síle.
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knihovna
Nekoktám, čtu!
Třetí ročník čtenářské soutěže Nekoktám, čtu!, proběhl v Městské
knihovně 1. února. V osm hodin ráno čekala na šest odvážlivců ze
čtvrtých tříd porota ve složení paní Marcela Böhmová, Zita Průšová, Jana Nemčičová a Milena Tichá, doplněná třídními učitelkami.
V 10 hodin se porota pátým třídám rozrostla o paní Marii Havlíkovou a vystřídali se třídní učitelé.
Pro soutěžící obou skupin byly připraveny neznámé úryvky
z novějších knih. Úkolem dětí bylo během deseti minut se seznámit
s textem, potom ho co nejlépe přečíst porotě a obecenstvu. Nakonec
zodpovědět na zvídané otázky porotců. Pak už jen poslouchat, jak si
vedou soupeři. Někteří trému měli jiní ne, ale všichni podali obdivuhodné výkony. Porota měla nelehký úkol. Výkony byly vyrovnané
a rozdíly v získaných bodech minimální. Vítězem se ale může stát
jen jeden, a proto porota musela rozhodnout. V kategorii čtvrtých
tříd třetí místo získal Štěpán Meskař, druhá se umístila Michaela Zaschkeová a první místo si vyčetl Viktor Schlapák. Kategorii pátých
tříd ovládly dívky. Třetí byla Veronika Krassová, druhá Petra Ohnutková a první místo patří Adéle Niedermertelové. Vítězové se zúčastní krajského kola Karlovarského kraje, které se bude konat 3. března
2017 v Krajské knihovně v Karlových Varech. Každý z účastníků si
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odnesl malou odměnu, tři nejlepší získali knihu.
Všem čtenářům naší soutěže gratulujeme, přejeme jim hodně zábavy s knihami a těšíme se na další setkání.
Chtěla bych také poděkovat naší porotě. Zvláštní poděkování patří
bývalým učitelkám paní Marcele Böhmové, Marii Havlíkové a Zitě
Průšové, které si na nás udělaly čas. Doufám, že se jim s námi líbilo
a někdy příště na shledanou.
Marcela Toužimská
Městská knihovna Nová Role
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

20. 4. 2017 od 14:00
ZŠ Nová Role, pavilon A

Zápisem projdou všechny děti narozené
do 31. 8. 2011.
Vezměte s sebou
- vyplněnou žádost o přijetí
- vyplněný zápisní list
- občanský průkaz
- rodný list dítěte

Zápis proběhne formou projektu „Z pohádky do pohádky“. Děti budou „startovat“
v pětiminutových intervalech a budou procházet několika stanovišti, kde si vyzkouší různé činnosti.
V MŠ bude vyvěšen „Časový rozpis zápisu“, do kterého je třeba zapsat, v kolik hodin chcete
s dítětem k zápisu přijít. Předejdete tak zbytečnému čekání.
Odklad plnění povinné školní docházky
Je třeba vyplnit Žádost o odklad povinné školní docházky, která musí být doložena dvěma
odbornými posudky (doporučení PPP a vyjádření odborného lékaře). Vše je nutné předat základní
škole do 30. 4. 2017 (dřívější termín byl do 31. 5.). Je nutné se včas objednat zejména ve školském
poradenském zařízení!
Veškeré dokumenty (Žádost o přijetí i o odklad) jsou k dispozici v kanceláři MŠ, ZŠ a ke stažení
na stránkách školy www.zsnovarole.cz.
Den otevřených dveří
K prohlídce naší školy využijte Den otevřených dveří, který se bude konat 11. 4. 2017 od 16:00
hodin. Můžete si prohlédnout veškeré prostory a podle chuti se pobavit na různých stanovištích,
která pro vás budou připravena. Těšíme se na vás!
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škola / školka
Rozhovor s ředitelkou školy
Na místo ředitelky jste nastoupila v lednu tohoto roku, jaké jsou
Vaše první dojmy?
Přišla jsem do známého prostředí, protože jsem zde již před lety
učila a ráda jsem vzpomínala na práci s dětmi, dobrou spolupráci
s rodiči a milý pracovní kolektiv. Škola od té doby prošla rekonstrukcí, nově je i vybavená školní družina, vznikla venkovní učebna. Ve
škole je rodinná atmosféra, učitelé děti dobře znají a pracují spolu
na různých i mezinárodních projektech, jezdí do škol v přírodě a na
kulturní akce. Školní družina byla otevřená i během jarních prázdnin, což není běžné. Za výhodu považuji i možnost využít pestrou
nabídku kroužků v DDM i v ZUŠ.

