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OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
OBSAZENÍ NA MěÚ 2015
Jitka Pokorná

starostka

Jan Lichnovský

místostarosta

Bc. Roman Svoboda

tajemník
Odbor správních agend

Jana Kohoutová

vedoucí odboru, úz. plánování, stavební
úřad, silniční spr. úřad

Lenka Žigovičová, DiS.

matrika, evidence obyvatel, sociální věci,
bytové záležitosti, Czech point

Vlastislav Slíž

správa elektronických systémů, přestupky,
prodej pozemků, Czech point

Jiřina Kaufmanová

stavební úřad, silniční spr. úřad

Helena Šmídová

životní prostředí, odchyt psů, odpadové
hospodářství, podatelna, informace

Mgr. Luboš Pastor

referent investic a dotací
Ekonomický odbor

Kateřina Černá, DiS.

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

Jana Kotková

účetní

Alena Bártová

poplatky psi, pohledávky, pronájem
majetku, faktury

Lenka Hegenbartová

pokladna, poplatky, evidence majetku,
Czech Point
Městské lesy

Lubomír Doležal, DiS.
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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: David Niedermertl
Členové: Roman Sakař, Daniel Hájek, Ing. Jaroslav Šimek, Marek Rak, Libor
Malena, Ing. Antonín Lapáček
Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci (9 členů)
Předseda: Petra Krbcová
Členové: Zdena Slížová, MUDr. Hana Nesybová, Mgr. Markéta Šímová, Ivana
Sakařová, Marie Bartošová, Dagmar Vochomůrková, Milada Pastorová,
Lukáš Čáslavský
Komise pro školství, kulturu a sport (9 členů)
Předseda: Tomáš Pavlíček
Členové: PaedDr. Miluše Dušková, Ludmila Červíková, Karel Švec, Jan Kvapil,
Šárka Vlasáková, Marcela Toužimská, Bedřich Teuchert, Dita Staňková
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, Jana Bártová, 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

Úředníci města
s paní starostkou
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2015
V roce 2015 se zastupitelé sešli celkem osmkrát na 3. – 10. zasedání. Uvádím
pouze zásadní body, které se projednávaly a měly význam pro chod města.
Informace z 3. zasedání zastupitelstva (18. 2. 2015)
Jednání zastupitelstva proběhlo 18. 2. 2015 od 17 hodin v budově Sboru
dobrovolných hasičů Nová Role. Asi nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení
rozpočtu města na rok 2015. Jeho návrh byl schválen všemi (patnácti) hlasy
přítomných zastupitelů. Skončilo tedy období rozpočtového provizoria a město již
mohlo fungovat v běžném režimu, tzn. zajišťovat nejenom standardní provoz
potřebný pro fungování obce, ale mohlo se pustit i do investičních akcí
naplánovaných na tento rok. Jejich přehled je v části kroniky nazvané Investiční
akce. Za zmínku určitě stojí dvě velké akce, které byly uskutečněny v roce 2015:
byla to výstavba páteřní komunikace v Mezirolí a vybudování základní umělecké
školy s koncertním sálem v prostorách bývalého kina. Tyto akce, vzhledem
k jejich náročnosti, byly také projednány a schváleny zastupiteli jako samostatné
body jednání.
Dále došlo ke změně rozhodnutí zastupitelstva, které se týkalo vybudování
přechodu pro chodce v ulici Chodovská. Přechod nebude umístěn uprostřed
náměstí (mezi městským úřadem a obchodním domem), ale zůstane ve
stávajících místech (tedy mezi ZŠ a nově budovaným DDM a knihovnou).
Byl založen Charitativní fond města, jehož příjmem budou dary a příspěvky
fyzických a právnických osob (bude tedy existovat zcela mimo rozpočet města) a
jehož čerpání bude sloužit jako mimořádná jednorázová podpora v tíživé situaci
sociálně potřebným a to na základě doporučení Komise pro seniory, zdravotnictví
a sociální věci a po schválení radou města, případně zastupitelstvem.
Informace ze 4. zasedání zastupitelstva (4. 3. 2015)
Hlavním bodem jednání, které se konalo 4. 3. 2015 v obřadní síni MěÚ, byla
revokace usnesení 3. ZMě č. 03/07-2 ze dne 18. 2. 2015. Zastupitelstvo schválilo
podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II
Severozápad pro období 2007 - 2013, oblasti podpory 2.2 – Investice pro
zlepšení fyzické infrastruktury, na projekt „Nová Role – Mezirolí – komunikační
systém obce Mezirolí – páteřní komunikace“. Schválilo zajištění financování
projektu „Nová Role – Mezirolí – komunikační systém obce Mezirolí – páteřní
komunikace“ - spolufinancování projektu ve výši minimálně 15 % z celkových
způsobilých výdajů, a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 100%
celkových nákladů, tj. Kč =53 884 944,-.
Starostka města poskytla podrobnou informaci ve věci revokace usnesení pro
žádost o dotaci a dále informovala zastupitele o nově přijatém úředníkovi města
na funkci investičního referenta – Ing. Luboši Pastorovi.
Informace z 5. zasedání zastupitelstva (29. 4. 2015)
Ve středu 29. 4. 2015 v 17 hodin zasedlo v sále budovy Sboru dobrovolných
hasičů v Nové Roli zastupitelstvo ke svému 5. jednání. Nejvíce času programu
zabralo projednávání aktuálního stavu jednotlivých investičních akcí města. Hned
v úvodu vystoupili jako hosté Ing. Roman Havlan, který v rámci některých
investičních akcí vykonával pro město činnost tzv. technického dozoru investora,
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a Ing. Jiří Vít, projektant investiční akce – oprava komunikace v ulici Na
Bouchalce. Seznámili přítomné s aktuálním stavem, který byl zjištěn až po
odfrézování asfaltového povrchu – tzv. pláň komunikace byla v horším stavu, než
se předpokládalo (značné množství navážky porcelánu), v části stavby se musel
základ komunikace zhotovit hlouběji, než bylo projektováno (zkoušky na
nepropustnost) a jako další nečekaná komplikace se ukázalo odhalení živého
pramene vody v průběhu odkrývacích prací. Stavba se tím zkomplikovala,
nicméně zhotovitel stavby byl schopen se s těmito záludnostmi vypořádat. Pro
město jako investora však situace znamenala nepředpokládané vícepráce a s tím
spojené zvýšené finanční náklady na stavbu. Zastupitelé operativně rozhodli,
v souladu s pravidly fondu, že část prostředků (2,4 mil. Kč) z Fondu Páteřní
komunikace Mezirolí bude využita pro dofinancování této akce (náklady nakonec
byly nižší než částka, kterou zastupitelstvo uvolnilo).
Další investiční akcí, která byla na pořadu dne, byla naše největší
připravovaná zakázka – zhotovení páteřní komunikace Mezirolí. Zde zastupitelé
schvalovali způsob financování této akce, které bude probíhat z části pomocí
prostředků naspořených ve Fondu Páteřní komunikace Mezirolí (12 mil. Kč) a
zbytek ve výši až 45 mil. formou čerpání bankovního úvěru městem. Město
samozřejmě pro tuto zakázku podalo žádost o dotaci z prostředků EU
prostřednictvím ROP Severozápad, kterou ve výši 20 mil. získalo. Dotace byla
použita jako mimořádná splátka bankovního úvěru.
V dalších bodech se, mimo jiné, zastupitelé zabývali žádostmi o prodej
pozemků obyvatelům, dotacemi na činnost spolků působících na území města,
rozpočty organizací, jejichž je město členem apod.
A zajímavost na závěr – na území města vznikla nová ulice. Lokalita známá
jako „Staré hřiště“ dostala oficiální název, který zastupitelé schválili podle
návrhu, který předložili první obyvatelé této části města. Mezi ulicemi Luční a
Polní nám tak vznikla nová ulice Jarní.
Informace z 6. zasedání zastupitelstva (24. 6. 2015)
Ve středu 24. 6. 2015 v 17 hodin zasedlo poprvé po rekonstrukci budovy
v prostorách Domu kultury v Nové Roli zastupitelstvo města ke svému 6.
jednání. Ihned v úvodu vystoupili jako hosté pánové Lukáš Jára a Ing. Buriánek,
zástupci společností Colas, a.s. resp. Eurovia, a.s., které společně jako
konsorcium budují páteřní komunikaci v Mezirolí. Oba pánové přednesli
zastupitelům a přítomné veřejnosti představu firem o průběhu stavby a
harmonogram celé akce. Vysvětlili rovněž důvody zpoždění podpisu smlouvy o
dílo a uvedli, že i přesto, že smlouva nebyla ještě podepsána, probíhaly přípravné
práce, které nemusely být na první pohled ani vidět. Zastupitelé byli rovněž
ujištěni, že příprava je důkladná a na díle by neměly vzniknout žádné vícepráce
či další náklady, které by stavbu dále prodražily. Cena díla byla totiž také jedním
z diskutovaných bodů, neboť odstoupením vítěze výběrového řízení společnosti
FIRESTA, a.s. zakázku získalo výše zmíněné konsorcium firem Colas, a.s. a
Eurovia, a.s., které skončilo na druhém místě a jehož cena byla o několik miliónů
vyšší než původně vítězné společnosti. O to větší důraz bude město klást na
splnění termínů, aby nebylo ohroženo přiznání případné dotace.
Dále jednání zastupitelstva pokračovalo podle schváleného programu –
zastupitelé projednali žádosti obyvatel o odkup (veskrze již jimi využívaných)
pozemků, schválili Závěrečný účet města za rok 2014 (výrok auditora zněl „bez
výhrad“) a byla vedena diskuse na téma rozpočtová opatření (tedy přesuny
finančních prostředků v rámci rozpočtu).
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Mgr. Luboš Pastor jako zaměstnanec města, který má na starost investiční
akce, přednesl „Zprávu o stavu investičních akcí města ke dni 15. 6. 2015“,
kterou zastupitelé vzali na vědomí.
Byla schválena veřejnoprávní smlouva na dotaci pro spolek TJ Nová Role,
která společně s prostředky TJ bude sloužit na dostavbu malého sálu pro činnost
oddílu ASPV v prostorách sportovní haly, a zastupitelé rovněž schválili aktualizaci
přílohy č. 3 k rozpočtu města, ve které jsou uvedeny plánované opravy
komunikací a chodníků v jednotlivých částech obce. Aktualizace byla provedena
zejména proto, že město chce od příštího roku využít programu Ministerstva
životního prostředí a zahájit regeneraci některých částí města komplexně s
využitím finančních prostředků z tohoto ministerského programu.
Vzhledem k tomu, že město na počátku roku vstoupilo do sdružení Místní
akční skupina (MAS) Krušné hory, odsouhlasilo zastupitelstvo ukončení činnosti
ve sdružení obcí Sdružení Krušné hory západ.
Na závěr v rámci bodu Různé byl po diskusi nad blížící se letní sezónou
odsouhlasen pronájem mobilních toalet k Novorolskému rybníku. Občané a
návštěvníci města, kteří se chodili během horkých letních dní svlažit, tak měli o
jednu starost méně.
Informace ze 7. zasedání zastupitelstva (2. 9. 2015)
Dne 2. 9. 2015 proběhlo v prostorách KD Nová Role 7. jednání zastupitelstva
města. Na svém programu mělo mj. projednání a schválení pro rozvoj města
poměrně zásadního dokumentu - STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA
NOVÁ ROLE (SPRM) na období let 2015 až 2020. SPRM byl připravován ve
spolupráci s konzultantskou agenturou ABRI, s.r.o. ze Sokolova od března 2015 a
do tvorby tohoto dokumentu se měli možnost zapojit a přispět i občané našeho
města, a to jak formou odpovědí na otázky v rámci dotazníkové kampaně
v průběhu dubna 2015, tak i na dvou veřejných projednáváních v průběhu
přípravy jeho konečné verze. SPRM byl zastupitelstvem schválen v předložené
podobě a město tak má dokument, který definuje pět základních oblastí jeho
rozvoje a je závazný pro celé období, na které je naplánován. Rozvojovými
oblastmi jsou:
 ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A
SLUŽEB
 PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT OBČANŮ
 OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CELKOVÁ PÉČE O
VZHLED MĚSTA
 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE ZAMĚŘENÍM NA SENIORY A MLÁDEŽ
 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZKVALITNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
VE MĚSTĚ V KOORDINACI S PODPOROU CESTOVNÍHO RUCHU
Vizí dokumentu je Nová Role jako „Město zeleně, vody, porcelánu a příjemného žití“. Každý občan tak může průběžně sledovat, jak se tato vize daří
naplňovat.
Další program jednání zastupitelů se věnoval převodům pozemků, finančním
záležitostem – v rámci tohoto bodu mj. i rozpočtovým opatřením, kde byly
schváleny prostředky na opravu kanalizace a čerpací stanice v areálu TIC u
Novorolského rybníka, po které převezme péči o tuto kanalizaci VAK.
Zastupitelé také zamítli další, po řádném termínu podané, navrhované úpravy
územního plánu a starostkou města byla přítomným podána prvotní informace o
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možnosti města zapojit se do budování přeshraniční cyklostezky Karlova stezka
II.
Informace z 8. zasedání zastupitelstva (1. 10. 2015)
Na 1. 10. 2015 bylo svoláno 8. (mimořádné) jednání zastupitelstva města,
které mělo na svém programu jediný bod, a to spoluúčast města Nová Role na
projektu Karlova stezka II. Zastupitelstvo tak v podstatě navázalo na jednání
tam, kde minulé zasedání skončilo. Při schůzce se zástupci německých partnerů
v projektu Karlova stezka II., která proběhla u starostky města ve druhé
polovině září, byla totiž vyjednána možnost vybudovat v rámci této akce
cyklostezku spojující Novou Roli s částí Jimlíkov, která je plánována již několik
let. Navíc díky Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika
2014 – 2020 by bylo možné získat dotaci až na 90% nákladů s touto akcí
spojených. Zastupitelé tedy projednali a odsouhlasili účast města na projektu
Karlova stezka II. a to za podmínky, že dotace bude účastníkům projektu
přiznána.
Informace z 9. zasedání zastupitelstva (11. 11. 2015)
9. zasedání zastupitelstva města proběhlo dne 11. 11. 2015 v prostorách
nově vybudované výstavní síně a přednáškového sálu městské knihovny.
Zastupitelé měli na programu projednání prodejů pozemků, náročný blok
finančních záležitostí města, včetně řady rozpočtových opatření, návrh novely
obecně závazné vyhlášky města o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území města, projednání předložené žádosti společnosti Star – nova
spol. s r.o. o odkup ideální poloviny televizních kabelových rozvodů na území
města, která je ve vlastnictví města, a v neposlední řadě informace z výborů
zastupitelstva města.
Bod týkající se převodu pozemků obsahoval sedm žádostí o koupi pozemků
ve vlastnictví města a všem žadatelům bylo po předchozí diskusi vyhověno. V
oblasti finančních záležitostí města zastupitelé schválili čerpání prostředků z
Charitativního fondu města ve výši 44 tis. Kč jako příspěvek na léčbu závažného
onemocnění šestiletého občánka Nové Role.
Byl zrušen Fond rozvoje města a jeho zůstatek byl převeden na Fond obnovy
přivaděče tepla Vřesová, který byl současně transformován (vč. změny statusu
fondu) na Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města.
Zastupitelé schválili zprávu auditora k hospodaření města za první polovinu
roku 2015 a rozbor hospodaření města k 30. 9. 2015 předložený ekonomickým
odborem MěÚ. V rámci tohoto bodu bylo dále řešeno i celkem devět navržených
rozpočtových opatření (tzn. přesun prostředků v rámci rozpočtu města), nové
znění Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města (účinných od 1. 1. 2016).
Předložená novela obecně závazné vyhlášky „o odpadech“ po delší diskusi
nakonec nebyla přijata s tím, že aktuální stav je prozatím vyhovující a měl by
podle názoru zastupitelů naplňovat i ustanovení již platné novely zákona o
odpadech. Město počká na vyjádření ministerstva vnitra ČR, které by k
současnému znění vyhlášky mělo obdržet.
Zastupitelstvo města se rozhodlo vyhovět žádosti společnosti Star - nova
spol. s r. o., která je vlastníkem ideální poloviny kabelových televizních rozvodů
na území města, o odprodej druhé poloviny těchto rozvodů, jejichž majitelem je
město, a prodej všemi hlasy odsouhlasilo. Stanovená kupní cena je 1 mil. Kč bez
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DPH a podmínkou uzavření kupní smlouvy je
závazků, které společnost vůči městu má.
V závěru jednání zastupitelé přijali zprávu
odsouhlasili plán činnosti výborů na příští rok.
informaci o nabídce majitele veřejného osvětlení v
odprodej osvětlení městu za cenu 1,- Kč.

předchozí vypořádání všech
o činnosti výborů ZMě a
Současně vzali na vědomí
lokalitě „Lofida“ v Mezirolí na

Informace z 10. zasedání zastupitelstva (30. 12. 2015)
10. zasedání zastupitelstva města proběhlo dne 30. 12. 2015 v prostorách
výstavní síně městské knihovny. Hlavním bodem mimořádného zasedání bylo
schválení rozpočtu na rok 2016. Ten byl schválen 11 zastupiteli z přítomných 12.
Dále se jednalo o zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům v souladu
s nařízením vlády ze dne 14. 12. 2015. Všichni zastupitelé navýšení odměn
odmítli.
Zastupitelé schválili investiční dotaci v roce 2016 na nákup multifunkční malé
vozové techniky včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu pro Technickou službu
Nová Role, s. r. o. Schválili i změnu názvu a sídla příspěvkových organizací
města, školských zařízení a knihovny.
Byla projednána i změna návrhu územního plánu města Nová Role –
rozšíření návrhu o levobřežní trasu plánované „Rolavské cyklostezky“.
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NOROBYT, s. r. o.
Jednatel obchodní společnosti: Miroslav Tichý
Předmětem podnikání je realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, vedení
účetnictví pro SVJ a rozvody tepla. V roce 2015 spravoval Norobyt 43 domů SVJ
a 9 bytových domů v majetku města, tj. asi 1 400 bytů a nebytových prostor.
Dále pracovníci zajišťují revize elektrorozvodů, hydrantů, hromosvodů, rozvodů
plynu, výtahů a deratizaci.
Norobyt zaměstnával tepelného technika, 2 účetní, 1x obsluhu výměníkové
stanice.
Účetní vedly evidenci pohledávek města a SVJ, které měl Norobyt ve správě,
zajišťovaly jejich následné vymáhání. V roce 2015 evidovaly cca 35 – 40 dlužníků
města.

TECHNICKÁ SLUŽBA, s. r. o.
Jednatel společnosti: Jiří Sýkora
TS se stará o údržbu zeleně ve městě, o údržbu komunikací a chodníků a
provozuje sběrný dvůr (Po – So). Na starosti má i místní hřbitov a skládku
komunálního odpadu.
V Nové Roli se platí poplatek za „odpad“
1x ročně ve výši 500,- Kč za každou
fyzickou osobu s trvalým pobytem na území
obce. Od poplatku jsou osvobozeny děti do
věku dvou let, osoby starší 80-ti let a osoby
s průkazem ZTP.
Na několika místech města jsou kontejnery na sklo, papír a plasty. O svoz tříděného odpadu se stará firma AVE.
V Nové Roli je také umístěn kontejnér
na staré oblečení, boty, bytový textil a
hračky, který provozuje nadace SOVA.
Od 1. 1. 2015 vešla v platnost novela o
odpadech, která zavedla povinnost třídit kovy
a bioodpad. Občané Nové Role mají k dispozici
pro ukládání těchto komodit sběrná místa
v areálu Technické služby, s.r.o. Nová Role.
Pro kovy celoročně a bioodpady od dubna do
října.

