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OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
OBSAZENÍ NA MěÚ 2016
Jitka Pokorná

starostka

Jan Lichnovský

místostarosta

Bc. Roman Svoboda

tajemník
Odbor správních agend

Jana Kohoutová

vedoucí odboru, územní plánování,
stavební úřad, silniční správní úřad

Elfrieda Lachmanová

matrika, evidence obyvatel, Czech POINT

Vlastislav Slíž

správa elektronických systémů, přestupky,
prodej pozemků, Czech POINT, silniční
správní 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

Bc. Alena Bartošová

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

VIII. REPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ STAN
Zástupci krajů se v sobotu 16. dubna 2016 zúčastnili v pořadí již osmého
republikového sněmu hnutí Starostové a nezávislí. Starostka Nové Role Jitka
Pokorná byla zvolena předsedkyní Karlovarského kraje hnutí STAN.

Jitka Pokorná, krajská předsedkyně STAN a starostka Nové Role
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2016
V roce 2016 se zastupitelé sešli celkem desetkrát na 11. – 20. zasedání.
Uvádím pouze zásadní body, které se projednávaly a měly význam pro chod
města.
Informace z 11. zasedání zastupitelstva (27. 1. 2016)
11. zasedání bylo svoláno mimořádně na 27. ledna 2016 a jeho obsahem byly
pouze dva body: podání žádosti o dotaci z fondů MŠMT ČR na kompletní
rekonstrukci sportovní haly TJ Nová Role realizovanou subjektem TJ Nová Role
a odsouhlasení finanční spoluúčasti města Nová Role na akci ve výši 20%
investičních nákladů (pouze v případě, že bude přiznána dotace). Původně měla
být realizována pouze půdní vestavba, ale ministerstvem školství byl vypsán
grant, který umožňuje zrekonstruovat celou halu a vylepšit ji tak na řadu let
dopředu.
Informace z 12. zasedání zastupitelstva (17. 2. 2016)
12. zasedání proběhlo v plánovaném termínu 17. února 2016. Zastupitelé se
věnovali prodeji pozemků dle předložených žádostí, byla schválena směna části
pozemku u plynové kotelny v ulici Rolavská (zjednodušil se tak přístup ke
kotelně a její údržba) a např. i budoucí úplatný převod bytu v bytovém domě „C“
do vlastnictví nájemce.
Za významný krok lze považovat schválený převod novorolského kostela sv.
archanděla Michaela z majetku Římskokatolické církve do majetku města. Kostel
byl převeden jako kulturní památka bezúplatně. Městu se tak otevřela možnost
využít kostel jako další místo pro pořádání některých svých akcí.
Poměrně zásadní pro činnost městské společnosti Technická služba Nová
Role, s.r.o. byl bod jednání, ve kterém zastupitelstvo schválilo navýšení
základního kapitálu společnosti o 3,9 mil. Kč a to formou nepeněžitého vkladu.
Jako vklad sloužily nemovitosti v areálu společnosti, které měla dosud TSNR od
města pronajaty.
Dále zastupitelé schválili nové znění dvou obecně závazných vyhlášek města
(OZV). OZV č. 1/2016 – znění vyhlášky o odpadech bylo rozšířeno o osoby, které
jsou ze zákona od poplatku za odpad osvobozeny (osoby, které jsou umístěny do
dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jsou umístěny v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby,
děti ve věku do dvou let a osoby ve věku 80 let a starší ke dni 1. 1. daného roku,
k němuž se poplatková povinnost vztahuje, osoby, které mají trvalý pobyt na
území města Nová Role, avšak po dobu celých 12 ti měsíců daného roku, na nějž
se poplatková povinnost vztahuje, žijí v zahraničí a tuto skutečnost věrohodně
doloží).
OZV č.2/2016 upravila veřejné prostranství, na kterém lze mj. realizovat
stánkový prodej ve městě tak, že pro tyto účely bylo vyjmuto prostranství před