sledná SWOT analýza bude dobrým podkladem pro další směřování
školy. V rámci rozšíření preventivního programu byla ve škole nově
umístěna ve vestibulu schránka důvěry, která vznikne i v elektronické podobě na stránkách školy. Také bychom chtěli dětem nabídnout
ve škole odpolední doučování. Ve spolupráci se zřizovatelem plánujeme postupné vybavení tříd lepší výpočetní technikou. Na letošní
rok je odsouhlasena dotace od zastupitelstva na rekonstrukci školní
zahrady, kterou chceme více využívat při výuce, ale i pro pořádání
venkovních slavností otevřených pro rodiče a veřejnost. Mezi plány
do budoucna patří i zavedení čipového systému do školní jídelny,
který by umožnil výběr ze dvou jídel.

Často se diskutuje otázka odchodu dětí z prvního
stupně. Jaké kroky plánujete udělat, aby děti na
škole zůstávaly?
Odchod dětí z prvního stupně řeší většina škol, této situaci nahrává poměrně
velké množství gymnázií. Považuji za
důležité nabídnout dětem kvalitní výuku a rozšířit spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Na druhém stupni probíhá příprava na přijímací řízení, v minulém roce se
všechny děti 9. tříd dostaly na školy, které
měly uvedeny na prvním místě v přihlášce.
Budeme se snažit získat dotaci na nové vybavení počítačové a jazykové třídy. Byla bych ráda, kdyby
i v dalších letech probíhala část výuky angličtiny s rodilým mluvčím.

Tento rok došlo k posunu termínu zápisu do prvních tříd. Jakým způsobem bude probíhat zápis prvňáčků?
Zápis proběhne 20. 4. již tradičně formou projektu „ Z pohádky do pohádky“,
kdy děti budou procházet stanoviště
s různými úkoly. Pro hladší průběh se
mohou rodiče zapsat v mateřské školce
do časového harmonogramu. Do školy
se děti z MŠ podívaly již před Vánocemi,
kdy si pro ně starší kamarádi připravili vánoční dílničky a čeká je ještě jedna návštěva
školy před zápisem, aby viděly, jak probíhá ve škole samotné vyučování. Školu si ale mohou prohlédnout
celou i s rodiči, protože se bude konat 11. 4. od 16 hodin Den otevřených dveří, kdy bude připraveno krátké vystoupení dětí, tvoření
v různých třídách, jednoduché pokusy v učebně fyziky a chemie či
sportovní činnost v tělocvičně. Den otevřených dveří je určený nejen
pro rodiče s dětmi, ale pro každého, koho zajímá, jak to v naší škole
vypadá, takže jste všichni srdečně zváni.

Jaké máte vize pro nastávající období?
Během března proběhne ve škole ve spolupráci se společností SCIO
anonymní dotazníkové šetření, které bude zkoumat spokojenost
dětí, rodičů i zaměstnanců s dílčími oblastmi školy. Věřím, že vý-

Zimní hrátky v MŠ
Děti z mateřké školy přivítaly první sníh. S paní učtelkami jezdily
na lopatách, stavěly sněhuláky či jiné stavby ze sněhu.
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Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace
www.msnovarole.estranky.cz
email: ms@novarole.cz, tel.: 604 675 381