Dozorčí rady:
Norobyt – předseda Mgr. Roman Tichý, Josef Škarda člen, Petr Stehlík člen
TS – předseda Martin Janečka, Ing. Jaroslav Šimek člen, Jiří Vaněček člen
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ROZPOČET 2015
REKAPITULACE PŘÍJMŮ
Běžný
rozpočet
Rozpočet

Rozbor hospodaření za rok 2015
Příjmy (v tis.Kč)
Daňové příjmy

Plnění

Kapitálový
rozpočet
Rozpočet

Plnění

46 524,0

47 554,0

0,0

0,0

Nedaňové příjmy

8 324,0

10 233,0

0,0

0,0

Kapitálové příjmy

0,0

0,0

300,0

224,0

9 270,0

8 120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 387,0

71 168,0

64 118,0

65 907,0

18 687,0

71 392,0

Přijaté dotace + převod fin. prostředků
Financování včetně úvěru

Příjmy CELKEM
Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet)

82 805,0

Plnění celkem (běžný i kapitálový rozpočet)

137 299,0
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REKAPITULACE VÝDAJŮ
Rozbor hospodaření za rok 2015

Běžný
rozpočet

Výdaje (v tis.Kč)

Rozpočet

Rozvoj obce

Kapitálový rozpočet
Plnění

Rozpočet

Plnění

0,0

0,0

12 795,0

62 968,0

Školství

5 454,0

4 871,0

2 050,0

13 691,0

Zdravotnictví a soc. věci

1 278,0

1 199,0

430,0

463,0

Kultura

2 954,0

3 364,0

1 950,0

5 527,0

Místní hospodářství

34 990,0

17 934,0

6 279,0

5 788,0

Vnitřní správa

12 717,0

11 677,0

1 961,0

1 130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 393,0

39 045,0

25 465,0

89 567,0

Financování, prostředky minulých let, úvěr

Výdaje CELKEM
Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet)

82 858,0

Plnění celkem (běžný i kapitálový rozpočet)

128 613,0
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INVESTIČNÍ AKCE 2015
Během roku 2015 byl uskutečněn velký počet investičních akcí v celkové
finanční výši cca 90 miliónů korun. Některé akce bylo třeba pokrýt úvěrem, na
velké akce získalo město dotace.
Město Nová Role bylo v uplynulém roce 2015 mimořádně úspěšné v oblasti
získávání dotací z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad.
Byly provedeny tři rozsáhlé investiční akce, “Stavební úpravy č. p. 236 Nová Role
– Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti“ (vybudování domu dětí a
mládeže a městské knihovny), dále „Stavební práce pro zřízení základní
umělecké školy“ a nejrozsáhlejší a nejdražší akce v dějinách města „Nová Role –
Mezirolí – komunikační systém obce Mezirolí – páteřní komunikace“. Celkem
město obdrželo na tyto tři akce dotace v souhrnné výši Kč 32 535 464,-.
Pěvně doufáme, že to nejsou naše poslední dotační peníze, že i další průběžně
dále podávané žádosti budou alespoň z části též úspěšné.
Název akce zkráceně

Celkové náklady
v Kč

Obdržená
dotace ROP SZ

Vlastní podíl
města v Kč

Cizí zdroj –
úvěr v Kč

DDM+Knihovna+Skaut

10 300 508,-

6 665 974,-

3 634 534,-

0,-

ZUŠ

13 219 535,-

10 294 433,-

2 925 102,-

0,-

Páteř silnice Mezirolí

51 102 410,-

15 575 057,-

5 527 353,-

30 000 000,-

Celkem

74 622 453,-

32 535 464,-

12 086 989,-

30 000 000,-

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ:
- silnice + chodníky Na Bouchalce – začala 2014, dokončena 2015 – 11 miliónů
- Mezirolí – páteřní komunikace obcí – 51 miliónů
- přechody a úpravy centrální křižovatky – 1,5 miliónů (bude dokončeno 2016)
- silnice Pod Homolkou, Ke Stájím, Mezirolí – Bílovi, za Hubertem
- stavební úpravy části čp. 236 – zřízení DDM a knihovny – 10 miliónů
- zřízení ZUŠ – 13 miliónů
- KD vzduchotechnika
- tribuna FK Nová Role – 1,4 miliónů
- MŠ Nová Role – herní prvky na zahradu
- stavební úpravy (kancelář, sborovna)
- altán na dětské hřiště v Jimlíkově
- JSDH Nová Role – pergola
- auto tranzit (použité)
- MěÚ – přestavba kanceláří
- nákup 2 ks kontejnerů na KO NR
- MŠ Mezirolí – přípojka na kanalizaci
- TIC – čerpadlo – čistička
- auto Škoda Rapid – MěÚ Nová Role
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Rekonstrukce kanceláří MěÚ Nová Role (kancelář starostky)

Investiční akce v MŠ: nová sborovna a herní prvky na zahradě

Auto MěÚ

Dlažba před barem Bernard

Výstavba chodníku (v šířce 1,5 – 2m), rekonstrukce stávající
komunikace a odvodnění ulice Na Bouchalce v délce 630 m (firma
STRABAG). Cena se vyšplhala z původních 6 mil. Kč na cca 11 mil. vzhledem
k problémům, které se během výstavby vyskytly (viz informace z 5. zasedání
ZMě v této kronice). V průběhu prací narazil zhotovitel na živý pramen vody a
složení podloží (obsah jílu) bylo vyšší, než bylo řešeno v PD. Stavební firma tedy
musela jít až do hloubky 600 mm. Akce se realizovala v dubnu až červnu 2015.
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Na podzim se ještě muselo přidělat zábradlí vzhledem k hloubce nových příkopů
(jinak by nebylo možné z bezpečnostních důvodů akci zkolaudovat).

Odstranění starého povrchu (19. 4.)

Garáže byly nepřístupné (29. 4.)

Muselo se jít do velké hloubky (29. 4.)

Už je zasypáno a vzniká chodník (24. 5.)

Nádherná silnice a chodník (30. 6.)

Nové zábradlí před hlubokými příkopy (27. 9.)

Tribuna na hřišti FK Nová Role – výstavba byla zahájena 31. 8. 2015 a
byla dokončena v závěru roku 2015. Žádost o výstavbu tribuny pro návštěvníky
fotbalových zápasů podal Fotbalový klub v září roku 2012 a po dlouhých třech
letech jednání a dohadování se díky novému zastupitelstvu a radě města podařilo
tento záměr dotáhnout do zdárného konce a práce na nové tribuně konečně
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začaly. Fanoušci fotbalu se tak po 64 letech dočkali důstojného místa pro
sledování fotbalových a turnajových zápasů. Vybudováním tribuny došlo
k dalšímu zlepšení jak vzhledu, tak funkčnosti fotbalového areálu. Pro diváky je
připraveno 82 míst k sezení.

Stavební úpravy č. p. 236 Nová Role
Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti
Největší investiční akci byla bezesporu přestavba multifunkční budovy
v centru města, kde vznikla nová knihovna, dům dětí a mládeže a základní
umělecká škola.
Město Nová Role předložilo v prosinci 2013 žádost o poskytnutí dotace v
rámci Programu Regionální operační program NUTS II Severozápad – 52. výzva.
Projekt úspěšně obstál v konkurenci řady projektů a obdržel dotaci na realizaci
projektu ve výši 85%.

Budova Městského úřadu v Nové Roli byla postavena v šedesátých letech
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20. století jako objekt, kde sídlil Městský úřad, kulturní dům s restaurací, kino,
Česká spořitelna a pošta. V současné době už nebyla v provozu restaurace ani
kino a byly nevyužity i s nimi související skladové prostory. Objekt byl stavebně
řešen jako betonový prefabrikovaný skelet a dispozice jednotlivých prostor byla
už tehdy nevhodně řešena. V průběhu uplynulých šedesáti let byly prováděny jen
nejnutnější běžné opravy, takže nebylo divu, že byly v havarijním stavu rozvody
vody, kanalizace, elektra, slaboproudu, tepla a střecha celého objektu byla v tak
havarijním stavu, že do objektu při prudkých deštích zatékalo.
Projektová dokumentace úprav celého objektu byla zpracována v rámci
projektu „Budování kapacity místního rozvoje v regionu Krušné hory západ“ - v
rámci Programu Regionální operační program NUTS II Severozápad, reg. číslo
projektu: CZ.2.09/2.1.00/30.00712 a byla dokončena v 12/2012. Dotace na
zhotovení projektu činily 85% celkových nákladů, takže město vynaložilo pouze
15% celkových nákladů.
Finanční náklady na úpravu celého objektu činily dle rozpočtu projektu cca 35
mil. Kč. Proto bylo už při zpracování projektu požadováno rozdělení na etapy tak,
aby jednotlivé etapy mohly být samostatně realizovány, popřípadě bylo možno
realizaci jednotlivých etap sloučit:
1. etapa: SO – 01 Rekonstrukce střechy včetně jejího zateplení
2. etapa: SO – 02 Zřízení Domu dětí a mládeže a Knihovny města Nová Role
včetně stavebních úprav suterénu
3. etapa: SO – 03 Zřízení Základní umělecké školy Nová Role
4. etapa: SO – 04 Stavební úpravy v prostorách Městského úřadu Nová Role v 2.
NP včetně zřízení výtahu
5. etapa: SO – 05 Stavební úpravy vzduchotechnického vytápění společenského
sálu
6. etapa: SO – 06 Zateplení celého objektu
2. etapa: SO – 02 Zřízení Domu dětí a mládeže a Knihovny města Nová
Role včetně stavebních úprav suterénu.
Dům dětí a mládeže a Knihovna města Nová Role sídlily v objektu Na Pěší
zóně č. 148. Činnost obou organizací se postupně rozvíjela, že už byly prostory
nedostačující a zájem převyšoval prostorové možnosti. Navíc objekt by vyžadoval
rozsáhlé stavební úpravy jak z hygienických důvodů (sociální zařízení), tak by
bylo nezbytné provést rozsáhlé opravy – výměnu oken, opravu střechy a fasády.
Nové prostory budou tak sloužit všem obyvatelům města Nová Role vč.
Mezirolí a Jimlíkova – všech věkových kategorií (především knihovna) a mládeži
prostory domu dětí a mládeže, který je jimi pro svou aktivitu velmi oblíben.
Rovněž Základní škola Nová Role bude v rámci výuky a zájmové činnosti využívat
tyto prostory.
Termíny realizace dle smlouvy o dílo se zhotovitelem:
Zahájení stavebních prací: 15. 5. 2014
Dokončení stavebních prací do: 30. 6. 2015
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Stavbu prováděla firma KV-BUILDING s.r.o. Kontrolní dny se konaly na
stavbě pravidelně každý týden, zejména se sledovalo a kontrolovalo plnění
časového i finančního harmonogramu stavby. Potřebné změny projektu, které u
rekonstrukcí nejsou ničím výjimečným, byly průběžně projednávány s pracovníky
Úřadu
Regionální
rady
–
pracoviště
Karlovy
Vary.
V prvních měsících se rekonstrukce týkala zejména rozsáhlých bouracích
prací, demontáží rozvodů. Ovšem od září 2014 už začaly stavební práce, které
zdárně
postupovaly
–
zdění
příček,
nové
rozvody
atd.
Kolaudace stavby proběhla 23. 6. 2015. Během letních prázdnin se
připravovalo přestěhování mobiliáře z dosavadních prostor z objektu Na pěší
zóně. Vlastní přestěhování proběhlo v září 2015.

Bourání vnitřních prostor (1. 7. 2014)

Venkovní úpravy (20. 11. 2014)

Stav 22. 4. 2015

Stav 14. 7. 2015

Knihovna (3. 9. 2015)

DDM (30. 9. 2015)
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3. etapa: SO – 03 Zřízení Základní umělecké školy
1. 7. 2015 začaly stavební práce na ZUŠ v prostorách bývalého kina. Stavbu
prováděla firma STAVSO. Kromě vnitřních úprav již stávajících prostorů byla
přistavena spojovací chodba. Vznikly nové učebny pro výuku HV a zázemí pro
výtvarný obor. Pýchou je velký sál pro koncertní a divadelní vystoupení
s výbornou akustikou. Kontrolní dny byly vždy v pátek od 9:00 hodin. 9. 10.
2015 byla ZUŠ úspěšně zkolaudována. Místnosti byly postupně osazeny
nábytkem. Přestěhování ZUŠ bylo naplánováno na začátek nového roku 2016.

Začátek bouracích prací (1. 7. 2015)

Bývalý vchod do budovy (10. 7. 2015)

Zazdění vchodu (21. 7. 2015)

Nová spojovací chodba (20. 8. 2015)

Koncertní sál (20. 8. 2015)

Výtvarný obor (20. 8. 2015)
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Koncertní sál (14. 10. 2015)

Výtvarný obor (14. 10. 2015)

Páteřní komunikace v Mezirolí
Byla to největší investiční akce roku 2015. Hned od začátku ji provázely
komplikace. Původní vítězná firma, která zakázku vysoutěžila (Firesta – 45 654
tis.), odstoupila. 26. 5. 2015 se na úřad dostavil ředitel P. Škrášek, který celou
situaci potvrdil. Firma neměla nasmlouvanou kapacitu na živici a vzhledem k
závazkům, které mají obalovny v okolí, se jí nepodařilo potřebné množství
zajistit. Celá realizace se tím o sedm týdnů oddálila. Jistina, kterou firma složila
ve výši 500 tis. korun, propadla městu.
Ihned po jednání s Firestou byla kontaktována firma Colas, která se ve
veřejné zakázce umístila na druhém místě (51 848 tis.). 27. 5. 2015 se
uskutečnila první schůzka s ředitelem firmy p. Lukášem Járou, za přítomnosti
investičního referenta p. L. Pastora. Firma měla zájem akci realizovat i
s vědomím krátkých termínů a dotační žádosti, která byla podána do ROPu. Po
podepsání smlouvy bylo předáno staveniště. Akci realizovala společnost Colas ve
spolupráci s Eurovií (každá měla svůj úsek).
Páteřní komunikace v Mezirolí i přes počáteční problémy běžela podle
časového harmonogramu. Obě firmy navýšily kapacity a na obou úsecích se
intenzivně pracovalo. Upravily se kanalizační šachty, na splaškovou kanalizaci se
připojila mateřská školka.
Obyvatelé Mezirolí byli vstřícní a firma se snažila, aby komunikace byla
průjezdná v době, kdy se nepracuje. Požadavky lidí na přizpůsobení sjezdů k
nemovitostem se řešily s projektantem tak, aby byl zachován původní projekt a
nebylo ohroženo případné krácení dotace. Kontrolní dny byly každé pondělí v 10
hodin v Mezirolí.

Komunikace v Mezirolí byla 22. 10. 2015 zkolaudována. Do 15. 11. 2015 byly
provedeny všechny administrativní úkony a dotace byla městu přiznána.
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Stav 14. 7. 2015

Stav 3. 10. 2015

Stav 14. 7. 2015

Stav 3. 10. 2015

Stav 28. 10. 2015

Stav 28. 10. 2015

Začátkem října 2015 se začalo s úpravou centrální křižovatky v Nové Roli a s
tím související úpravou chodníků a přechodů. Na akci se podílela Technická
služba Nová Role.
Došlo k zúžení vozovky, vytvoření 8 parkovacích míst, instalaci nového
řetízkového zábradlí, rozšíření a zvýšení úrovně chodníků z důvodu větší
bezpečnosti. Na jaře 2016 se bude v akci pokračovat. Navazovat bude
revitalizace celého náměstí.
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Stav 8. 10. 2015

Stav 8. 12. 2015

Stav 30. 10. 2015

Stav 8. 12. 2015

Město Nová Role v průběhu 1. pololetí roku 2015 zpracovalo strategický
dokument s názvem „Strategický plán rozvoje města Nová Role“. V tomto
dokumentu jsou definovány základní oblasti rozvoje našeho města pro léta 2015
– 2020, nastaveny cíle v jednotlivých oblastech a způsob jakým by město těchto
cílů chtělo dosáhnout. Stanovený střednědobý rozvojový horizont překračuje
hranice jednoho volebního období, plynule na něj tedy naváže vedení města i ve
volebním období příštím.
Na webových stránkách města www.novarole.cz
je občanům města k
dispozici dokument v té podobě, ve které ho zastupitelstvo města usnesením
číslo 07/05 dne 2. září 2015 schválilo a jeho znění se tak stalo závazným. A
rovněž zde bude průběžně zveřejňováno vyhodnocení plnění jednotlivých cílů
tak, aby bylo možné ze strany občanů rozvoj města v souladu se Strategickým
plánem sledovat.
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
Obyvatelům Nové Role slouží zdravotnické zařízení v ulici Rolavská, kde jsou
umístěny ordinace lékařů:
-

lékařky pro děti a dorost (MUDr. Iva Hartmanová)
2 praktických lékařek (MUDr. Barbora Majkusová, MUDr. Jana Kellnerová)
zubní ordinace PrivaDent (MDDr. Adam Vrána, MDDr. Radek Švec)
gynekologická ordinace (MUDr. Mgr. Miloslav Nesyba)

Denně byla otevřena lékárna Čtyřlístek, která však byla k 30. 11. 2015
zrušena kvůli zvýšení nájmu ze strany majitelky objektu. Pro obyvatele byla
prozatím zajištěna služba příjmu receptů a výdeje léků denně ve 13:30 na
podatelně městského úřadu. Službu zajišťoval magistr Čáslavský.

ZMĚNA POČTU OBYVATEL ZA ROK 2015
Věková kategorie

Počet
k 1.1.2015
3451
1640
1811
116
60
56
621
331
290
94
166
4188
42,09

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 1.1.2016
3431
1642
1789
124
59
65
618
334
284
91
173
4173
42,55

Z toho počet obyvatel v Jimlíkově 105, v Mezirolí 437.
Změny během roku 2015:
Počet přihlášených osob: 89
Počet odhlášených osob: 84
Knihy narození
KN Nová Role - žádný záznam
KN Božičany - žádný záznam
KN Děpoltovice - žádný záznam

Počet narození: 36
Počet úmrtí: 41
Knihy úmrtí
KÚ Nová Role - 7 záznamů úmrtí
KÚ Božičany
- 0 záznamy
KÚ Děpoltovice - 0 záznamy

SVATBY - v roce 2015 bylo uzavřeno 7 sňatků v Nové Roli, 2 v Božičanech a
1 v Děpoltovicích (matriční obvod).
ROZVODY – za rok 2015 bylo zapsáno 7 rozvodů.
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Vzdělanostní struktura
Mezi obyvateli Nové Role je nejvíce zastoupena skupina obyvatel se
středoškolským vzděláním bez maturity (47 % žen a 30 % mužů). Na dalším
místě je zastoupena skupina obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou
a se základním vzděláním. V Nové Roli mají pouze 4 % obyvatel vysokoškolské
vzdělání, což je méně než celkově v Karlovarském kraji, kde má vysokoškolské
vzdělání 7 % obyvatel. Přičemž Karlovarský kraj dlouhodobě patří mezi kraje s
nejnižším zastoupením vysokoškoláků v populaci. Celkově je vzdělanostní
struktura obyvatel Nové Role podobná vzdělanostní struktuře obyvatel
Karlovarského kraje.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2015 se narodilo 36 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.
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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
připravila:
- únor – divadlo v Karlových Varech
- duben – výlet do Karl. Varů (Poštovní dvůr, kolonády, exkurze do Puppu)
- květen – autokarový výlet do Ostrova (klášterní areál s parkem),
Jáchymova (muzeum), na Klínovec (rozhledna)
- červen – výlet do Karlových Varů (Muzeum J. Bechera, Malé Versailles,
kostel sv. Petra a Pavla, Zámecký vrch)
- září – autokarový zájezd na zámek Hluboká, Lom u Netolic
- na jaře a na podzim bylo v kulturním domě uspořádáno setkání seniorů
s tanečky a občerstvením (hudbu zajišťoval Karel Švec)
V Nádražní ulici stojí Dům s pečovatelskou službou, která je poskytována ve
všední dny Občanským sdružením Res Vitae z Karlových Varů.
Nejstarším občanem Nové Role je Marie Buchálková, která se v roce 2015
dožila 99 let.
K 31. 12. 2015 žilo v Nové Roli 32 seniorů ve věku nad 90 let. Ve věku nad
65 let bylo 861 seniorů (ženy 497, muži 364), tj. 20% obyvatel.