městským úřadem (z důvodu plánované rekonstrukce náměstí).
Na závěr zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh starostky města udělit
generálnímu řediteli společnosti Thun 1794, a.s. Nová Role p. Vlastimilu
Argmanovi za jeho dlouholetý přínos pro rozvoj a propagaci města čestné
občanství našeho města.
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Informace z 13. zasedání zastupitelstva (20. 4. 2016)
13. zasedání se konalo v řádném termínu 20. 4. 2016. Zastupitelé schválili
prodej pozemků dle plánovaných žádostí. Dále schválili změnu názvu
Charitativního fondu města na Konto pomoci města Nová Role a jeho předložená
Pravidla pro tvorbu a čerpání prostředků Konta města Nová Role. Z tohoto konta
uvolnili finance jako dar pro otce nezletilého J. Svobody (onkologický pacient).
Byly také schváleny dotace na rok 2016 na činnost spolků působících v Nové
Roli z rozpočtu města v souladu s Pravidly města takto:
- Fotbalový klub Nová Role ve výši Kč = 460 000,- Tělovýchovná jednota Nová Role ve výši Kč = 268 000,- Tenisový klub Nová Role ve výši Kč = 97 000,- Skaut-český skauting ABS, středisko Javor Nová Role = 53 000,Zastupitelé také schválili podání žádosti a zajištění předfinancování projektu
„Projekt Chodovská“ (oprava chodníku) a projektu „Obnova a rekonstrukce
rybníka Mezirolí“.
Informace ze 14. zasedání zastupitelstva (11. 5. 2016)
14. zasedání bylo svoláno mimořádně na 11. 5. 2016 z důvodu žádosti
společnosti VITREA na zastavení řízení ve věci změny způsobu funkčního využití
plochy svého pozemku, o které původně majitel požádal. Zastupitelé schválili to,
že pozemek bude v novém územním plánu města nadále veden jako ostatní
nelesní zeleň, a požádali zpracovatele UP o zapracování tohoto požadavku do
návrhu územního plánu.
Informace z 15. zasedání zastupitelstva (22. 6. 2016)
15. zasedání proběhlo v plánovaném termínu 22. 6. 2016. MUDr. Myšák ze
společnosti Seniormed vystoupil na začátku jednání před samotným
schvalováním programu jednání ve věci zamýšleného provozu pobytového
sociálního zařízení v objektu města č. p. 231 ve Školní ulici v Nové Roli. Po
dokončení projektu by chtěl začít s přestavbou objektu s kapacitou 60 lůžek
v sociálním zařízení. Jednání s bankou ve věci poskytnutí úvěru již proběhlo.
Dotační titul nebyl vypsán na požadované seniorské bydlení. Žádal o připravení
smlouvy o spolupráci s městem cca na 20 let.
Dále pokračovalo jednání dle programu. Nejdříve bylo opět schváleno několik
prodejů pozemků v k. ú. Mezirolí a 7 rozpočtových opatření.
Zastupitelé schválili v souladu s předloženým stanoviskem Finančního výboru
ZMě ze dne 25. 5. 2016 celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za
rok 2015, včetně všech příloh a včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2015 s výrokem bez výhrad. Dále vzali
na vědomí výsledky hospodaření za rok 2015 svých zřízených organizací,
městských s. r. o. Technická služba Nová Role s. r. o. vytvořila zisk 352 000 Kč,
Norobyt , s. r. o. zisk 321 000 Kč.
ZMě schválilo bezhotovostní čerpání finančních prostředků z Konta pomoci
města jako daru ve prospěch zákonného zástupce nezletilého J. Svobody
(onkologický pacient).
Zastupitelé schválili nákup a následné poskytnutí věcného daru pro TJ Nová
Role (nákup vzpěračské elektronické tabule a vzpěračské soutěžní podlahy
u příležitosti 40. výročí oddílu vzpírání v Nové Roli a cenným umístěním na MS
a ME členů oddílu po dobu jeho existence). ZMě dále schválilo poskytnutí
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věcného daru (cimbál Bohák standard včetně příslušenství) pro Základní