INFORMACE K ZÁPISU
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín zápisu: 10. 5. a 11. 5. 2017
Kritéria pro přijímání dětí (stanovena s vědomím MÚ Nová Role)
• S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku
(a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku).
• K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímány děti,
které k datu 31. 8. v daném roce dovršily věk čtyř let.
• Dále budou přijímány děti, které do 31. 8. v daném roce dovrší věk tří let.
Další pomocná kritéria:
• Doporučení odborných pracovišť, zvláštní potřeby rodiny.
• Děti, které mají sourozence, který již mateřskou školu navštěvuje.
Postup:
• Tiskopis žádosti o přijetí dítěte obdržíte od 24. 4. do 28. 4. 2017 v mateřské škole a zároveň se zapíšete do
časového harmonogramu zápisu.
• K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte, váš občanský průkaz, vyplněnou žádost, potvrzení lékaře o vhodném
zdravotním stavu a očkování dítěte.
• U dětí rodičů s cizím státním občanstvím doložte doklady o přechodném či trvalém pobytu.
• U rodičů samoživitelů v případě svěření dítěte do péče – doklad o této skutečnosti vezměte s sebou též k zápisu.
Veškeré informace, které MŠ budou sděleny, jsou důvěrné a jsou vyžadovány na základě zákonů. S výjimkou oprávněných institucí nebudou údaje nikomu sdělovány.

Vzpírání
Výsledek III. ligy ČR mužů 2016 – skupina „A“ ve vzpírání
1. CCBC Praha
32 bodů
2. Bohemians Praha „B“
30
3. Baník Sokolov „B“
29
4. Start VD Plzeň „B“
26
5. TJ Nová Role
20
6. Baník Meziboří
20
7. Start VD Plzeň „C“
16
8. SKV Teplice „B“
9
1. ročník GP Slavoje Mastný průmysl Plzeň - 17. 12. 2016
V této, pro náš oddíl poslední vzpěračské soutěži roku, startovali
dva novorolští vzpěrači.
do 85 kg: 81,20 Miloš Podšer 209 (96+113)
2. místo
do 105 kg: 102,50 Zdeněk Kadlec 158 (70+88)
4. místo
Pořádající oddíl vyhodnocoval i tříčlenná družstva.

Do našeho družstva jsme nasadili vzpěrače M. Spilku z B. Meziboří. Toto se ukázalo jako dobrý tah a naše družstvo vybojovalo pohár
za celkové 3.místo .
Rozloučení se starým rokem
Závěrečnou akcí pro členy oddílu a hosty z oddílů B. Sokolov
a R. Rotava se stal tradiční X. ročník turnaje v pingpongu
(28. 12. 2016 - hala TJ v N. Roli).
Solečně s námi si zahráli i přátelé z NSR, takže turnaj měl dobrou
sportovní úroveň.
V kategorii mužů (16) Josef Nagy ml. (N.Role)
1.místo
V kategorii žen (8)
Eliška Davidová (Sokolov) 1.místo
V kategorii dětí (4)
Karolína Hrubá (Rotava)
1.místo
Po skončení turnaje jsme společně poseděli u dobrého jídla a pití
ve vzpírárně.
Augustin Kocur
předseda oddílu vzpírání

Děkujeme městu Nová Role a ostatním sponzorům za podporu našeho sportu.
VŠEM NAŠÍM PŘÍZNIVCŮM V NOVÉ ROLI PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2017 – Vzpěrači TJ Nová Role
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22. ročník vánočního turnaje v bleskovém šachu
Šachový klub Caissa Nová Role uspořádal již 22. ročník vánočního
turnaje v bleskovém šachu, který se konal 26.12.2016 v Kulturním
domě.
Zůčasnilo se ho 29 hráčů, většinou z Karlovarského kraje. Turnaj
se vydařil jak po sportovní stránce tak i společensky a již se těšíme
na příští ročník.
1.
Jiří Soukup
KŠ Tietz K.Vary
2.
Richard Bicek
KŠ Tietz K. Vary
3.
Václav Čontoš
KŠ Tietz K. Vary
4.
Tomáš Lorenc
ŠK Karlovy Vary