EPIDEMIE ŽLOUTENKY
Na podzim roku 2015 se vyskytla u šesti občanů z Nové Role žloutenka typu
A. Postižena byla i MŠ a ZŠ, což mělo za následek nepříjemná karanténní
opatření. V období od 28. 8. 2015 do 22. 4. 2016 trvala v KV kraji epidemie
akutní virové hepatitidy typu A (nazvaná KLASTER). Onemocnělo 227 osob.

NOVÉ PEKAŘSTVÍ
V rámci zlepšení občanské vybavenosti uvítali občané Nové Role otevření
nového pekařství (pobočka Pekosy Chodov) dne 11. 2. 2015. Pekařství je
otevřeno od rána 5:30 hod. do 17:00 hod. od pondělí do pátku. V sobotu jen
dopoledne.
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Město Nová Role je zřizovatelem Mateřských škol Nová Role a Mezirolí,
Základní školy Nová Role, knihovny a DDM. Dále v Nové Roli působí Základní
umělecká škola.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ ROLE
MŠ má kapacitu 130 dětí (5 tříd). Školka využívala 4 třídy, 1 třída sloužila
jako ložnice. V roce 2015 měla školka zapsáno 110 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 tomto roce 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 roce 2015 oslavila MŠ 50 let svého vzniku, a proto uvádím zásadní
etapy v jejím vývoji za tuto dobu:
Výstavba společného zařízení mateřská škola – jesle v hodnotě 2 680 000 Kč
závodu Karlovarský porcelán závod Nová Role byla zahájena v listopadu 1963.
Od února 1965 se již připravovala budova k zahájení provozu, bylo přijato 10
zaměstnanců.
Provoz v novém zařízení byl zahájen 10. května 1965.
Děti byly rozděleny do oddělení takto:
Jesle – 1.odd. – 16 dětí – stáří 12 – 18 měsíců
2.odd. – 22 dětí – stáří 18 – 26 měsíců
MŠ - 1.tř. – 22 dětí – 26 měsíců – 3 roky
2.tř. – 28 dětí – 2,5 – 3,5 let
3.tř. – 33 dětí – 3,5 – 6,5 let
Školní rok
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968 - 1970
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974

Počet dětí ředitelka
123
Lea Šuterová
125
Božena Burešová
133
Božena Koudelková
nejsou záznamy
117
Margita Šilhanová
120
Zdena Voborová
109
Zdena Voborová
120
Zdena Voborová
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1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993

113
125
123
137
135
125
107
92
101
109
112
102
108
107
100
78
63
65
65

Zdena Voborová
Zdena Voborová
Zdena Voborová
Zdena Voborová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová
Jiřina Vlachová

K 1. 4. 1993 došlo ke sloučení MŠ Na Pěší zóně a MŠ Karlovarský
porcelán. K 1. 4. 1993 byly zrušeny jesle.
V důsledku sloučení MŠ byl stav do konce školního roku 130 dětí v pěti
třídách MŠ. Svou ředitelskou činnost ukončila dne 20. 8. 1993 Jiřina Vlachová.
Na základě konkurzního řízení byla jmenována od 21. 8. 1993 do funkce
ředitelky mateřské školy Bohumila Matuščáková.
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

131
129
113
105
119
121
103
94
86
96
96
100
99
99
99
95
97
106
110
110
104
110

Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Boh. Matuščáková
Irena Švecová
Irena Švecová
Irena Švecová
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Oslavy 50. výročí založení MŠ proběhly v sobotu 13. 6. 2015 v areálu MŠ.
Paní učitelky a děti si připravily pro návštěvníky pěkný program a malé
občerstvení.

Děti ze školky měly v roce 2015 velké úspěchy - získaly 1. místo ve výtvarné
soutěži „O nekrásnější ovečku“ a také 1. místo v dětské tělovýchovné olympiádě
v Karlových Varech z devíti zúčastněných MŠ (19. 5. 2015).

„Nejkrásnější ovečka“

Sportovní olympiáda
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MŠ se 23. 4. 2015 zúčastnila úspěšně přehlídky mateřský škol „Karlovarské
pramínky“ v hotelu Thermal v Karlových Varech.
Školní zahradu ozdobily nové herní prvky pro děti. Během letních prázdnin
proběhla rekonstrukce ředitelny a sborovny. V tomto roce byla dokončena i
rekonstrukce bytu pro potřeby MŠ.

Ředitelna

Sborovna

Život dětí v naší mateřské škole byl pestrý: pravidelně byly pořádány interní
besídky, výlety a exkurze, besedy, oslavy narozenin dětí, hostování
profesionálních i amatérských divadel, sportovní soutěže, karnevaly, lidové
zvyklosti, slavnostní rozloučení s MŠ - pasování předškoláků, pracovalo se s
talentovanými dětmi a s dětmi s odkladem školní docházky. Některé děti
docházely do ZUŠ na keramický kroužek. V MŠ probíhal i kurz angličtiny
s rodilým mluvčím. K pohybovým aktivitám byla využívána po celý školní rok
tělocvična v ZŠ.
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 dílny a Vánoční kabaret.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIROLÍ
MŠ v Mezirolí má kapacitu 23 dětí, která je zcela naplněna. Do MŠ docházely
děti z Mezirolí, Nové Role, Děpoltovic a Karlových Varů. Staraly se o ně paní
ředitelka Šárka Vlasáková, paní učitelka Patricie Pente a asistentka pedagoga
Michaela Heřmanová. V prosinci nastoupila za mateřskou dovolenou paní učitelka
Simona Mašková.
V lednu děti navštívily dětské centrum HOPA-HOPA ve Staré Roli, masopust
oslavily masopustním karnevalem. V březnu vedla cesta dětí do porcelánové
školičky v Nové Roli, kde proběhla exkurze a děti si ozdobily svůj hrneček.
Během školního výletu děti poznávaly lázeňské město Karlovy Vary, ochutnaly
léčivé prameny, prohlédly si kolonádu a Vřídlo a svezly se lanovou dráhou.
V rámci oslav Dne dětí se uskutečnila Cesta za pokladem, sportovní
olympiáda, karneval, beseda s policií v DDM a sportovní dopoledne na
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fotbalovém hřišti v Nové Roli. Děti zhlédly také divadelní představení, které pro
ně nacvičily děti z dětského pěveckého souboru Konipásek. V červnu bylo pro
děti a rodiče uspořádáno zábavné soutěžní odpoledne nazvané Po stopách
indiánů. Odcházející děti byly v rámci závěrečné besídky pasovány na školáka.
V podzimních měsící se děti podívaly do knihovny v Mezirolí a koncem roku
proběhla mikulášská a vánoční nadílka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2015/2016 bylo přihlášeno 304 žáků, kteří navštěvovali 16
tříd. Někteří dojížděli z Jimlíkova, Mezirolí, Božičan a Smolných Pecí.
Funkci ředitelky školy čtvrtým rokem vykonávala Mgr. Jana Zelená,
zástupcem byl Mgr. Miroslav Starý.
Při škole funguje 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 – 20 žáků (Marie Vondráčková)
1. B – 18 žáků (Mgr. Jana Jelínková)
2. A – 24 žáků (Mgr. Jana Rotová)
2. B – 14 žáků (Mgr. Jana Hartová)
3. A – 21 žáků (Mgr. Hana Tomanová)
3. B – 21 žáků (Mgr. Soňa Vavrochová)
4. A – 18 žáků (Mgr. Dagmar Schlapáková)
4. B – 18 žáků (Mgr. Markéta Šímová)
5. A – 18 žáků (PaedDr. Miluše Dušková, koordinátor ŠVP, vedoucí MS 1. stupeň)
5. B – 18 žáků (Mgr. Jana Rokoská)
6. A – 28 žáků (Bc. Radek Veselý)
7. A – 28 žáků (Mgr. Lenka Sarai Kučerová, preventistka)
8. A – 16 žáků (Mgr. Miroslava Müllerová)
8. B – 16 žáků (Mgr. Miriam Velínská, vedoucí MS 2. stupeň, výchovná
poradkyně)
9. A – 23 žáků (Mgr. Anna Zapletalová)
9. B – 15 žáků (Mgr. Darina Dvořáčková)
Další učitelé: Bc. Olga Střelcová, Jana Větrovcová, Mgr. Filip Sequens, Mgr.
Stanislav Mach, Paul Williamson (rodilý mluvčí)
Vychovatelky: Dana Teuchertová, Iva Botková, Iveta Maxová, Andrea Slívová
Asistent pedagoga: Zdeněk Sax
V souladu s ŠVP „Nová role učitele, nová role žáka“ 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 a Hv, dvě jazykové učebny s interaktivními
tabulemi, dvě počítačové učebny s interaktivními tabulemi, nově byly vytvořené
učebny Přírodopisu a Českého jazyka.
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Škola nabízela výuku anglického a německého jazyka. Škola byla zapojena do
projektu „Digi škola“ (práce s novými technologiemi) a „Aktivní škola“ (výukové a
procvičovací materiály, testy, hry pro učitele, rodiče i děti). Žáci byli zapojeni i do
sportovního projektu „Sazka olympijský víceboj“, kde šlo o získání co nejlepších
výsledků v osmi sportovních disciplínách.
Dne 29. 1. 2015 proběhl zápis do prvních tříd. Tématem byla „Roční období“.
Byly připraveny čtyři třídy – jaro, léto, podzim, zima. Budoucí prvňáčkové si
ověřovali hravou formou, jak umí kreslit, jestli znají barvy, tvary, orientují se
v prostoru, počítají, komunikují, přednesou básničku nebo zazpívají písničku. Za
splněné úkoly dostaly děti obrázky a malé dárečky.
Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2015/16:
počet prvních
tříd

dětí zapsaných
do 1. tříd

2

38

počet dětí
přijatých
do prvních tříd
37

z toho počet
dětí přijatých
po odkladu
4

počet odkladů
pro školní rok
2014/2015
5

přestup na
jinou školu
0

Žáci 1. stupně se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Karlových Varech.
Žáci ZŠ se také snažili postarat se o pořádek v Nové Roli a zapojili se do dvou
celostátních ekologických akcí. Nejprve to byla na jaře 14. 4. 2015 akce
„Ukliďme Česko“, zaměřená na likvidaci černých skládek a odpadu. Lumíci z 5. A
pod vedením paní učitelky Duškové se na podzim 9. 10. 2015 spolu s kamarády
ze 4. a 5. ročníku již potřetí připojili k dobrovolníkům z celé ČR v ekologické akci
„72 hodin“. Tentokrát zasadili před školou jeřabinu s paní starostkou a umyli
hrací prvky na dětském hřišti. Čtvrťáci zase natřeli stará rezavá vrata u mateřské
školy.

33

Učitelé se snažili zapojovat žáky do různých soutěží a olympiád. V březnu
se žáci školy zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokan 2015 (4
kategorie).
Velkým úspěchem bylo zapojení celé školy do sportovní soutěže o Hejtmanův
pohár. Škola získala titul Nejlepší krajská škola, pohár od hejtmana a finanční
odměnu 10 000,- Kč, která byla použita na nákup sportovního vybavení. Pohár
jeli přebrat zástupci dětí na KÚ v KV 15. 10. 2015.

Na podzim se žáci 5. A zapojili do základního kola Logické olympiády. 4 žáci
postoupili do krajského kola (Jiří Ulč, Oliver Hegenbart, Anna Peřinová, Ema
Gondášová). 3 z nich skončili v první dvacítce a získali pěkné ceny. Jirka Ulč byl
dokonce druhý a postoupil do celostátního kola 30. 11. 2015 v Praze mezi 60
finalistů (v celé republice se zúčastnilo 13 330 řešitelů).
Lumíci z 5. A pod vedením paní učitelky M. Duškové se přihlásili do soutěže
Čtenář na jevišti s divadelním představením podle knihy M. Valenty Půďáci ze
staré školy. Byli vybráni na předvánoční přehlídku 5 nejinspirativnějších souborů
do divadla Minor v Praze (ze 136 přihlášených souborů), která se konala 16. 12.
2015. Naše děti tam byly nejmladší a byl to pro ně velký zážitek.

Krajské kolo LO

Čtenář na jevišti – postup do Prahy

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se na podzim zúčastnili vlastivědné akce Putování
velryby Varyby v Karlových Varech.
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Konec školního roku byl opět ve znamení výletů a škol v přírodě. Nádherná
místa v Krušných horách, Jizerských horách a dokonce i v Beskydech okouzlila
malé i velké.

ZOO Liberec

Beskydy - Radhošť

Velkou akcí byl Vánoční kabaret 1. stupně, který se konal 18. 12. 2015.
Z investičních akcí se uskutečnila úprava chodby na 1. stupni na hrací
plochu. Byly vyrobeny ozdobné kryty na topení, položen koberec a zakoupeny
hrací kostky. Mezi oběma pavilóny byl položen asfaltový koberec. Do cvičné
kuchyňky byla zakoupena část nové kuchyňské linky.
7. 3. 2015 byly pokáceny vzrostlé stromy na travnaté ploše u školy z důvodu
výstavby altánu pro venkovní učebnu, která bude sloužit žákům od jara 2016.

Asfaltová plocha mezi pavilóny

Venkovní učebna
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Následující fotografie prvňáčků byly uveřejněny v MLADÉ FRONTĚ DNES dne
9. 10. 2015 (1. A – paní učitelka Marie Vondráčková, 1. B – Mgr. Jana Jelínková):
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DDM
Ředitelkou DDM je Milena Tichá, pedagogem volného času Andrea Slívová.
Dále se na činnosti zařízení podílí 15 externích pracovníků.
Děvčata a chlapci si vybírali z pestré nabídky 21 zájmových kroužků. K již
osvědčeným kroužkům nově přibyly Kapuera, Jóga, Mladý záchranář, Stolní a
deskové hry a Kreativní tvoření. Kroužky navštěvovalo cca 200 žáků a 60
předškoláků. Cena byla 450,- Kč za pololetí.
Každý čtvrtek dopoledne pořádal DDM Hrátky s batolátky pro maminky a děti
ve věku od 1,5 do 3 let.

Hrátky s batolátky

Kroužek kapuery

DDM pořádal pro děti spoustu soutěží, jarní a letní burzu oděvů a obuvi,
pohádkový les, lampionový průvod s příjezdem sv. Martina a mikulášské setkání.

Příjezd sv. Martina

Mikulášské setkání

Dále pracovnice DDM uspořádaly 5 letních táborů:
- letní 18. 7. – 31. 7.2015 v Bedřichovce - Orlické Záhoří v Orlických horách za
4 350,- Kč, zapsáno 44 dětí
- velký příměstský letní tábor 29. 6. – 10. 7. 2015 v Nové Roli, zapsáno 30 dětí
- malý příměstský tábor 13. – 17. 7. 2015, zapsáno 20 dětí
- hudební příměstský tábor 13. – 17. 7. 2015
- cyklotábor - začátek července 2015
Konal se i 2. ročník závodu horských kol (viz přehled akcí).
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.
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Nejdůležitejší akcí v životě DDM v roce 2015 bylo jeho přestěhování ze
starých, nevyhovujících prostor Na Pěší zóně do nově zrekonstruovaných prostor
v multifunkční budově v Chodovské ulici (viz investiční akce).
Slavnostnímu otevření 30. 9. 2015 byli přítomni představitelé města a
organizací města. Přišli se podívat i novorolští občané a děti. Paní starostka
slavnostně přestřihla pásku a všichni se mohli podívat do nových prostor a
pochutnat si na slavnostním občerstvení. Děti se mohly přihlásit do kroužků.

Staré prostory

Nové prostory

Slavnostní otevření DDM
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KNIHOVNA
Městská lidová knihovna zahájila svou činnost v roce 1969. Vedoucí současné
knihovny je Ladislava Nemčičová, další knihovnice jsou Marcela Toužimská 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 80,- Kč pro dospělé, 40,- Kč pro studenty a důchodce a
20,- Kč pro děti do 15 let.
VÝPŮJČNÍ ČINNOST
2014

2015

+ Mezirolí
2015

30 011

Z toho
pobočka DPS
2015
1084

Výpůjčky
celkem

33 105

Výpůjčky pro
dospělé

21 666

21 495

821

2 195

Výpůjčky pro
děti

4 478

3 850

0

436

Periodika

6564

5 474

263

1 194

Ostatní
dokumenty

397

276

0

0

Čtenáři
celkem

582

608

7

54

Čtenáři do 15
let

262

255

0

16

Návštěvníci
(knihovny,
akcí, inter.)

12 895

11 020

232

1194

Vzdělávací a
kulturní akce

125

102

0
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MVS

991

0

0

3 780

KNIŽNÍ FOND
Knihovna odebírala 49 titulů časopisů, 3 tituly pobočka v DPS a 12 knihovna
v Mezirolí.
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Knihovna zpracovala a zapsala do svého fondu 34 ostatních dokumentůelektronické zdroje, cizojazyčné knihy na CD, elektronické přílohy periodik.
Z knižního fondu knihovny bylo odepsáno 1988 knih, brožur a ostatních
dokumentů.
Bylo nakoupeno a zpracováno 746 knih, brožur a ostatních
dokumentů. 2x byly zakoupeny a zpracovány knihy do knihovny v Božičanech a
2x do knihovny v Děpoltovicích.
Božičany
73 nových knih (placeno Obecním úřadem Božičany) 15 423,- Kč
Děpoltovice 105 nových knih (placeno Obecním úřadem Děpoltovice)16 554,- Kč
Mezirolí
51 nových knih 6 636 Kč
Nová Role 409 nových knih a OD 70 978 Kč + 56 knih z projektu Česká
knihovna v ceně 14907,-Kč
Celkem bylo zpracováno 746 knih a ostatních dokumentů
Obecní knihovny – Božičany, Děpoltovice, Mezirolí a pobočka v DPS
Do těchto knihoven bylo v roce 2015 dodáno 20 souborů - 611 knih a vráceno do
Nové Role 12 souborů - 624 knih.
STAV KNIŽNÍHO FONDU CELKEM
K 31. 12. 2015 měla naše knihovna celkem 29 234 knih a OD:
BOŽIČANY:
2 167 knih
DĚPOLTOVICE:
1 963knih
MEZIROLÍ:
2 097 knih
NOVÁ ROLE:
23 007 knih a OD
Knihovna se připojila k projektu Česká knihovna a získala zdarma 56 knih
českých autorů v ceně 14 907,- Kč.
Z důvodu stěhování knihovny do nových prostor knižní fond prošel velkou očistou
a přebalováním do nové folie. Po přestěhování byla provedena kontrola knižního
fondu – revize.
MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST
V knihovně bylo uspořádáno 102 kulturních, výchovných a vzdělávacích
kolektivních akcí, kterých se zúčastnilo 2 527 dětí i dospělých. Akce byly
pořádány pro děti MŠ, ZŠ, DDM, 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 2015
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘSTVÍ – celý měsíc probíhala akce „Večerníčkománie“
k 50. výročí Večerníčka. Pro děti byly připraveny soutěže, kvízy, testy, vyrábění,
malování na téma pohádkových příběhů z televizních večerníčků.
NOC S ANDERSENEM – nocování v knihovně, noc plná soutěží, her a práce na PC
na téma Večerníček – 27. 3. 2015 (žáci 3. – 5. tříd).
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Noc s Andersenem

KRÁL ČTENÁŘŮ – vyhlášení nejlepších čtenářů v kategorii dítě, dospělý, senior a
student (Kristýna Seidlová, Daniela Lancová, Veronika Doležalová a Věra
Sležková) – 25. 3. 2015
NEKOKTÁM, ČTU – místní kolo (23. a 25. 2. 2015) a krajské kolo (13. 3. 2015)
v Krajské knihovně Karlovy Vary (3. třída – Adéla Niedermertlová v kraji šestá,
4. třída – Oliver Hegenbart v kraji osmý, 5. třída – Rafaela Hagová v kraji
devátá).
KNIHOVNICE DĚTEM ANEB HRY BEZ HRANIC – 23. 5. 2015 se družstvo dětí
z Nové Role zúčastnilo 9. ročníku her v Kraslicích, které pořádal Svaz knihovníků
(SKIP) Karlovarského kraje na téma Život v Krušnohoří. Naše skupina získala
krásné 2. místo.

Nekoktám, čtu (4. ročník)

Hry bez hranic

TÝDEN KNIHOVEN – prezentace knihoven v celé republice – čtenářská amnestie,
Maraton čtení – beseda se spisovatelkou a herečkou Markou Míkovou, slavnostní
otevření nové knihovny (říjen 2015).
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – předvánoční prodejní výstava knih, vyrábění
vánočních dárků, soutěže.
Tradiční akce
VÝSTAVY S VERNISÁŽÍ - Jana Voháňková (Obrazy a ruční práce - duben), ZUŠ
Klára Houšťavová, Kristýna Jiravová, Simona Österreicherová, Kristýna Tichá,
Kristýna Turková (absolventská výstava výtvarného oboru – 6. 5. 2015).
RODINKA – pravidelné setkání pro nejmenší a maminky na MD – Sněhuláci,
Masopust, Velikonoce, Čarodějnice, Maminka, Co se děje v trávě, Podzim, Sovy,
Vánoce.
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY (pro 1. třídy ZŠ) – 18. 3. 2015,
předání průkazky novým čtenářům a zapůjčení první knihy.

KAMARÁDI MUDROSTI – velká čtenářská soutěž pro všechny třídy ZŠ - dvě
vítězné třídy (2. A a 2. B) navštívily za odměnu ZOO Plzeň. V této soutěži šlo o
to, která třída si v průběhu jednoho měsíce půjčí více knih (včetně paní učitelky).
CESTA DO POHÁDKY – literární soutěž v přírodě na téma Večerníček.
POZNÁVEJ PŘÍRODU – soutěž o vstupenky do ZOO Plzeň (celý rok) – šlo o to,
aby si děti půjčovaly knihy o přírodě, vstupenky získalo 12 dětí 1. stupně.
MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK - prodejní výstava vánočních dekorací i malých dárků.

Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ

Malý vánoční jarmark

BESEDY PRO ZŠ – bylo uspořádáno 34 besed a soutěží (Webové stránky,
Orientace v knihovně, Práce se slovníky, Pohádková abeceda, Naučná literatura a
MDT, Pohádková vizuálka, Česká přísloví, Vývoj písma).
BESEDY PRO MŠ - O knihovně, Pohádková vizuálka, Večerníček.
VÝTVARNÉ DÍLNIČKY - Sněhuláci, Malování postav z večerníčků, vyrábění dýní a
vánočních dekorací.
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.
STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY
V září 2015 získala knihovna nové prostory na adrese Chodovská 236. Stará
knihovna byla od 1. 9. 2015 do 7. 10. 2015 zavřena.
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3. 9. 2015 se přesunuly tisíce knížek pomocí
unikátního řetězu tvořeného ze školáků, představitelů obce a také příchozích dobrovolníků
a novorolských občanů (viz akce města).
Slavnostní otevření nové knihovny proběhlo
7. 10. 2015 za přítomnosti představitelů města
a knihovníků z okolních měst. Pro veřejnost bylo
otevřeno ve čtvrtek 8. 10. 2015 od 10:00 hodin.

Článek v Karlovarském deníku 4. 9. 2015
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ZUŠ
Základní umělecká škola v Nové Roli v roce 2015 naposledy sídlila ve starém
objektu v Nádražní ulici 89. Měla dvě odloučená pracoviště – v Novém Sedle a
v Perninku. Jejím zřizovatelem nadále zůstává KÚ Karlovarského kraje.
Ředitelkou školy byla Bc. Květa Teturová, DiS., zástupcem Karel Švec.
Ve školním roce 2014/2015 se k výuce přihlásilo celkem 200 žáků, z toho 132
dívek. Z celkového počtu se v hudebním oboru vzdělávalo celkem 136 děti,
z toho 87 dívek. Ve výtvarném oboru se vzdělávalo 64 dětí, z toho 45 dívek. Na
konci školního roku se vzdělávalo celkem 200 dětí, z toho ve výtvarném oboru 86
dětí.

obor

PHV

klavír

16

18

pozoun

-

2

2

baskytara

-

1

1

19

5

24

el. kytara

-

1

1

zob. flétna

3

6

9

keyboard

1

saxofon

-

5

5

trubka

-

5

5

bicí

2

13

15

housle

-

3

3

zpěv

7

17

23

1

1

1

3

kytara

souborová hra
kolektivní výuka

2

PHV

5

I. stupeň II. stupeň celkem
2

36

1

5

výtvarný obor
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CELKEM

78

120

44

86
2

200

Učitelský sbor:
Květa Teturová, DiS., - ředitelka školy, zobcová flétna, klarinet, saxofon,
orchestry
Karel Švec – zástupce ředitele, zpěv, hudební nauka, nahrávací studio
MgA. Jan Mikeš – housle
Mgr. Vladislava Nohová - klavír, hudební nauka
Miroslav Šoltész – zobcová flétna, trumpeta
Radoslav Šulc – bicí nástroje
Jiří Švec – kytara
Eda Bartůšek – kytara
Eva Petrlíková – zobcová a příčná flétna
Miloslava Widzová – klavír
Jan Vacula - pozouny
Galina Šedivková – výtvarný obor
V roce 2015 fungavala při ZUŠ dvě odloučená pracoviště:
1. v Novém Sedle:
2. v Perninku:
Tomáš Pittel – klavír
Eva Petrlíková – zobcová a příčná
Petr Samec – bicí, hudební nauka
flétna
Ivo Haitinger – kytary
Miloslava Widzová – klavír
Barbora Sterziková – výtvarný obor
Jana Uhlíková – zpěv
1. Vyučované nástroje v hudebním oboru: klavír, EKN, bicí nástroje, housle,
kytara, elektrická kytara, baskytara, saxofon, zobcová flétna, trumpeta,
pozoun, zpěv sólový, zpěv sborový.
2. Vyučované soubory: sbor Hlásky, Big Band Červení panteři, malý Big Band
Panteříci.
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 několika výtvarných soutěží a přehlídek – například Festivalu
ZUŠ – společná výstava výtvarných prací se uskutečnila v říjnu v prostorách
Krajského úřadu Karlovy Vary. Dále se výtvarný obor prezentoval na vernisážích
v Galerii v Nové Roli, vyráběl kulisy pro hudební pohádky, které s dětmi
hudebního oboru nacvičuje p. uč. Vladislava Nohová.
P. uč. Galina Šedivková připravovala celkem 4 žákyně na talentové zkoušky
na Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech.
Všechny žákyně byly přijaty na obory Grafický design a Design keramiky a
porcelánu.
V měsíci květnu proběhla absolventská výstava žáků výtvarného oboru v
prostorách Městské knihovny v Nové Roli, kde absolventi představili průřez svými
pracemi za celou dobu výuky v ZUŠ.
V červnu se žáci výtvarného oboru zapojili do 5. ročníku výtvarné soutěže,
kterou vyhlašuje Karlovarský kraj a výbor pro národnostní menšiny. Tématem
soutěže bylo: "Žijeme zde spolu" ("Můj kamarád je jiné národnosti").
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Hudební obor se také prezentoval na soutěžích, přehlídkách, festivalech a
koncertech. Zpěváci ZUŠ Nová Role pod vedením p. Karla Švece vystupovali na
zahájení a ukončení adventu v Lomnici, na stavění máje v Nové Roli a na dalších
koncertech. Své výkony také žáci vystavují na serveru „YouTube“, kde mají
v současné době 452 videí. Ke konci školního roku zaznamenali návštěvnost
4 386 695 zhlédnutí.
Malý Big Band Panteříci se v roce 2015 zúčastnil Mezinárodního festivalu Big
Bandů „Česká Kamenice“, kde obsadil 1. místo ve zlatém pásmu v kategorii
orchestrů do 15 let. Tomáš Šilhánek byl opět oceněn cenou poroty pro nejlepšího
instrumentalistu kategorie do 15 let.
Školní rok 2015/2016 zahájil orchestr účinkováním na slavnostním
ceremoniálu zahájení Filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově.

Foto ze slavnostního udílení cen – z rukou p. Václava Hybše a p. Felixe Slováčka

Radost pro malé muzikanty…

Velký Big Band „Červení panteři“ se účastnil mnoha tuzemských i
zahraničních festivalů a koncertů, reprezentoval města Novou Roli, Nové Sedlo a
Chodov v jejich partnerských městech:
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3. 1. 2015 – Novoroční koncert Nová Role
20. 2. 2015 – Masopustní koncert s maskami v Karibu
7. 5. 2015 – Chodov - kladení věnců
23. 6. 2015 – Nové Sedlo - odpolední koncert
15. 8. 2015 – Schwarzenberg Edelweissfest
24. 9. 2015 – koncert s Felixem Slováčkem v Jáchymově

Plakát na koncert s Felixem Slováčkem – k velké
radosti bylo vyprodáno několik týdnů před koncertem

28. 9. 2015 – „Burčákfest“ Žlutice
3. 10. 2015 – Rittersgrün – výročí města
5. 12. 2015 – Tematický večer v Karibu – filmové a pohádkové postavy
19. 12. 2015 – koncert v Thermalu u příležitosti setkání politiků EU
Několikrát do roka se v restauraci
Karibu konaly tematické taneční večery
právě s hudbou Červených panterů.
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ČINNOST SBORŮ PAVLÍNY PETŘÍKOVÉ
I v roce 2015 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 2015 zahájili již tradičním Novoročním koncertem (viz přehled akcí). Ještě
v lednu uskutečnili Tříkrálové vystoupení ve Smolných Pecích. Jaro přivítaly sbory
v kinosále 22. 3. 2015 na akci uspořádané společně s Domem dětí a mládeže
v Nové Roli. Jarní koncert poskládaný z lidových písní měl tentokrát příjemné
pokračování – průvod do staré části města. Každý z přítomných měl možnost
uplést si pomlázku a nazdobit Moranu, kterou poté přítomní společně upálili.
Stejný koncert předvedli také na zámku v Lužci. V květnu vystoupil sbor u
příležitosti Noci kostelů v kostele Navštívení Panny Marie v Rudném.

1. 6. 2015 si dětské sbory připravily dáreček pro děti z MŠ – hudební
pohádku O perníkové chaloupce.
Jako každý rok nechyběl tematicky zaměřený koncert. Tentokrát to byl večer
s písněmi populární hudby 70. a 80. let minulého století. Jako vždy v dobových
kostýmech zazněly nezapomenutelné hity Václava Neckáře, Hany Hegerové, Evy
Pilarové, Petra Hapky, Karla Gotta, Heleny Vondráčkové a mnoha dalších. Na
základě velkého ohlasu diváků se koncert konal 2x – 3. 6. 2015 a 2. 10. 2015.

V září 2015 zahájil velký sbor dvanáctý rok činnosti účastí na tradiční
Michalské pouti. Chrámové skladby zazněly v kostele sv. Michaela.
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V rámci rozsvícení vánočního stromku a adventních trhů vystoupily sbory
nejen v Nové Roli, ale také v Nových Hamrech v kostele sv. Jana Nepomuckého a
v znovu otevřeném kostele sv. Michaela v Děpoltovicích. Poslední listopadovou
neděli zahájily sérii adventních koncertů v Nové Roli. Do Vánoc se tak věrnému
publiku představily kromě Chorey a Cichoria také dětské sbory Mišpule a
Konipásek, dechové těleso Brass Kvartet, folková kapela Poslední vagón, dále
zazpívaly děti z Nového Sedla a na klavír zahráli žáci paní učitelky Petříkové.
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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).

TJ NOVÁ ROLE
V roce 2015 tvořilo členskou základnu TJ 283 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) – 60 členek, z toho 12 dětiček, ale cvičit chodí mnohem více
žen, které nejsou registrované
Fotbal – organizace rekreační činnosti neregistrovaných sportovců
Šachy – ŠK Caissa Nová Role, předseda Ladislav Janoušek, aktivní účast
v okresních soutěžích, již 3 roky Krajský přebor I. tř. – 8. místo (muži),
účast v Krajském přeboru v rapid šachu – 4. místo
Volejbal – aktivní účast v okresních soutěžích (ženy) – 12 členek
Vzpírání – trenéři A. Kocúr, M. Podšer
- Juniorka Pavlína Kocurová hostovala v 1. lize ČR juniorek za družstvo
Rotas Rotava. V hodnocení Mistrovství ČR se celkově družstvo
Rotavy umístilo na 3. místě.
- Celková tabulka III.ligy ČR skupina „A“ 2015 (závodníci M. Podšer,
J. Nagy, Z. Vacura, J. Gajdoš, A. Chvojka, V. Mastný):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Nová Role ---------------------28 bodů
Baník Meziboří-----------------------24 bodů
Bohemians Praha „B“----------------20 bodů
Start Plzeň „B“-----------------------19 bodů
Arena Praha--------------------------19 bodů
Start Plzeň „C“-----------------------15 bodů

MČR masters - (Bohumín 18. 4.)
M6/60-64 let
do94kg: 88,0 -K.Mrnuštík---115(65+50)----217,2974 mSi-----2.místo
+105kg: 130,0-A.Kocur-------137(57 +80)---223,5616 mSi-----2.místo
MČR juniorek 17 a juniorek 20 let – (Holešov 20. 6.)
Juniorky 17 / +69kg:
90,20---Pavlína Kocurová------125(58+67)------137,1250------1.místo
Juniorky 20/+75kg:
90,20---Pavlína Kocurová------125(58+67)----------------------1.místo
25. ročník - Velká cena Nové Role (N. Role 17. 10.)
muži do 85kg: 4
2. M. Podšer-------TJ N. Role----------208(98+110)-------256,9840
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muži +85kg: 6
1. Z. Vacura-------TJ N. Role----------220(100+120)-----261,2500 Si
6. J. Nagy----------TJ N. Role----------205(94+111)-------231,8140
TJ Nová Role organizovala a zúčastnila se mnoha akcí pořádaných městem:
- týden otevřených dveří – tradiční vánoční turnaje ve sportovní hale a
tělocvičně ZŠ s hojnou účastí veřejnosti – futsal, stolní tenis, basketbal,
volejbal
- prezentace sportovních sestav – vystoupení žen a dívek z ASPV na
společenských akcích
- Velká cena Nové Role – 25. ročník - vzpěračské klání v říjnu
- turnaj O novorolskou Venuši – jarní volejbalový turnaj
- Vánoční šachový turnaj – 21. ročník – tradiční turnaj pro veřejnost,
startovalo 36 hráčů
- sportovní zájezd k moři - 10denní pobyt v Chorvatsku s cvičením
- kulturní a společenské akce v areálu koupaliště – Valcha, Oldies
Party (o prázdninách 2x na pláži), Retro disco, Michalská pouť

FK NOVÁ ROLE
V současné době má Fotbalový klub Nová Role celkem 185 členů (z toho
v kategorii mládeže 84 členů). Jeho předsedou je Jiří Hájek. Dlouholetým
správcem oddílu byl a nadále pomáhá s údržbou Tonda Komárek.
V klubu působilo 5 mužstev:
A muži – hrají 1. B třídu (krajská soutěž) pod vedením trenéra Jiřího Lehečky,
asistenta Dana Hájka. Vedoucí je Ladislav Slíž (po podzimní části byla
Nová Role na 3. místě)
Starší žáci – hrají okresní přebor pod vedením trenérů Martina Kříže, Františka
Oupora a Daniela Hegenbarta. Vedoucí je Justa Kodajek (ročník
2014/2015 – 1. místo, ročník 2015/2016 – po podzimní části na
8. místě)
Mladší přípravka - pod vedením trenérů Tomáše Hájka a Martina Šourka
Starší přípravka – pod vedením trenérů Tomáše Červíka a Tomáše Křepinského
FC Veterán Nová Role – mužstvo „starých pánů“, vedoucí Jiří Hamouz a Josef
Vaverka st.
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A muži

Neúspěchem pro FK v uplynulém ročníku skončilo účinkování A mužstva
v 1. A třídě, kdy po 23 letech tým sestoupil do 1. B třídy. Příčin tohoto
neúspěchu bylo více – velmi úzký kádr a tím daná kvalita hráčů, jejich pracovní
vytíženost, zranění a v neposlední řadě administrativní chyba, která stála A
mužstvo několik bodů v tabulce.
Fotbalový klub pořádal v roce 2015 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 a turnaj pro „staré pány“.
V sobotu 28. 3. 2015 se konal již tradiční maškarní ples pro dospělé v sále
KD. Byl to jediný ples v tomto roce (vzhledem k rekonstrukci budovy).
V pátek 29. 5. 2015 uspořádal FK u příležitosti MDD již 12. ročník
sportovního dne pro děti. Akce se zúčastnilo 97 dětí z MŠ a 191 dětí ze ZŠ. Pro
malé byly připraveny různé zábavné soutěže, pro větší fotbalový turnaj. V rámci
dvou fotbalových turnajů se odehrálo 30 zápasů. Nebylo důležité, kdo v které
soutěži vyhrál a kdo odešel poražen. Šlo především o hru a zábavu, při které
každý získal nějakou sladkost.
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V sobotu 27. 6. 2015 se uskutečnil turnaj starých gard. Byl to 2. ročník
memoriálu Petra Masleje. Tento turnaj vyhrálo domácí mužstvo FC Veterán
Nová Role před Bukovany a Fet klubem Sedlec.
V sobotu 8. 8. 2015 se konal již 55. ročník fotbalového turnaje „O pohár
města Nová Role - memoriál Jiřího Balouna“. 4 zúčastněná mužstva se umístila
takto:
1. FK Nová Role (5:1) – výhra v turnaji již potřetí za sebou
2. TJ Olympie Hroznětín (5:2)
3. FK Stará Role (4:3)
4. FK Loket (0:5)
Nejlepší hráč turnaje: Daniel Ondráček (TJ Olympie Hroznětín)
Nejlepší brankář turnaje: David Poláček (FK Nová Role)
Členům FK se podařilo nainstalovat nové síťové lapače míčů na malém hřišti,
pomohli při výstavbě nové tribuny (viz investiční akce města).