5.
Štěpán Tichý
KŠ Tietz K.Vary
6.
Stanislav Galíček Tachov
7.
Jan Špička
ŠK Karlovy Vary
Hráči za N. Roli se umístili takto:
9-11. Martin Mestl, 13. Zdeněk Most, 16. Milan Svoboda, 19. Ladislav Janoušek, 21. Martin Bojtár, 27. Vincenc Tezner
Děkujeme MěÚ Nová Role za pronájem KD, Porcelánce Thun za
podporu cenového fondu, Baru Bernard za zajištění občerstvení
a Květince Dana za podporu cenového fondu.
Za šachový oddíl Ladislav Janoušek a Robert Sýkora

Novorolský dobročinný běh s čelovkou
2. ročník běžecké akce pro dobrou věc
Ve večerních hodinách dne 17. 02. 2017 se v Nové Roli uskutečnil již druhý ročník úspěšného dobročinného sportovního podniku – Novorolský běh s čelovkou. Na pořádání se podílel Dům dětí
a mládeže v Nové Roli pod vedením ředitelky paní M. Tiché a Novorolské sportování. Startovné bylo stejně jako minulý rok dobrovolné
a vybrané peníze budou použity k částečnému financování speciálního elektrického vozíku pro těžce nemocnou spoluobčanku Danu
Svobodovou, na jehož pořízení vypsalo město Nová Role veřejnou
sbírku.
Trasa běhu byla stejná jako v minulém roce, tedy od DDM na náměstí, dolů Chodovskou ulicí a následně vpravo Polní ulicí ústící
v cyklostezku 2009 vedoucí do Staré Role. Po té se běželo až do ostré
levotočivé zatáčky před lávkou u farmy Kozodoj, kde se běžci otočili a stejnou cestou se vraceli do Nové Role. Trasa měřila přibližně
5,6 km a nabízela převýšení 60 m. Nutno podotknout, že více než
polovina (cca 3,6 km) trati, celý úsek cyklostezky, byla pokryta sněhem, který se místy bořil, jindy klouzal a působil tak běžcům značné obtíže. Jednalo se tedy o dobrou zkoušku běžeckých schopností
všech účastníků.
Přímo v DDM se přihlásilo celkem 95 sportovců z Nové Role i okolí. Nejednalo se o závod, nejrychlejší dva běžci z Nové Role proťali

cílovou pásku doslova ruku v ruce za 28 minut a 10 sekund. Na dobrou věc se od všech běžeckých nadšenců nakonec vybralo krásných
7006 Kč. Tato částka je sice nižší než loni, kdy se však zúčastnil přibližně trojnásobek sportovců, ale jak se říká, každá koruna dobrá.
Nižší účast je pro nás mírným zklamáním, ale vzhledem k počasí,
které bylo znovu poněkud nepříznivé, pochopitelná.
Nakonec nezbývá než poděkovat všem, kteří se do Nové Role na
druhý ročník čelovkového běhu vydali, ať již závodit nebo fandit či
pomáhat. Za vydatnou pomoc a podporu při organizaci děkujeme
zejména DDM Nová Role a také všem dobrovolníkům. Doufáme, že
se všem zúčastněným akce líbila a těšíme se na vás (v hojnějším počtu) při dalším ročníku či dalších námi pořádaných akcích! V červnu
budeme připravovat již 5. ročník Závodu horských kol o Pohár města Nová Role, který je určen pro závodníky, ale především i pro širokou veřejnost z Nové Role, neboť jedna z kategorií bude pro příchozí
rekreační cyklisty. V říjnu pak 2. ročník Porcelánového běhu, který
je pro letošní rok zanesen do HOPR běžecké ligy Karlovarského kraje a přiláká tak větší počet závodníků a jistě nabyde na atraktivnosti.
Za Novorolské sportování
Václav Bechiňský a Tomáš Tvaroužek
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