TENISOVÝ KLUB NOVÁ ROLE
Na přelomu roku 2014 a 2015 se podařilo zajistit pro děti a mládež
k tréninkům sportovní halu TJ. Tréninky probíhaly jednou týdně ve třech
skupinách.
V měsíci květnu a červnu probíhaly 2x týdně tréninky dětí a mládeže na
kurtech pod vedením trenérů Milana Hajduka a Jakuba Z. Stejně jako předchozí
roky se v květnu rozběhl Davis Cup neregistrovaných hráčů, kde oddíl
zastupovaly tři týmy. V roce 2015 se v soutěži umístil na pěkném 2. místě v 1.
lize této soutěže tým A, zbývající týmy B a C svou výkonností ve 3. lize stačily
pouze na 5. a 6. místo.
V období letních měsíců byly kurty využívány veřejností k rekreačnímu vyžití.
Základnu v roce 2015 tvořilo 20 členů nad 18 let a 13-15 dětí.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÁ ROLE
V roce 2015 byl zvolen starostou SDH na pět let Ondřej Horych. Velitelem
JSDH je Stanislav Hubáček.
Novorolský sbor měl k 31. 12. 2015 celkem 70 členů, z toho 25 mužů, 17 žen
a 28 dětí. Výjezdová jednotka se rozrostla o jednoho člověka – Karla Šindeláře.
13 členů zasahovalo celkem u 16 výjezdů. Z toho bylo 6 požárů, 8x se jednalo o
technickou pomoc a 2x o dopravní nehodu. Celkem bylo během roku nasazeno
86 hasičů, což je v průměru 6 hasičů na výjezd.
Členové zásahové jednotky se řádně zúčastnili školení velitelů a strojníků
organizované Hasičským záchranným sborem Karlovy Vary.
Na začátku roku byl z rozpočtu města zakoupen dopravní automobil Ford
transit, který slouží k přepravě družstev na závody a k převozu materiálu.
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Výjezdová jednotka

Novorolský pohár 19. 9. 2015

Sbor se účastnil soutěží v požárním sportu, které se konaly v okolí. Do
sportovního klání zapojil 2 družstva mužů a žen. Hlavně v podzimní části
dosahovala družstva výborných výledků, několikrát dosáhla i na stupeň nejvyšší.
Dva jednotlivci se zúčastnili soutěže TFA v Mnichově. Jedná se o disciplínu,
kde nejtvrdší hasič přežívá. Karel Šindelář obsadil v kategorii bez aktivního
dýchacího přístroje 3. místo a Ondřej Horych v kategorii s aktivním dýchacím
přístrojem 1. místo.
Členové SDH zajišťovali tyto akce: uspořádání soutěží okresního kola
v požárním sportu dospělých a dorostu, soutěže o Novorolský pohár, exkurze pro
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.
Členové SDH udržovali během roku techniku v akceschopném stavu a
zvelebovali areál. Postavili přístřešek, který přes léto slouží jako místo
k odpočinku a v zimě chrání překážky pro požární sport.
I v roce 2015 fungoval při SDH kroužek mladých hasičů, který
navštěvovalo 26 dětí řádně platícíh a 4 na zkoušku.
Rok začal pro děti zkouškami odborností. 8 dětem se podařilo získat oznaky
odbornosti ve svých kategoriích. V ročníku 2014/2015 se družstva starších i
mladších zúčastnila obou kol hry Plamen. Mladší skončila na 6. místě z 10
družstev a starší 9. ze 13 družstev. Obě družstva se také zapojila do karlovarské
krajské ligy. Bohužel družstvo mladších nemohlo z důvodu žloutenky dokončit
podzimní soutěže a celkově obsadilo 5. místo. Starší se zúčastnilo 9 z 10závodů a
skončilo rovněž na 5. místě. V soutěžích jednotlivců se na halovce v Sokolově
dařilo Vojtu Vorlíčkovi, který v kategorii přípravka doběhl na 3. místě. V květnu
se také konalo okresní a krajské kolo dorostu. Na stupních vítězů byla celá naše
výprava Bára Blašínová, Karolína Anrlová, Adéla Štiková, Tomáš Bronec a Filip
Nagy. Ten z pozice vítěze okresního i krajského kola postoupil na MCR do Prahy
kde skončil na 13. místě.
Na podzimním školení vedoucích si Karel Kopetzký zvýšil kvalifikační stupeň
vedoucího na druhý.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MEZIROLÍ
17. 1. 2015 se konala volební valná hromada sboru. Starostou sboru byl
opět zvolen 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.
Chloubou však byly děti - mladí hasiči, které vedl Míla Pospěch. Scházeli se
každou středu. Mladých hasičů bylo 18 = 2 družstva mladších a starších žáků.
Činnost kroužku trvá nepřetržitě již 14 let. Po loňském úspěchu obhájili vítězství
v krajském kole hry Plamen a v Krajské lize mladých hasičů, složené z devíti
závodů od dubna do října. Krajský starosta hasičů jim pověsil na krk zlaté
medaile, dostali mega balík dobrot, velký krásný pohár a na jeden rok obrovský
sloupový putovní pohár. Na tomto obrovském úspěchu měli zásluhu hlavně jeho
aktéři: Ondra a Adam Kakrdovi, Aleš Pelikán, David Čáslavský, Lenka
Pospěchová, Barča Barnášová, Martin a Míša Štenclovi, Dan Heřman a Jirka
Bauer. Nutno ještě říci, že všech úspěchů dosáhly děti bez vlastního hřiště!

Vítěz kraje Plamen Sokolov a vítěz krajské ligy mladých hasičů 2015

Překvapením bylo i 3. místo družstva starších žáků. Ještě nebylo dostatečně
doplněné, ale Míla Pospěch je do ligy přihlásil s cílem nebýt poslední. A oni si
vybojovali úžasný bronz ve složení: Zdenda a Matěj Váchovi, Marián a Kristýna
Geťkovi, Honza Cinegr, Míša Bílová, Dan Špelina a Eliška Křováčková.
Jako stěžejní a neodmyslitelné pro činnost SDH v obci považuji pořádání
tradičních kulturních akcí - masopustní průvod, stavění máje, dětský den a
Mikuláš s čertem až do domu se bez nich neobejdou. Sbor disponoval i členy
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výjezdové jednotky, kteří byli připraveni pomoci svým spoluobčanům, pakliže
tato pomoc byla vyžádána krajským operačním střediskem.
Dalším bonusem pro obec byla přes dvacet let stará akce sběr nebezpečného
odpadu, kterou organizovali hasiči ve spolupráci s Technickou službou města
6. 6. 2015. Na podzim se tato akce neuskutečnila, jelikož obec byla
neprůjezdná.
V závěru roku čekalo SDH administrativní řízení z přechodu na spolek, což si
vyžádal Nový občanský zákoník.

Svoz nebezpečného odpadu

Májka 2015

Míša Štenclová

Na závodech
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ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ
MEZIROLÍ
Členové osadního výboru Mezirolí - předseda OV pan Čáslavský, paní
Helclová, paní Velinská, pan Tesař a pan Rulák se scházeli vždy 1. středu
v měsíci od 18:00 hod. v restauraci U Huberta, aby řešili podněty a připomínky
obyvatel Mezirolí:
- rekonstrukce páteřní komunikace (řešení průjezdnosti v době
rekonstrukce, linka autobusu, parkovací místa atd.)
- návrh na založení schránky na připomínky občanů a internetových stránek
- nedostatečný úklid veřejných prostranství
- žádost o příspěvek 30 000,- na kulturní akce města
- připomínkování územního plánu na příštích 15 let
- revitalizace návsi
- Strategický plán rozvoje města (úprava návsi, hasičský a sportovní areál,
rekonstrukce střechy kapličky, zvětšení a zateplení objektu MŠ)
- organizace akce Rozsvícení vánočního stromku a Česko zpívá koledy atd.
Většinu kulturních akcí, které se v Mezirolí konaly, organizovali členové SDH.
14. 2. 2015 proběhl již tradiční masopustní průvod Mezirolím.

30. 4. 2015 byla na návsi postavena májka a upálena čarodějnice. Zároveň
byla místním hasičům předána ocenění.
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V sobotu 6. 6. 2015 v odpoledních hodinách sbor pořádal oslavu MDD. Děti
soutěžily ve skákání v pytli, házení míčků na terč, chytání rybiček na udici. Pro
větší děti byla připravena střelba ze vzduchovky a chození na chůdách. Po
splnění vybrané disciplíny si děti mohly vybrat něco sladkého či nějakou hračku.
Vuřty a pití měly děti zdarma. Dětský den byl ukončen kácením májky, které
provedly ženy pomocí sekery.

Den dětí

Mikuláš

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.
30. 4. 2015 v 17:00 hodin se v Jimlíkově stavěla májka. Díky nové
konstrukci na upevnění májky byla postavena bez problémů. Následovalo pálení
čarodějnice, opékání buřtů a volná zábava až do noci.

9. 5. 2015 oslavily jimlíkovské ženy společně Den matek. Každá maminka si
musela připravit nějakou originální pokrývku hlavy. Maminky přišly od
nazdobeného klobouku až po papírovou lodičku. Následoval turnaj v šipkách. Pak
přišlo vyhodnocení a samozřejmě krásné ceny.

58

30. 5. 2015 se pokácela májka a následovala oslava MDD. Pro děti byly
připraveny různů soutěže, vypouštění balónků a občerstvení.

V adventním čase byly připraveny 2 akce: 5. 12. 2015 Mikulášská
v restauraci U Synka s kreslením, psaním Ježíškovi, vyráběním papírového řetězu
a zpíváním koled. 19. 12. 2015 mělo premiéru společné zpívání u vánočního
stromu provoněné výborným svařáčkem.

Den matek

Mikulášská
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ČRS MO BOŽIČANY
Dle evidence z prodaných členských známek měla MO ke dni 31. 12. 2015 1063 členů.
ČRS MO Božičany 2015
Muž
Žena
Celkem
ZTP

Dospělí

Mládež

Děti

Celkem

892

17

104

1 013

35

-

15

50

927

17

119

1 063

23

-

-

23

I v roce 2015 probíhala pro děti do 15 let akce "První povolenka zdarma",
které využilo 19 nových dětských členů MO.
V lednu byla u Vojkova rybníku dokončena parkovací místa pro cca 8 - 10
osobních aut.
V březnu se díky pánům Urbánkovi, Brabencovi a firmě Stav-Elektro s.r.o.
povedla instalace nových betonových schodů do rybníků Poslední, Pařezák a
Komora.
Probíhala příprava chovných rybníků na zarybnění násadovými rybami a
následně byly všechny až na rybník Zahrádkář 1 zaraženy. U rybníku Zahrádkář
1 protékala hráz a je připravována její oprava. Dalším důvodem pro nenapuštění
tohoto rybníku bylo zanesení "okřehkem" a v rámci pokusu o jeho zlikvidování
bylo provedeno tzv. "letnění" rybníku.
22. 3. 2015 se v sále KD KASS v Chodově konala Členská schůze MO.
V dubnu bylo odhlášeno z evidence a sešrotováno vozidlo Avia. Bylo
provedeno vyřezání dřevin z celé hráze rybníku Bahňák, vyčištění přepadu apod.
V květnu byla na Vojkově rybníce dokončena výstavba bezbariérového
lovného místa pro vozíčkáře, byla navezena zemina a rozprostřena do svahu,
dále byl rozhrnutý odval a firma StavElektro s.r.o. pomohla s rozvezením odvalu
a položením panelů.
Závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.) se konaly v
sobotu 6. 6. 2015 na Vojkově rybníce - revír 431011 PR0. Byl to již 38. ročník
závodů v LRU (lovu ryb na udici) v historii MO. Závod se uskutečnil za
"tropického" slunečného počasí. Byl odstartován v 6:00 hod. a zúčastnilo se ho
celkem 44 rybářů. Do 11:00 hod., kdy byl závod ukončen, bylo sloveno celkem
135 ks ryb o celkové délce 3 870 cm. Na háčcích uvízlo: 42 kaprů, 38 plotic, 31
cejnů, 7 okounů, 3 líni a 14 ks ostatních druhů ryb (převážně úhoři). Na prvních
třech místech se umístili:
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Pořadí Jméno

Počet bodů (cm)

Počet ulovených ryb

1.

Roman Vican

395

13

2.

Petr Sütto

297

12

3.

Jiří Králíček

284

10

Největším úlovkem byl úhoř, který měřil 51cm. Protože shodně velikého
úhoře v délce 51 cm chytili 2 rybáři Václav Sochor a Roman Staněk, rozdělili se o
odměnu losem. Kaprem z pekárny Orlich bylo oceněno pět žen, které se závodu
zúčastnily. Odměna byla předána i prvnímu závodníku Martinu Kaňkovi, který si
vyzkoušel rybolov z nově vybudovaného místa s bezbariérovým přístupem pro
imobilní rybáře. Myšlenka vybudovat takovéto místo pro rybáře na Vojkově
rybníce vznikla již v roce 2013. Díky spřízněným firmám započaly zemní práce a
po částech byl tento bezbariérový přístup k vodě budován až do dnešní podoby.
Ještě chybí finální úprava povrchu příjezdové cesty a označení lovného místa
orientačními tabulemi. S realizací rybářům pomohly: Stav Elektro, s.r.o. Chodov,
SU právní nástupce a.s., obec Božičany a další. Všichni, kteří se umístili do 10.
místa, si odnesli ceny, které do soutěže věnovaly: Pekosa Chodov s.r.o.,
LESOTECH ČECH-Karlovy Vary, Rybářské potřeby - Jiří Králíček Mezirolí, ČRS MO
Božičany a další. Ceny vítězům předala starostka města Nová Role - Jitka
Pokorná společně s předsedou MO Ing. Ernestem Ješíkem.
Na "Kaskádě" v Nové Roli rybáři připravili "Dny otevřených dveří" pro žáky
OŠ Božičany, MŠ Nová Role a účastníky Příměstského tábora DDM Nová Role.
V červenci dostalo hospodářské středisko "Kaskáda" přímý zásah bleskem a v
důsledku toho došlo k poškození zařízení: automatické závory na vjezdu do HS,
TV, lednice s mrazákem a prvků bezpečnostní signalizace. S uplatněním škody u
pojišťovny Allianz rybáři moc nepochodili.
Tropické dny o prázdninách vyvolaly značné "sucho" - nejvíce "troubily" ryby
v rybníku Komora, ale rybáři přežili tuto nepřízeň počasí beze ztrát.
Byl dobagrován nový rybník "Pod Lesem" (byl na něm vytvořen ostrůvek,
povrch ostrůvku byl zavezen zeminou a do středu ostrůvku byla zasazena vrba.
Dále bylo provedeno vyčištění dna rybníku Zahrádkář 1 a byla opravena i hráz
tohoto rybníku.
V termínu od 8. 8. do 15. 8. 2015 se uskutečnil letní krátkodobý pobyt dětí z
rybářského kroužku naší MO při DDM v Chodově na Velkém rybníce. Zúčastnilo
se celkem 12 dětí.
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V říjnu proběhly výlovy chovných rybníků a následné vysazování slovených
ryb do sportovních revírů. Zahájeny byly v sobotu 10. 10. 2015 výlovem rybníku
Vodojem, který byl poznamenán ztrátou na výlovku v důsledku nesprávného
spuštění rybníku, a ukončeny výlovem rybníků Myslivecký a Spěváček.
V sobotu 24. 10. 2015 od 9:00hod. se uskutečnil výlov rybníku Borovice, na
který byla pozvána veřejnost a sponzoři MO. Ve výlovku byl i oblíbený sumec
albín Václav. Ve svých 15 letech měřil 169 cm a vážil 39kg.

V pátek 13. 11. 2015 se konala v Chodově v kulturním domě KASS taneční
rybářská zábava "Dolovná".
V předvánočním čase probíhal na Kaskádě již tradiční prodej ryb. Prodávaly
se ryby zakoupené z Blatenské ryby s.r.o. V nabídce byly opět mimo kaprů i
amuři, štiky a sumci. V rámci Vánočních trhů prodávali rybáři ryby i v Rychnově
u Sokolova.
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23. 12. 2015 strávili rybáři na Kaskádě příjemný večer s harmonikou a
houslemi.
A ještě jedna zajímavost z oboru činnosti profesionální rybářské stráže v roce
2015. Navýšení počtu členů tohoto orgánu o jednoho člena se projevilo i
navýšením počtu zadržených povolenek. Proti roku 2014 to bylo na dvojnásobek
případů, které musela Dozorčí komise řešit. Převážná většina zadržených
povolenek byla za nezapsání úlovku, chytání na více prutů, překročení povolené
doby lovu atd.

LESY NOVÉ ROLE
Na začátku roku 2015 probíhala dle schváleného plánu těžba dřeva
v městských lesích v katastru obce Mezirolí za kravínem (lokalita 104). Bylo
vytěženo dřevo z rozlohy 1,71 ha lesa, jednalo se o smrky, buky, modříny a
břízy. Přibližný zisk této těžby byl vyčíslen na 600 000 Kč.
Souběžně probíhalo od konce měsíce března náhradní zalesnění v tomto
prostoru, které bylo ukončeno 20. dubna. Celkem bylo vysázeno 6 400 sazenic
smrků a 5 000 sazenic buků.
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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.
V roce 2015 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“ zaměřená 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.
V roce 2015 bylo tabulkově na oddělení 12 policistů, v listopadu odešel pprap.
Miroslav Krajňák. Výrazně se snížil počet trestných činu, kterých na našem území
bylo zjištěno 62, z toho jich bylo objasněno 47, tj. 76 %. Bylo zjištěno celkem
329 přestupků, z toho blokově vyřízeno 197, oznámeno správním orgánům 85,
odloženo 39. Byly vypátrány 2 osoby v celostátním pátrání. Bylo prošetřováno 11
případů se znaky domácího násilí, v jednom případě byla násilná osoba vykázána
ze společného obydlí dle § 44 zákona o policii.
Největší podíl na celkovém nápadu měly:
- majetková trestná činnost (krádeže)
- trestná činnost řidičů
- násilná trestná činnost.
V průběhu minulého roku byl pro činnost policie 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. Vysoká kvalita a osobitý design vycházející z více
jak 220leté tradice výroby porcelánu v Čechách zaručuje vysoký uživatelský
standard. Sídlem společnosti je město Nová Role u Karlových Varů.
Společnost Thun 1794 a.s. vyrobila a prodala v roce 2015 porcelánové zboží o
celkové hmotnosti 4 800 tun. Hodnota tržeb za zboží dosáhla 415 mil. Kč.
Pořadí odbytišť dle výše tržeb:
- státy Evropské unie - 190 mil. Kč (z nich nejvíce Německo 54 mil. Kč)
- státy bývalého SNS - 140 mil. Kč
- tuzemsko 50 mil. Kč
- ostatní 35 mil. Kč
Největším odběratelem je společnost IKEA. V roce 2015 odebrala zboží za 70
mil. Kč.
Počet zaměstnanců v roce 2015 byl v průměru 610.
Nadále fungovalo Návštěvnické centrum a projekt Porcelánová školička –
ozdob si svůj hrneček (za dva roky svého působení navštívilo centrum 12 000
návštěvníků). Porcelánka v Nové Roli se stala první porcelánkou v České
republice, která disponuje uceleným Návštěvnickým centrem, turistickou trasou i
programem pro nejmenší.
Návštěvnický okruh vede administrativní budovou a dále přes vzorkovnu na
jedinečný průchod přímo do výrobního závodu na Galerii Rampa. Ta vás přivede
do samotného centra výroby porcelánu. Ocitnete se rázem ve světě fabriky,
která patří k největším závodům současné porcelánové výroby ve střední Evropě.
Celá trasa je zpestřena o filmovou prezentaci výroby a prohlídku finálních
výrobků.
Exkluzivně je také možné vstoupit do prostor, kde dochází k mletí hmot a dalším
procesům. Za zmínku stojí, že na informační panely a polepy bylo při budování
okruhu použito celkem 125 m2 tiskového materiálu. Ten lze spatřit na zdech, ale
také na zemi. A až budete procházet koridorem vstupní chodby, budete šlapat po
porcelánových talířích.
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Za poznáním do porcelánky se můžete vypravit během pracovního týdne od
úterý do pátku. Pondělí je zdarma vyhrazené pro školy a charitativní akce. Běžný
návštěvník zaplatí za prohlídku 120,- korun. Začátky prohlídek jsou v
9:30, 11:00 a 13:00 hodin. Návštěvnické centrum je otevřeno na objednávku a
pro skupiny od čtyř osob.
Dne 2. 12. 2015 byla v prostorách porcelánky Thun 1794 a.s. v Nové Roli
otevřena
tzv.
Porcelánová
zastávka
vstupní
brána
stávajícího
Návštěvnického centra. Společnost Thun 1794 a.s. rozšířila Návštěvnický okruh
na základě zvýšené poptávky návštěvníků o novou expozici a tou je právě
Porcelánová zastávka. Jedná se o expozici koncipovanou jako Porcelánový
příběh, který zohledňuje technologický proces výroby porcelánu od úpravy hlavní
suroviny - kaolinu - až po finální výrobek. Návštěvník může kromě poznávací
prohlídky využít také služeb stravovacího zařízení či zakoupit porcelán v
podnikové
prodejně.
Vstupní
brána
Návštěvnického
centra
nabízí
kvalitní odpočinkové a relaxační zázemí, vnitřní i venkovní dětský koutek,
venkovní odpočinkové prostory, informační centrum s prodejem suvenýrů a
moderní sociální zázemí.
Nová výstavní budova vyšla na 5 milionů korun s tím, že půlku dostala
továrna jako dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. O novou expozici se
postarali 2 zkušení designeři – Boris Klimek a Lenka Damová.

Vedení Thunu se netají tím, že by v roce 2016 chtělo přesáhnout hranici
10 000 návštěvníků za rok. Zvýšit návštěvnost chce i město Nová Role realizací
cyklostezky z Německa na západ Čech. Ta by měla německé zájemce přivést
přímo k fabrice.
Thun spojil síly v rámci industriální turistiky v projektu Fabrik Tour Porcelan &
Glass & Liquer. Návštěvníci KV kraje tak mohou nahlédnout do naší porcelánky,
Becherovky i sklárny Moser.
Porcelánové slavnosti v roce 2015 – 20. Jarní porcelánové slavnosti se
konaly v termínu 1. - 3. 5. 2015, Podzimní porcelánové slavnosti pak 4. - 6. 9.
2015. Opět proběhl prodej porcelánu za akční ceny, byl připraven doprovodný
program pro děti i dospělé a výstava porcelánu „Prostřené stoly“ v slavnostním
sále Grandhotelu Pupp. Celou atmosféru podzimních slavností umocnila
vystoupení folklorních souborů z celého světa v rámci Karlovarského folklorního
festivalu.
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Prostřené stoly v Puppu

Folklorní vystoupení

V sobotu 6. 6. 2015 se sešlo přes 100 odborářů se svými ratolestmi, aby si
užívali slunného dne a oslavili tak Den dětí. Byly pro ně připraveny soutěže a
hudba v podání DJ El Pepina. S přípravami a se zrealizováním akce pomohla
odborové organizaci agentura Archa Loket, která je zároveň provozovatelem
Návštěvnického centra v tomto závodě a pro děti zaměstnanců připravila
oblíbenou Porcelánovou školičku, kde se ozdobilo 86 hrnečků. Pro děti byla
připravena také ukázka výcviku policejních psů a děti si užívaly jízdy na poníkovi
nebo na historických veteránech.

Na e-shopu společnosti Thun byl v roce 2015 zahájen prodej bílého
sortimentu populárního tvaru TOM. Speciální hrnky a lázeňský pohárek s motivy
typického karlovarského kamzíka vyrobila porcelánka Thun pro jubilejní 50.
ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

souprava TOM

festivalové hrnky
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POČASÍ V ROCE 2015
ZIMA
Leden byl z hlediska počasí typickým zimním měsícem. Teploty se pohybovaly
mírně pod 0°C. Výjimkou bylo počasí 10. ledna 2015, kdy padaly i staleté a
30leté teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Ústí nad Labem - Vaňově, kde
meteorologové naměřili +16,8 °C. Teplotní rekordy padly 10. 1. na celkem 40
měřicích stanicích. V Nové Roli bylo 11°C.
Děti se dočkaly i sněhu. Sněhová nadílka přišla s Novým rokem. Během ledna
ještě několikrát nasněžilo, ale sníh nikdy nevydržel déle než 1 den. V posledním
týdnu už byla sněhová pokrývka trvalá díky hustému sněžení a teplotám pod
0°C.
Husté sněžení potrápilo Česko začátkem února. I Nová Role se dočkala
sněhové nadílky. Sníh se udržel do poloviny února. Druhá půlka února
připomínala spíše jaro s teplotami kolem 10°C. Teplý a jarní byl i březen. Teploty
se pohybovaly v některých dnech až ke 14°C. K ochlazení došlo až na konci
měsíce, kdy se na horách opět objevily sněhové přeháňky, v nížinách silné deště.
Teploty klesly na cca 5°C. Ve dnech 30. – 31. 3. foukal silný vítr (až 125 km/h),
který po ČR způsobil značné škody.

7. 2. 2015

22. 2. 2015

JARO
1. 4. – byl největrnější den, v Karlovarském kraji vyhlásil ČEZ kalamitní stav,
vypadla několikrát energie, padaly stromy.
Kalendář sice už deset dní hlásil jaro, za okny byla ale větší zima než na
Vánoce. A kdo za to mohl? Obří orkán Niklas! To on přinesl silný vítr i přívaly
sněhu.
Orkán Niklas pochopitelně nezaskočil jen Česko - velké problémy působil
například i v Německu, kde na mnoha místech popadaly stromy a nejezdily
vlaky. Na hřebenech našich hor foukal vítr až rychlostí 125 kilometrů v hodině a
v nížinách až 90 kilometrů v hodině. Vichr měl i obrovský vliv na naši pocitovou
teplotu. Teploměr v Praze ukazoval sedm nad nulou, ale kvůli vichřici byla
pocitová teplota minus dva stupně Celsia.
V dubnu přišlo do Česka typicky aprílové počasí - oblačnost, déšť, sníh, vítr,
vysoké teploty a bouřky. Sníh se střídal se sluníčkem (hl. od 1. 4. do 6. 4.). Pro
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počasí v dubnu byly typické velké výkyvy teplot: 15. – 16. 4. – letní dny (nad
25°C), 27. 4. průměrně 22°C, 28. 4. 11°C.
Květen byl teplotně průměrný (výjimky - 5. 5. – 29,5°C Vyšší Brod) se
srážkami spíše pod dlouhodobým průměrem. Teplotně zajímavý a jiný než
obvykle byl červen, kdy na začátku byla krátká horká vlna, prostředek byl
extrémně studený, kdy v horských oblastech mrzlo, a koncem června byla zase
horká vlna. Byl to nejteplejší červen za posledních 135 let. V Asii podlehlo horku
přes 3000 lidí.
LÉTO
Během léta přišly 4 vlny veder. První vlnu veder zaznamenali
meteorologové začátkem července. Maximální denní teplota tehdy přesáhla
na mnoha stanicích 35 stupňů Celsia. 4. 7. zasáhla celou republiku tropická
vedra a teplotní rekordy padly na zhruba polovině meteorologických stanic. V
Chebu bylo rekordních 35,1 stupně.
Rekordy padaly i v dalších dnech (5. – 7. 7.), teploty stoupaly až ke čtyřicítce
(také v Nové Roli). Následkem velkých veder byla velká bouřka v noci ze 7. 7. na
8. 7. V nočních bouřkách spadlo nejvíce srážek na Karlovarsku, kde napršelo 42
milimetrů. Desítky stanů zaplavila v noci voda nebo odfoukl vítr ve stanovém
městečku filmového festivalu v Karlových Varech. Jejich obyvatelé museli strávit
noc v buňkách správy koupaliště Rolava, v autech nebo pod pergolami. Ráno pak
promočení návštěvníci ždímali a sušili mokré věci. V noci bylo na obloze 51 000
blesků a obloha se změnila ve světelnou show. Na mnoha místech sjížděly o
půlnoci blesky z oblohy každou vteřinu (v jednu chvíli a 400 blesků za minutu).

Blesky na záběrech ČHMÚ

Bouřky doprovázené silným větrem kvůli popadaným stromům zkomplikovaly na
řadě míst silniční a železniční dopravu a přidělaly práci energetikům. V Nové Roli
vítr zlomil starou lípu u kostela. Druhá byla z rozhodnutí paní starostky
pokácena, aby nedošlo k případné tragédii. Obě lípy byly napadeny hnilobou.
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Před bouřkou

Po bouřce

Kmen pokácené lípy

Z kmene zasažené lípy vyrostl kříž

Bouřky ukončily několik horkých dní, na několik dnů přišlo ochlazení cca o
10°C (na 21° až 25°C).
Druhá horká vlna následovala mezi 16. až 25. červencem. 17. a 18. 7.
padly na řadě stanic teplotní rekordy. Na většině území se teploty pohybovaly
mezi 31 °C až 35 °C. Vůbec nejvyšší teplota byla naměřena 18. 7. v Brodu nad
Dyjí, kde se odpoledne rtuť teploměru vyšplhala na 37,2 °C. 17. 7. byl podle
ČHMÚ překonán teplotní rekord na přibližně 31 stanicích ze 138, které měří 30 a
více let. 18. 7. rekord zaznamenalo až 70 stanic. Chladněji zůstalo jen v
oblastech,
kde
se
vyskytla
bouřka
(zejména
na
Vysočině).
39,2 °C – tak vysoko se 22. 7. zastavila rtuť teploměru v Řeži u Prahy. Není
divu, že teploty opět překonávaly teplotní rekordy. Nejvyšší denní teplota
vzduchu vystoupila většinou na tropických 33 °C až 37 °C. Podle ČHMÚ byla
průměrná teplota v České republice 34,7 °C (v polohách do 600 m n. m.). Bylo
tak ještě tepleji než na začátku července. Teplota dokonce na jedné
meteorologické stanici překročila 39 °C. V obci Husinec nedaleko Prahy podle
ČHMÚ teplota vystoupila až na 39,2 °C. Teplotní rekordy pro tento den padly na
téměř všech meteorologických stanicích. Na 5 stanicích (měřících alespoň 30 let)
byl dokonce překonán i absolutní rekord pro celý měsíc červenec. Absolutní
rekord 40,4 °C pro celou naši republiku z 20. srpna 2012 zůstal ovšem
nepřekonán.
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Teploty 22. 7. v 16:30 - na řadě míst teplota překročila 36 °C. Teplotní mapa

Po tropických vedrech přinesl závěr července chladnější a srážkově o něco
bohatší počasí. V pondělí 27. 7. nad naše území proudil vlhký oceánský vzduch,
který na většinu území přinesl srážky ve formě přeháněk. Odpoledne se místy
vyskytly také bouřky. Celkově na našem území uhodilo kolem 10 000 blesků.
Bouřky přinesly na řadu míst také hustý déšť. Naštěstí ovšem postupovaly rychle
a vydatné srážkové úhrny byly jen krátkodobé. Nezpůsobily tak vážnější škody v
podobě například zatopených sklepů nebo silnic. Nejvíce srážek podle ČHMÚ
spadlo na stanicích Jevíčko a Bystřice nad Pernštejnem na severu Moravy, kde
srážkové úhrny přesáhly lehce 30 mm. Na ostatních místech spadlo za 24 hodin
většinou od 5 do 20 mm srážek. Na několika místech především v Ústeckém a
Královéhradeckem kraji ovšem nezapršelo vůbec. I tak se po delší době jednalo o
vydatnější srážky, které zasáhly velkou část našeho území. Výrazné zlepšení
stavu sucha ovšem nepřišlo.
V červenci se vyskytl jev zvaný Modrý měsíc. Termín Modrý měsíc se dnes
používá pro označení dvou úplňků v jednom kalendářním měsíci. A právě tato
událost nás potkala. V pátek 31. července nastal druhý červencový úplněk, ten
prvý zpestřil prázdninovou oblohu už 2. července. Příští dvouúplňkový měsíc
nastane až v lednu 2018!
Pro červenec bylo typické vedro, sucho a nedostatek vody. Mnoho řek nebylo
splavných. Řeka Labe v Ústí nad Labem v letošním roce dosáhla své nejnižší
hladiny od roku 1952. Klesla pod 120 cm, což je pod hranicí sucha. V současné
době je na některých místech v řece viditelné až samotné dno. Vše zapříčinilo
extrémní sucho v Česku.
Velmi výrazné horko jak délkou, tak intenzitou poté nastalo začátkem srpna
= třetí vlna veder. Teplé počasí trvalo dva týdny. Vysoké teploty v tomto
období vrcholily 7. a 8. srpna, kdy maximální denní teplota na některých
stanicích přesahovala až 38 stupňů. Tehdy podle zprávy ČHMÚ bylo
zaznamenáno až devět dní, kdy na některých stanicích maximální teplota dosáhla
hodnoty 37 stupňů a více. Nejvyšší maximální teplotu naměřili meteorologové 9.
srpna na stanici Řež u Prahy (40,0 °C), Dobřichovice (39,8 °C) a Ústí nad Labem,
Vaňov (39,1 °C). Na dalších 18 stanicích pak teploty vyskočily na 38°C. Teplotní
rekordy padly podle ČHMÚ na většině ze 140 stanic, kde se měří již déle než 30
let. Teplotní rekordy padly na 135 ze 140 stanic s alespoň třicetiletou měřicí
tradicí. Na 11 stanicích byl překročen nebo vyrovnán absolutní teplotní rekord,
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tzn. nejvyšší teplota, která kdy byla na dané stanici naměřena. V Nové Roli byl
v důsledku velkých veder uzavřen v pátek 7. 8. městský úřad.
Čtvrtá vlna veder nastala mezi 27. srpnem až 1. zářím. Ještě 1. 9. byly
tropické teploty nad 30°C. Týden na to klesly teploty o 20 °C, na Sněžce
dokonce sněžilo.
Červenec a srpen byly nejteplejší letní měsíce od roku 1775. Někde
bylo i 30 tropických dnů. Srpen 2015 byl v globálním průměru nejteplejší od
začátku měření v roce 1880 s odchylkou 0,88 stupně Celsia (oproti průměru za
20. století). Předchozí rekord ze srpna 2014 byl překonán o 0,09 stupně.
Poslední tropický den tohoto léta byl 17. 9. 2015, kdy opět padaly rekordy
(cca 34°C Klatovy, Nová Role 30°C).
PODZIM
Podzim byl teplotně nadprůměrný a srážkově velice chudý. Zvláště v září
padaly rekordy. Zajímavostí ovšem je, že první mrazy přišly již 12. 10. (Nová
Role ráno – 4°C, v horách až -12°C), první sníh napadl již 14. října (tedy
v době, kdy ještě neopadaly listy ze stromů). Udržel se ale jen několik hodin.

14. 10. 2015

14. 10. 2015

Na začátku listopadu padaly 6 dní za sebou teplotní rekordy (5. – 10. 11.)
Takto teplý listopad byl naposledy před 300 lety (teplý atlantský vzduch).
Odpolední teploty stoupaly až k 20°C. 8. 11. byl na 6 stanicích naměřen letní
den. 80% stanic překonalo rekordy od roku 1775. Kobylí +20°C. Nová Role
+16°C.
Svatý Martin 11. 11. na bílém koni rozhodně nepřijel. Místo sněhu nás čekaly
teploty až 19 stupňů Celsia (v Nové Roli 15°C).
V listopadu napadl sníh ještě jednou a to 28. 11. 2015. Udržel se několik dní,
ale potom už se neobjevil. Listopad byl v pražském Klementinu nejteplejší od
začátku měření na této stanici, které se datuje od roku 1775. Meteorologové na
nejstarší české stanici naměřili průměrnou měsíční teplotu 8,7 stupně Celsia, což
je o 4,3 stupně více než průměr za posledních 241 let.
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28. 11. 2015

28. 11. 2015

ZIMA
Hned 23. 12. byly na řadě stanic přepsány historické rekordy. Nejvyšší
teploty zaznamenali na Bruntálsku a Jesenicku a v pražském Klementinu, kde
naměřili 12,9 °C, neodolal dokonce 220 let starý rekord z roku 1795. Teplotu
nejvyšší si s 15,1 °C připsala stanice Osoblaha na Bruntálsku.
Na Štědrý den opět padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Husinci na
Prachaticku, kde naměřili 11,6°C. Ze sedmi míst v Jihočeském kraji, kde
meteorologové potvrdili překonání rekordu, bylo nejtepleji v Táboře, kde rtuť
teploměru vystoupila na 11,3 stupně. Dosavadní rekord z roku 1977 měl hodnotu
11,1 stupně. V Jindřichově Hradci meteorologové naměřili 10,6 stupně. Zatím
tam platil rekord z roku 2012, kdy tam bylo 10,4 stupně. Rekordní teplo bylo
také na Šumavě. Na stanici na Churáňově bylo 10,5 stupně, v roce 2009 tam
byla teplota o stupeň nižší.
Na Vysočině padly teplotní rekordy na šesti stanicích. Nejtepleji bylo v
Havlíčkově Brodě, kde naměřili 10,7 stupně. Dosavadní rekord z roku 1958 měl
hodnotu 9,5 stupně.
Teplé byly i vánoční svátky. Na území České republiky proudil teplý vzduch po
okraji tlakové výše nad jižní Evropou. Právě to bylo příčinou teplých dní.

Počasí lyžařům nepřálo, padaly teplotní rekordy. Na snímku z 23. prosince je Sněžka
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26. 12. ze 139 stanic jich denní rekord překonalo rovných 100. Na osmi
místech dokonce padla teplotní maxima pro celý prosinec. Nejtepleji bylo
v Děčíně, kde naměřili 16,8°C. I během noci se vyskytla extrémně vysoká
teplotní minima. Na pěti stanicích teplota neklesla pod 10°C. Byl to nejteplejší
prosincový den, ale rekord z roku 1985 (19,7°C) překonán nebyl. Počasí spíše
evokovalo jaro, kvetly stromy, rozkvétaly květiny.
Teploty k nule klesly až 31. 12., v noci dokonce napadl jemný poprašek
sněhu.
Prosinec byl v České republice extrémně teplý. Průměrná teplota byla 3,6
stupně Celsia, což je o 4,2 stupně víc, než je dlouhodobý průměr. Prosinec byl
rovněž velmi suchý, když spadlo pouze 20 mm srážek. To je pouze 41 procent
průměru. Byl tak dalším z řady srážkově podprůměrných měsíců minulého roku.
SHRNUTÍ
Čtyři vlny veder, některé extrémní a trvající řadu dní po sobě, a
neobvykle suchá zima provázely letošní počasí v Česku. S nimi souvisel i
nedostatek dešťových a sněhových srážek. Průměrná teplota vzduchu za
vegetační období - duben až září - byla o 1,1 stupně Celsia vyšší než dlouhodobý
průměr za období 1981 až 2010. Teplota za letní měsíce byla po roce 2003 druhá
nejvyšší za dobu pozorování od roku 1961.
Podobně letošní srážkový úhrn byl druhý nejnižší po roce 2003. Sucho
vyvrcholilo v polovině srpna, kdy ho přerušily vydatné srážky, pomoci ale
nestačily. Sucho pak pokračovalo v září a začátkem října a situaci na
povrchových tocích zlepšily až říjnové deště. Hydrologické sucho však postihlo
celou zemi.
Srážky, které v letošním hydrologickém roce (od listopadu 2014 do letošního
října) spadly, byly, spolu s rokem 1973, nejnižší za posledních 55 let. Nejsušší a
nejteplejší měsíce byly únor a červenec. Český hydrometeorologický ústav
(ČHMÚ) ve své zprávě o vyhodnocení letošního sucha připouští, že podobný
charakter srážek může pokračovat i v příštích několika letech. Sucho podle něj
nezpůsobuje jen to, že přes léto neprší, ale jde o dlouhodobý nedostatek vody,
na který si příroda zadělává tím, že v zimě nenasněží.
Rok 2015 byl dosud nejteplejším v historii. Souvisí to s mořským proudem El
Niňo, který přišel až začátkem března, tedy mnohem později, než se původně
očekávalo. El Niňo způsobuje oteplení Tichého oceánu, objevuje se jednou za 2
až 7 let a ovlivňuje počasí po celém světě a obvykle přichází v zimě. Letos ale
přišel až 5. března, což v kombinaci s globálním oteplováním vytlačilo v létě
teploty k novým maximům a zvýšilo i průměrné teploty v celém roce.
K oteplování pravděpodobně přispěly i průmyslové emise a lidská činnost.
Uplynulé roky jsou podle odborníků předzvěstí dlouhodobější změny klimatu,
od 16. století totiž nikdy tak vysoké teploty jako poslední roky naměřeny nebyly.
"Čtrnáct z patnácti historicky nejteplejších roků bylo zaznamenaných v 21. století
a ten patnáctý v roce 1998," uvedl německý meteorolog Florian Imber. "To je
poměrně stabilní znamení, že se klima změnilo." Oteplování výrazně zrychlilo.
Teplotní rekordy byly dosaženy ve všech měsících letošního roku s výjimkou
ledna a dubna. Také období od ledna do srpna jako celek bylo rekordně teplé s
odchylkou 0,84 stupně Celsia. Stejně rekordní je i teplotní odchylka za
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posledních 12 měsíců (období od září 2014 do srpna 2015) s odchylkou 0,82
stupně Celsia. Ve své pravidelné analýze o tom informoval americký Národní
úřad pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration,
NOAA).
Deset nejteplejších dvanáctiměsíčních období v historii měření (NOAA)
odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000
odchylka od
průměru
(°C)

pořadí

květen 2014 - duben 2015

0,75

6.-7.

leden 2014 - prosinec 2014

0,69

duben 2014 - březen 2015

0,75

6.-7.

říjen 2013 - září 2014

0,69

březen 2014 - únor 2015

0,74

8.-10.

prosinec 2013 - listopad 2014

0,68

4.-5.

únor 2014 - leden 2015

0,70

8.-10.

září 1997 - srpen 1998

0,68

4.-5.

listopad 2013 - říjen 2014

0,70

8.-10.

září 2013 až srpen 2014

0,68

pořadí

rok

1.-2.
1.-2.
3.

rok

odchylka od
průměru (°C)

Rok 2015 se v pražském Klementinu zapsal jako nejteplejší v historii
této stanice, na níž se počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775. O
prvenství se dělí s předchozím rokem 2014. Na nejstarší české stanici
naměřili průměrnou teplotu 12,5 stupně Celsia, což je o 2,9 stupně více
než dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014 (tj. 241 let), oznámil Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu.
V historické tabulce Klementina následuje rok 2007 s průměrnou teplotou
12,1 stupně Celsia a rok 2000, kdy se rtuť teploměru v průměru vyšplhala na
rovných dvanáct stupňů. Následují roky 1994, 2008, 2011, 2012 a 1794. Na
prvních 17 místech se umístily pouze tři roky, které nespadají do posledního
čtvrtstoletí.
Naopak nejchladnější roky zažili v Klementinu v letech 1871 a 1838 s
průměrnou roční teplotou 7,2 stupně Celsia. Na třetím až pátém místě
nejstudenějších roků následují letopočty 1786, 1864 a 1829 s průměrnou
teplotou 7,4 stupně. Celkem 14 roků mělo průměrnou roční teplotu pod 8 stupňů
Celsia.
Prosinec 2015 měl stejnou průměrnou měsíční teplotu, jako měly roky 1871 a
1838 průměrnou roční teplotu. Poslední měsíc uplynulého roku naměřili v
Klementinu průměrnou teplotu 7,2 stupně Celsia a opět přepisovali historické
tabulky – byl to nejteplejší prosinec od roku 1775.
Rok 2015 byl globálně nejteplejším rokem za celou dobu měření. To
potvrdily i americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) a
Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Dosud byl nejteplejší rok
2014.
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ZATMĚNÍ SLUNCE
Po několika letech jsme mohli pozorovat částečné zatmění Slunce. Došlo k
němu 20. března v 9:36 (Praha), přičemž své maximální fáze dosáhlo v 10:46.
Při tomto zatmění Měsíc zakryl asi 73 procent Slunce. Zatmění pak skončilo v
11:57. Bylo jasno, takže by zatmění dobře pozorovatelné i v Nové Roli. Na území
České republiky zakryl Měsíc shora průměr Slunce ze 70 až 75 %. Úplné zatmění
nastalo v pátek 20. března 2015 v Severním moři. Spatřit ho mohli lidé z
Faerských ostrovů nebo na Špicberkách.
Praha – Staré Město

Průběh zatmění ve vybraných městech
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ČASOVÝ SLED NEJDŮLEŽITEJŠÍCH AKCÍ MĚSTA,
ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
ROKU 2015

4. Novoroční koncert
Stavění májky
Pietní akt
12. ročník Valchy
Oslava MDD
Závod horských kol
Rock iN Roll
Stěhování knihovny lidským řetězem
Michalská pouť
Adventní akce v Nové Roli
Vánoční kabaret ZŠ
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4. NOVOROČNÍ KONCERT
Město Nová Role ve spolupráci se ZUŠ a pěveckým sborem Chorea Nova
uspořádaly v neděli 4. 1. 2015 od 17:00 hodin již 4. Novoroční koncert.
Vzhledem ke stavebním úpravám budovy čp. 236 (výstavba DDM a knihovny)
nebylo možné uskutečnit koncert v sále kulturního domu (mimo jiné se kvůli
tomu nekonaly v tomto roce ani plesy). Proto se koncert konal v provizorních
podmínkách nevytopeného kinosálu. Koncert organizačně zajišťoval Ing. Milan
Zachariáš, provázela jím členka kulturní komise a zastupitelka města PaedDr.
Miluška Dušková.
Program byl opravdu nabitý a pestrý. Představila se následující hudební
tělesa:
- dětský Big Band Panteříci (ZUŠ) pod vedením Květy Teturové
- dětský sbor Hlásky (ZUŠ) pod vedením Vlaďky Nohové – muzikál O dvanácti
měsíčkách od Z. Svěráka a J. Uhlíře
- ženský komorní sbor Cichorium pod vedením Pavlíny Petříkové
- smíšený pěvecký sbor Chorea Nova pod vedením Pavlíny Petříkové
- Big Band Červení panteři (ZUŠ) pod vedením Květy Teturové.
Stalo se tradicí, že na každém novoročním koncertu je vyhlášena osobnost
roku. Tentokrát vyhlásila paní starostka Jitka Pokorná osobností roku 2014 paní
Annu Kejvalovou za její aktivní práci s mladými hasiči v Nové Roli.

I tentokrát bylo vstupné dobrovolné a vybraná částka ve výši 3.541,- Kč
byla vložena na účet nově zřízeného charitativního fondu města.
Dětský sbor Hlásky

Červení panteři
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První pomoc z tohoto fondu byla věnována prvňáčkovi, kterému byla
diagnostikována akutní forma leukémie a musel podstoupit náročnou léčbu ve FN
v Plzni.
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STAVĚNÍ MÁJKY
Májku jeli novorolští hasiči spolu s dobrovolníky pokácet v sobotu 25. dubna
2015 do lesa v Mezirolí.
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se začaly májky stavět ve všech částech Nové
Role. Tentokrát bylo opravdu nádherné teplé 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 19:00 hodin se začalo také v Nové Roli (ve staré části města u kostela),
kde už místním hasičům pomáhala technika – traktor. Letos poprvé byly součástí
stavění májky i pouťové atrakce pro děti (zdarma). Ještě před postavením májky
čekalo diváky vystoupení tanečních kroužků pod vedením Karolíny Gvardové a
Jarky Pečenkové, zpívaly děti ze ZUŠ a Carlos Girls pod vedením pana Švece. Od
19:30 následovala hudební produkce country skupiny Bankrot, která až do
nočních hodin vyhrávala všem přítomným. Občerstvení zajišťovali sourozenci
Pavlíčkovi.
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PIETNÍ AKT
Jak už se stalo novorolskou tradicí, konal
se i letos 8. května pietní akt u příležitosti
70. výročí ukončení 2. světové války.
Občané se sešli v 10:00 hod. u památníku
obětem a vězňům koncentračního tábora
v Nové Roli, kde pan místostarosta Jan Lichnovský připomněl historii koncentračního tábora v Nové Roli. Za základní školu
promluvila PaedDr. Miluše Dušková, která zároveň vyzvala přítomné k uctění
památky minutou ticha. Zástupce školy Mgr. Miroslav Starý ukázal přítomným
nově vydanou knihu „Ve stínu Krušných hor“, ve které je zmínka i o novorolském
koncentračním táboře.
Potom následovalo kladení
věnců a květin k pomníku. Kytice položili za město Nová Role
pan Lichnovský a paní Černá, za
ZO KSČM paní Marcela Dubová,
za skauty Anička Švehláková,
dále děti z 1. stupně základní
školy a „vojáci“, kteří přijeli ve
starých vojenských vozech,
které si mohli občané prohlédnout.
Potom se všichni přesunuli
na místní hřbitov, kde proběhlo
kladení kytic k uctění památky
obětem koncentračního tábora
v Nové Roli.
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Koncentrační tábor Nová Role (německy Konzentrationslager Neurohlau)
byl pracovním táborem pro vězeňkyně a vězně několika evropských národností.
Tábor se nacházel na okraji obce Nová Role (tehdy Neurohlau). Byl zřízen na
podzim roku 1942 a zrušen na konci dubna 1945. Jeho hlavním účelem bylo
zajistit pracovní sílu pro nedalekou porcelánku Bohemia, která byla postavena
v roce 1921.

Porcelánové značky používané na kusech vyráběných pro armádu
a potřeby SS. Kombinace s původní značkou Bohemia se lvem
byla od roku 1941 nahrazena runami ze značky továrny v Allachu

S tím jak se prodlužoval válečný konflikt, především po německém útoku na
SSSR, začala továrna trpět nedostatkem pracovních sil. Již od začátku roku 1942
využívala továrna Bohemia na těžké práce francouzské zajatce. Na podzim 1942
byl z popudu ředitele porcelánky Heinricha Hechtfischera za továrnou
vybudován koncentrační tábor. Jednalo se o pobočku tábora Ravensbrück a
později Flossenburg. Kapacita lágru byla asi 700 lidí, které Němci využívali jako
otrockou pracovní sílu. Nacisté zde věznili převážně ženy národnosti ruské,
polské, české, jugoslávské, belgické, ale i německé. Počet vězeňkyň byl zprvu
300, později okolo 600 a nakonec více než 1000. Muži zde byli rovněž umístěni,
ale bylo jich podstatně méně. Továrna, ve které vězni pracovali, dodávala
porcelán pro kantýny SS, wehrmacht, pozůstalé po německých vojácích a
německý Červený kříž. Ve vylévárně produkovali vězni zvláštní oválné nádoby,
jejichž účel nebyl dlouho znám. Až po válce se zjistilo, že šlo o součást
speciálních min, kterými Němci zaminovali například okolí Hitlerova Vlčího
doupěte v Prusku. Tyto miny nešly odhalit běžnými detektory kovů. Navíc se zde
vyráběly řídící letecké pulty pro firmu Messerschmitt. To si vymohly německé
úřady jako kompenzaci za zřízení a vedení tábora.
Počet vězňů v táboře dosáhl v dubnu 1945 asi 2000 a situace se stala
neúnosnou. Nacisté vězně transportovali, aby zahladili stopy po lágrech na
územích, kam se blížila spojenecká armáda. Vězně chtěli dopravit na území,
která ještě nebyla obsazena. V noci z 19. na 20. dubna a následně z 22. na 23.
dubna 1945 byly z Nové Role vypraveny pochody smrti směrem na Doubí, Bečov,
Teplou a dále na jih. Některým vězňům se podařilo zachránit útěkem, velká část
však cestou zahynula. V mnoha obcích jsou dnes památníčky obětem těchto
pochodů, kterých procházelo Karlovarskem koncem války několik.
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Přenášení 41 obětí koncentračního tábora na místní hřbitov v červnu 1945

Kolik si vyžádal tábor celkem životů, není přesně zjištěno. Krátce po válce
došlo k exhumaci hromadného hrobu, v němž se našlo 41 těl - ta byla v červnu
1945 pohřbena na místním hřbitově. Je evidentní, že mrtvých bylo podstatně
více, ale přesná čísla chybí. Ti vězni, kteří se stali práce neschopnými nebo
dostatečně nevýkonnými, byli transportováni zpět do německých táborů, kde byli
obvykle zabiti. Dalším důvodem, proč se přímo v táboře našlo poměrně málo
mrtvých je fakt, že Němci nechali část vězňů spálit v Karlových Varech. Během
pochodů smrti zemřely stovky zajatců (některé zdroje udávají číslo 500).
Pokud vězni nepracovali tak, jak měli, čekalo je následující: "Odejmutí
potravy na celý den případně i více dní, což pro člověka již tak zcela
vyhladovělého a podvyživeného na nejvyšší míru (téměř všichni vězňové tohoto
tábora vzbuzovali až odpor a hrůzu svou zubožeností) znamenalo další úbytek sil
a ztrátu energie, kterou již nikdy nikdo nenahradil. Tento trest postihl často celý
tábor… Dalším týráním bylo věznění v tak zvaném "bunkru" - studené, temné
kobce - bez jakéhokoliv přídělu jídla a teplého oděvu třeba i po několik dní.
Týrání bitím bylo tu velmi obvyklé. Zvlášť k tomu určený kápo vyplácel
"pětadvacet" jakkoliv se provinivšímu vězni za přítomnosti lékaře, který během
exekuce zkoumal puls, aby vězeň při výkonu trestu neskonal." "Odměnou" za
otrockou práci mělo být jídlo. U poválečného soudu v Chebu popsali vězni
stravování v táboře takto: "Strava vězňů se skládala ráno z půl litru černé
bryndy, kterou pyšně nazývali kávou, v poledne 6-8 brambor, večer opět černá
brynda nebo trochu polévky a 20 dkg chleba. Postupně snížili příděl na 17 dkg a
těsně před vyhnáním vězňů na pochod smrti na 8 dkg na osobu a den...
V důsledku těžké dřiny a podvýživy dostaly v továrně více než dvě třetiny vězňů
tuberkulózu."
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Kruhem je označeno místo lágru

Byl to lesík v pozadí porcelánky

Od konce května byl koncentrační tábor převeden do role zcela opačné. Byli
zde zadržováni pochytaní příslušníci SS, funkcionáři NSDAP a SA v počtu asi 700
lidí. Bývalý ředitel továrny Hechtfischer dostal od retribučního soudu v Chebu
trest smrti, když údajně odmítl milost za vyzrazení výrobního tajemství
krystalizování glazury váz. Ještě v roce 1946 bývalý „koncentrák“ sloužil jako
sběrný tábor pro odsun Němců. Ke zrušení tábora došlo koncem roku 1947. V
roce 1948 byly budovy rozebrány na palivo. Poslední objekty byly odstraněny v
roce 1960 a prostor se začal využívat jako skládka. Ta byla v roce 1996 uzavřena
a rekultivována.
(zdroj :https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrační_tábor_Nová_Role)
Památník k uctění obětí tábora byl odhalený v roce 1985 a každý rok 8. 5. se
u něj koná pietní akt.
Představitelé města (místostarosta J. Lichnovský a zastupitelka M. Dušková)
se 25. 4. 2015 zúčastnili rovněž pietního aktu v německé partnerské obci
Rittersgrün, neboť i tudy procházel pochod smrti směrem do Čech.
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12. ROČNÍK VALCHY
Byla sobota 23. května a v areálu restaurace
Karibu se začalo s přípravami hudebního festivalu
Valcha 2015. Dobrovolníci z řad občanů postavili
stan, uklidili a vyzdobili areál.
12. ročník Valchy moderoval Aleš Pokorný
z Rotavy, 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.
Jako první nastoupila v 16:00 hodin folková kapela Folkteam od Huberta
z Nové Role s Šárkou Vlasákovou. Po nich to byla hroznětínská Výměna 73.
Folkteam od Huberta

Výměna 73

Z Prahy přijela skupina Kamelot revival, se kterou si všichni přítomní mohli
zazpívat známé písně od Kamelotu. Na pódiu je vystřídala loketská skupina
Roháči.
Kamelot revival

Roháči

Ve 20:00 se konečně lidé dočkali hvězd večera – Hany Lounové a Hany
Horecké (bývalé Schovanky). Ty diváky nejen rozezpívaly, ale i roztančily.
Doprovázela je skupina Idefix band.
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Ulice

Hanky – Lounová a Horecká

Po „Schovankách“ přišla ještě folkrocková formace z Rotavy Ulice a celý
festival uzavřel o půlnoci novorolský Bluetet (Walchaři).
Během festivalu byl pro děti připraven doprovodný program – jízda na koni a
malování na obličej.
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OSLAVA MDD
V sobotu 30. května 2015 byla pro novorolské děti připravena celodenní
oslava jejich svátku. Nejprve si mohly projít pohádkový les, který organizovaly
pracovnice DDM Milena Tichá a Andy Slívová za pomoci dobrovolníků z řad
dospělých i dětí. Pohádkové bytosti na všech stanovištích dávaly dětem úkoly, za
jejichž splnění si děti vysloužily různé dobroty i suvenýry. Bylo deštivo, a tak
promokli kulisy, děti i účinkující. Nikdo to však nevzdal. Na cestu se vydalo cca
250 dětí. Cena lístku byla 110,- Kč.

Konec trasy byl ve staré části města (u májky), kde na děti čekal táborák.
Na pohádkový les navazovalo od 13:00 hodin zábavné odpoledne, které už bylo
prozářené sluníčkem. Veškeré atrakce byly pro děti a případný doprovod zdarma.
Dětští oslavenci měli možnost se seznámit s technickým vybavením Policie ČR,
Záchranné služby, Českého červeného kříže, mohli si zasoutěžit v hasičské
disciplíně. Velký zájem byl o malování na obličej, o skákací hrad, o velkou
pirátskou loď i dětský kolotoč s motorkami. Naši nejmladší si svůj den určitě užili.

Celý dětský den byl zakončen v 18:00 hodin pokácením májky místními
dobrovolnými hasiči. Následovala zábava pro dospělé. K poslechu a tanci hráli do
pozdních nočních hodin DJ Béďa (Teuchert) a Jirka (Šindelář). Občerstvení
zajišťovali bratři Pavlíčkovi.
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2. ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL
V sobotu 2O. června 2015 se uskutečnil již 2. ročník závodu horských kol O
pohár města Nová Role pořádaný Cykloteamem při DDM (vedoucí Ing. Václav
Bechiňský). V devíti kategoriích (od malých dětí až po seniory) se zúčastnilo 32
závodníků. Navíc přibyla kategorie hobby pro rekreační cyklisty. Závodní okruh
vedl opět za řekou Rolavou, pro starší kategorie byl rozšířen o atraktivní lesní
úsek se dvěma brody, což ocenili i náročnější bikeři. Jeden takový okruh měl
přibližně 3,59 km a účastníci dle kategorie zdolali 1 až 4 okruhy.

Po zpracování výsledků následovalo vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích.
V dětských kategoriích byli oceněni všichni. Nejlepší tři závodníci si odnesli
diplom a medaili, absolutní vítěz (nejlepší mezi muži elite 18 – 39 let) pak
obdržel Pohár města Nová Role. Byl to Jiří Svoboda (Česká spořitelna
Spezialized), který s časem 34 min 23 s porazil všech 10 konkurentů.
Ani domácí Cykloteam Nová Role však nepřišel zkrátka. Kategorii do 12 let
vyhrál Dominik Svoboda před týmovým parťákem Markem Švejdarem. Bronz
mezi juniory (13 – 15 let) vybojoval Roman Zaňka, který za sebou nechal
domácího Josefa Janků, Dominika Hegenbarta a Filipa Waltu.
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ROCK IN ROLL JIŽ POSEDMÉ
V sobotu 25. července 2015 se na pláži u Novorolského rybníka konal již 7.
ročník hudebního festivalu v rytmu rocku, popu, funky i disca. Vše odstartovalo
už v 13:30 hodin, festival končil až ve 2 hodiny v noci. Cena vstupenky byla 200
Kč (v předprodeji 150 Kč). Počasí tentokrát festivalu moc nepřálo. Byl silný vítr,
který sebral i některé stany, chvílemi i sprchlo. Přesto se sešlo přes tisíc
návštěvníků. Cena se vyšplhala na 350 500,- Kč, město přispělo 89 000,- Kč.

Viktor Dyk
Sto zvířat

1. ročníku tohoto festivalu se zúčastnily 4 hudební skupiny a 80 diváků. Za
sedm let jeho existence se počty návštěvníků začaly počítat ve stovkách a
festival se od 4. ročníku přesunul z místního kulturního domu na pláž u
koupaliště. Zásluhu na tom má Jiří Švec, který akci založil (v té době mu bylo 18
let a hrál se skupinou Holden) a každý rok ji se svými spolupracovníky vylepšuje.

Jiří Švec a Holden
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STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY
Stěhování knihovny proběhlo netradičním způsobem – cca 500 m dlouhým
lidským řetězem 3. září 2015. Nápad vzešel z hlavy knihovnice Marcely
Toužimské. Dopoledne v 10:00 hodin se všech 300 žáků ZŠ seřadilo podle plánku
od staré knihovny Na Pěší zóně celou Školní ulicí až k nové knihovně
v Chodovské ulici. Z ruky do ruky si předávali připravené balíčky knih. Vydrželi to
celkem 1 a půl hodiny. Bylo pěkné počasí a pro všechny bylo připraveno
občerstvení – sušenka, lízátko a pití od Baru Bernard. K dětem se na mnoha
místech přidávali i kolemjdoucí dospělí, paní učitelky i paní starostka. Odpoledne
od 17:00 hodin byl přestěhován zbytek knih auty a opět lidským řetězem. Při
stěhování panovala úžasná atmosféra. Celkem bylo přestěhováno 23 000 knih.
Knihovna získala přestěhováním větší prostory. Vlastní půjčovna má kolem
200 m2 (bývalá měla cca 100 m2), výstavní místnost má 40 m2 (místo původních
22 m2). K dispozici je větší počet počítačů, útulný dětský koutek a moderní
sociální zařízení.
Knihovna byla slavnostně otevřena 7. října a pro veřejnost 8. října 2015.

Stará knihovna (9. 7. 2015)

Balíčkování knih (9. 7. 2015)

Přestěhované balíčky (3. 9. 2015)

Slavnostní otevření (7. 10. 2015)
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LIDSKÝ ŘETĚZ OBRAZEM:
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MICHALSKÁ POUŤ
Sobota 12. září 2015 byla věnována již tradiční kulturní akci – Michalské
pouti. I tento rok vše odstartovala v 11:00 hodin mše svatá v kostele svatého
Michaela. Paní Heringová upekla pouťové perníčky, na kůru zazpíval sbor Chorea
Nova. Mše 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 areálu u TIC a koupaliště se roztočily kolotoče a začaly vonět ty pravé
pouťové dobroty. Celé odpoledne (13:00 – 18:00) byl na pláži připraven zdarma
program pro děti i dospělé: bodyzorbing, lanová dráha mezi stromy, lanové
překážky, lezecká stěna, bungee running, jízda na koních, fotobuňka a malování
na obličej.

V tento den bylo v areálu koupaliště otevřeno street-workout hřiště, tedy
otevřená posilovna pod širým nebem. Novorolští občané se zároveň mohli zapojit
a podílet se na celostátním rekordu v počtu shybů, které se dělaly na všech
těchto hřištích po republice.
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Současně probíhala na pláži hudební produkce. Nejprve zahrál občanům
místní Big Band Červení panteři pod vedením Květy Teturové. V 15:00 hodin se
prostranství zaplnilo všemi, kdo chtěli vidět a slyšet naživo Báru Basikovou. Po
své produkci se ochotně fotila se zájemci a rozdala plno autogramů.
V 17:00 hodin vystoupila karlovarská kapela CODA, která hraje už mnoho let
poctivý, vynikající hard rock, kterému ovšem nechybí pověstná melodičnost.
V 19:00 hodin to na pódiu rozbalila revivalová skupina NEW AGE OF SMOKIE.
Dokonalé provedení každé skladby Smokie, neuvěřitelná podobnost hlasu
Frankieho Červenky s hlasem Chrise Normana a celková image skupiny udělaly
z jejich vystoupení opravdovou lahůdku. Hráli už na „Kamionu“ v Božičanech, na
různých akcích v Karlových Varech, takže za nimi přijely fanynky z celého KV
kraje. Areál Karibu byl plný zpívajících a tančících návštěvníků, a tak se muselo i
přidávat. Slavnostní den zakončil ve 21:00 hodin velkolepý ohňostroj firmy Pyrit
z Nejdku.
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ADVENTNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTEM
NOVÁ ROLE
V předvánočním období se Nová Role rozzářila nejen úsměvy dětí čekajících
na Ježíška, ale i díky pěknému vánočnímu osvětlení. To bylo spolu se
stromečkem prvně rozsvíceno 27. 11. 2015, kdy se na prostranství před
městským úřadem konaly Adventní trhy. Kromě stánků byla v DDM připravena
Ježíškova dílna, kde si děti mohly vyrobit vánoční svícny a andílky. Nejlepší
výtvory byly poté vyhodoceny panem místostarostou a ředitelkou DDM. V DDM
mohly děti také napsat svůj dopis Ježíškovi. Na provizorním pódiu zazpívaly
vánoční písně dětské pěvecké sbory Hlásky, Konipásek, Mišpule a dospělácký
sbor Chorea Nova. Velkým zpestřením bylo vystoupení zpěváka Davida Deyla.
Vánoční strom byl po hlasitém odpočítávání rozsvícen v 19:00 hodin.

Slavnostní rozsvícení stromku bylo tento rok i na návsi v Mezirolí – v sobotu
28. 11. 2015 v 16:30 hodin.
12. 12. 2015 byla již tradičně uspořádána před kostelem sv. Michaela akce
Živý betlém. Děti obdivovaly hlavně živá zvířátka v ohradě. Byly ale rády i za
dobroty, které dostaly od paní starostky. K vánoční pohodě přispěly také děti
z mateřské školy a žákyně ze ZUŠ, které pod vedením pana učitele Karla Švece
zazpívaly české koledy.
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Předvánoční čas občanům zpříjemnily opět adventní koncerty sborů Chorea
Nova a Cichorium v kostele sv. Michaela. Konaly se vždy v adventní neděli, tzn.
29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2015. Poslední koncert byl i s drobným vánočním
občerstvením. Výtěžek z dobrovolného vstupného 6 656,- Kč byl věnován do
Charitativního fondu města.
Již podruhé 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. Na vánočním bazaru
konaném ve dnech 27. – 28. 11. 2015 se utržilo 15 260,- Kč. Dárky odnesl
přímo na Štědrý den 20 vytipovaným dětem a seniorům Andělíček.
K letošním adventním akcím se připojila i škola svým Vánočním kabaretem,
který se konal 18. 12. 2015 v kulturním domě. Žáci 1. stupně a jejich paní
učitelky si připravili hodinové vystoupení plné zimních písniček, tanečků, scének
a legrace. Všichni přítomní ocenili profesionálně připravené vystoupení, jehož
režisérkou byla paní učitelka Miluška Dušková.
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2015: UDÁLOSTI, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT
Svět v roce 2015 opět nebyl klidným místem a dobrých zpráv se příliš
nedostávalo. Mezi pozitivní události roku 2015 patřil určitě návrat dvou
unesených Češek po dvou letech z Pákistánu, snímky z Pluta z americké sondy
New Horizons, objev nového prapředka člověka (Homo Naledi) v jižní Africe či
překvapivě kvalitní celosvětová klimatická dohoda z Paříže, v níž se lidstvo
zavázalo udržet globální oteplování pod dvěma stupni Celsia (platit má od roku
2020, ale její dodržování je prakticky nevynutitelné).
Více však bylo zpráv negativních. Psychicky nemocný pilot nad Alpami, který
v březnu způsobil smrt 150 lidí na palubě letadla, rusko – turecké komplikace
v Sýrii, zmražený východ Ukrajiny, euro v ohrožení, Řecko před krachem, zmar
evropských špiček při pohledu na uprchlickou vlnu. Hrůza, strach, neštěstí,
nemohoucnost, fanatismus, neschopnost nalézt řešení. A samozřejmě nevinné
oběti při teroristických útocích. Když islamističtí teroristé v lednu v sídle
satirického magazínu Charlie Hebdo a jinde v Paříži zabili celkem 17 lidí, otřáslo
to celým světem. Mladík útočící v červnu v tuniském letovisku Súsa na západní
turisty zastřelil 39 lidí. V listopadu udeřili teroristé v Paříži znovu a v rockovém
klubu Bataclan a dalších místech zabili celkem 129 lidí. Koncem října se pak nad
Sinajským poloostrovem zřítilo dopravní letadlo plné ruských turistů s 224 lidmi
na palubě. Ke všem útokům se přihlásil tzv. Islámský stát, proti němuž Západ i
Rusko podnikaly nálety v Sýrii a v Iráku. Některé státy se v reakci na teroristické
činy připojily do bombardování IS, ale vůle k masívnímu vojenskému zásahu
proti této organizaci zjevně chyběla. Strach z teroristů ovlivnil i závěr roku 2015,
protože hodně zemí zrušilo novoroční ohňostroj, bály se atentátů, kterými
teroristé vyhrožovali.

V reakci na teroristické útoky v Paříži se monumenty mnohých světových metropolí
zahalily do francouzské trikolóry (14. 11. 2015)
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UPRCHLICKÁ KRIZE V ROCE 2015
Evropa se v roce 2015 musela potýkat se zatím největším počtem uprchlíků
od konce 2. světové války. Podle oficiálních statistik v roce 2015 o azyl v EU
požádalo přes 1 milión lidí, celková čísla běženců se ale jen odhadují – ne
všechny úřady zaregistrovaly.
Nejčastěji v Evropě hledali ochranu lidé z válkou rozvrácené Sýrie, množství
žadatelů o azyl ale přišlo například i z balkánských zemí, které jsou považovány
za bezpečné. Na nebezpečné cestě za lepším životem zahynulo téměř 37 000 lidí.
Oproti roku 2014 vzrostl celkový počet migrantů přicházejících do Evropy téměř
čtyřnásobně. Většina uprchlíků putovala přes Turecko a Řecko po tzv. Balkánské
stezce dále do S a Z Evropy. Už na počátku prosince oznámilo příchod miliontého
migranta Německo, které se stalo hlavní cílovou zemí.
Postoj k uprchlické krizi rozdělil evropské politiky i veřejnost. Vedle vlny
solidarity s běženci se objevil i strach o budoucí podobu Evropy. První zemí, která
běžencům postavila do cesty plot, se v červnu stalo Maďarsko, později
následovaly i další země. Unijní ministři vnitra přes odpor ČR a dalších tří zemí
v září 2015 odhlasovali přerozdělování celkem 160 000 uprchlíků na základě
kvót. Celková kvóta pro Česko byla v té době 1863 uprchlíků. Dosud se ale
podařilo takto rozdělit jen zhruba 200 lidí a do EU stále míří další běženci. Obavy,
že úřady nemají situaci pod kontrolou, vzrostly poté, co se ukázalo, že jeden
z pachatelů listopadových útoků v Paříži přicestoval do EU jako uprchlík.

Mapa hlavních tepen přílivu uprchlíků do Evropy

„Prezident Zeman to vystihl přesně. Nikdo je k nám nezval, ale když už jsou
tady, tak musí dodržovat naše pravidla. Když ne – tak běžte pryč!! Otázkou je,
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kam půjdou! My cílovou zemí nejsme – tou je Německo, Británie, Francie a další
vyspělé státy. Tedy jsme především tranzitní zemí, kde uprchlíci dělají akorát
bordel a škodu, narušují národní integritu, zavlékají sem nám neznámé choroby
a zbytečně zatěžují státní rozpočet. Je proto nasnadě, aby se vláda už konečně
rozhoupala, a přijala adekvátní rozhodnutí ve smyslu přímé ostrahy hranic a
zpřísnění imigrační politiky. Je-li naše vláda naše a pronárodní tak to udělá. Jestli
máme vládu z připosraných kolaborantů a řiťolezů tak to neudělá.“
z článku Oldřicha Rambouska
Přijímám vs. nepřijímám uprchlíky (článek Ley Vojtekové 03|07|2015)
Společnost je rozdělena. Jedni by přijímali všechny imigranty, další chtějí
zavírat hranice. V čem spočívají hlavní rozdíly těchto přístupů?
Emoce vs. rozum. To je ta hlavní příčina. Zastánci přijímaní se vezou na
vlně emocí, přes kterou již bohužel rozum nemá šanci proniknout. Uprchlickou
krizi hodnotí pouze z pohledu „tady a teď“, budoucnost již neřeší,
případně nejsou schopni tak dalece dohlédnout. Většina z nich to nemyslí špatně,
ale jak se říká, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly…
Kdo čte moje blogy, tak ví, že já patřím k těm, kteří by nepřijímali. Není to
tím, že by mi chyběl soucit nebo empatie. Avšak pociťuji empatii i vůči
evropským starousedlíkům. Záleží mi na tom, jak se tady bude žít našim
potomkům. Nepřeji jim život, kde bude zuřit občanská válka, ani jim nepřeji život
pod totalitní nadvládou práva šaría. Právě kvůli tomu zohledňuji více faktorů:
Faktor zdravotní
Mnoho lidí z Afriky sebou přináší různé exotické nemoci. Když my chceme
vycestovat do Afriky, musíme projít procedurou různých povinných očkování. V
případě imigrantů to jaksi neplatí. Už teď v Itálii hrozí epidemie svrabu, to
ani nemluvím o riziku vážnějších nemocí typu ebola.
Z Blízkého a Středního východu hrozí stejná nebo podobná nebezpečí jako
výše, navíc ještě TBC od příchozích, kteří trpí TBC neléčenou a dokonce i
tuberkulózou nového typu – odolnou vůči lékům. Myslí si zastánci přijímaní, že
jim a jejich blízkým se tyto nemoci vyhnou?
Faktor bezpečnostní
Tajné i zpravodajské služby varují před tím, že mezi imigranty mohou být i
bojovníci Islámského státu. To říká i samotný bývalý člen IS, který se vyjádřil:
,,Mnohé nasvědčuje tomu, že IS systematicky, bez spěchu a velmi konspirativně
rozmísťuje arabské bojovníky v Evropě. Ti zakládají osnovu své sítě. Je jisté, že
chtějí válčit.“
Jeho slova potvrzují bezpečnostní analytici, dokonce i samotní
imigranti. Stačí pár spících buněk na území ČR (nebo Evropy) a nastane
neuvěřitelný teror. Vadí někomu klid a bezpečí? Vezmou si ti, kteří přijímaní
obhajovali, na odpovědnost případné teroristické útoky? Touží po chaosu a
rozvratu?
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Faktor sociální
Zastánci přijímání tvrdí, že prý „zdroje jsou“. Já se ptám, kde tedy ty zdroje
vidí, když Česká republika má dluh více než bilion korun a každým rokem se
zadlužuje? Nejsou peníze pro děti na léčbu, nejsou peníze pro důchodce, kteří
mnohdy nemají ani na obědy.
Naopak v takovém stanovém městečku v Rakousku protestovali uprchlíci
kvůli jídlu. Nelíbilo se jim, že nemají dvě teplá jídla denně a očekávali taky kuřivo
zdarma. Zasahovat musela policie. Uprchlíci po příjezdu na policii házeli balené
jídlo, nachystané na večeři. To jsou paradoxy…
Zajímalo by mne, jestli by zastánci přijímaní byli ochotni se odstěhovat do
blízkosti azylových center. Když už nařizují tu povinnou solidaritu jiným, proč ji
nechtějí zkusit na vlastní kůži? Potom ty jejich slova o humanitě vyznívají
docela naprázdno.
Zastánci přijímaní se ohání touhou po svobodě. OK, to žádnému uprchlíkovi
neupírám. Jenže stejně tak chápu lidi, kteří se brání. To je naprosto relevantní
lidská přirozenost. Nebo Indiáni neměli právo se bránit? Problém taky je, že
mnoho z těch lidí utíká právě před islámem, ale islám zároveň přináší sem. Je
to podobné, jako kdyby lidé z komunistického bloku utíkali před komunismem a
následně se pak komunismus snažili prosadit na Západě.
Pro důslednou analýzu je potřeba vidět to ve všech souvislostech. Jde
hlavně o to, co bude za 20-30 let. A co se děje, vidíme právě na Západě.
Nejradikálnější je druhá nebo třetí generace. Dochází k obrovskému vzniku No
Go Zones, protože muslimové chtějí žít podle práva šaría. Nemusí to být ani
radikálové, to je prostě ta mlčící většina…
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PŘÍLOHY KE KRONICE
Ke kronice je přiloženo 15 dobových plakátů.
V průběhu roku bylo vydáno a je založeno 6 čísel Novorolského zpravodaje.
Součástí kroniky je i fotokronika, která obsahuje 155 fotografií z nejdůležitějších
akcí města.
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