uměleckou školu Nová Role.
Zastupitelé též projednali bezhotovostní čerpání finančních prostředků
z Fondu oprav a rozvoje tepelného hospodářství majetku města v období
červenec až prosinec 2016 v částce 3 267 000 Kč za účelem realizace
investičního projektu města „Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“.
Zastupitelé zamítli vybudování pomníku, pamětní desky či obdobného
symbolu připomínajícího období II. světové války v Nové Roli.
Informace z 16. zasedání zastupitelstva (27. 7. 2016)
27. 7. 2016 se zastupitelé sešli na dalším mimořádném zasedání, protože
bylo třeba urychleně schválit rozpočtové opatření, aby mohla být realizována
oprava střechy JSDH NR. Stavební práce prováděl BANOSTAV-SB, s.r.o.
Božičany.
Informace ze 17. zasedání zastupitelstva (7. 9. 2016)
Na 17. zasedání bylo asi nejdůležitějším bodem pro rozvoj města schválení
nového Územního plánu města Nová Role. První kroky k jeho přípravě byly
učiněny v září roku 2012 a téměř na den po čtyřech letech se nový Územní plán
města podařilo schválit. Územní plán je platný „na dobu neurčitou“, tedy do té
doby, kdy bude vyhovovat jak legislativě, tak obci, jejíž území řeší, a je to
základní strategický dokument pro rozvoj města. Plán závazně stanovuje
možnosti využití jednotlivých ploch na území města, je tedy důležitým
podkladem např. pro stavební řízení.
Dále se zastupitelé zabývali průmyslovou zónou na území města. Způsob
využití pozemku p. p. č. 1109/1 v k. ú. Nová Role (vedle závodu Thun 1794,
a.s.), stanovuje právě územní plán jako plochu určenou pro lehký průmysl či
lehkou výrobu. Majitel tohoto pozemku po dlouhých jednáních našel investora,
který zde chce rozšířit svoji stávající výrobu. Jedná se o společnost SWISSFORM, a.s. se sídlem v Nejdku, která zde chce postupně postavit tři výrobní haly,
přičemž – jak deklaroval člen představenstva společnosti Ing. Blažek na jednání
zastupitelstva – společnosti velmi záleží na vzájemném souladu spolužití
společnosti se všemi sousedy. Protože se jedná o investici pro Novou Roli
zásadního významu, kde mj. vzniknou nová pracovní místa v řádu desítek kusů,
zastupitelé schválili spolupráci města na této akci. Spolupráce bude spočívat jak
v administrativní podpoře (např. bezúplatný převod některých dotčených
okolních pozemků ze státu na město) tak i v přímé investici – finanční spoluúčast
města na úpravách příjezdové komunikace apod. Strop pro tuto spoluúčast
zastupitelé stanovili na 3 mil. Kč.
Informace z 18. zasedání zastupitelstva (12. 10. 2016)
Na 18. zasedání ZMě zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemků
v katastru Mezirolí, na kterých cvičí SDH Mezirolí, ze státu na město (mezirolští
dobrovolní hasiči se tak mohou v budoucnu dočkat potřebných úprav pozemku).
Zastupitelé stanovili pracovní skupinu ve složení starostka města, zastupitel
Ing. L. Škarda, jednatel Norobyt, s.r.o. p. Tichý a tepelný technik spol. Norobyt
p. Chvátal, kterou pověřili jednáním s dalšími subjekty o dalším možném rozvoji
tepelného hospodářství Nové Role a zajištění tepla a teplé vody obyvatelům
panelových a věžových domů v budoucích letech.
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Informace z 19. zasedání zastupitelstva (2. 11. 2016)
Na 19. zasedání měli zastupitelé na programu mj. schválení obecně závazné
(„odpadové“) vyhlášky č. 4/2016, která, zjednodušeně řečeno, ukládá jakými
způsoby zacházet a nakládat s odpady na území města.
Jako host na tomto jednání vystoupila paní Andrea Pfeffer–Ferklová, zástupce
společnosti Seniormed, která by chtěla v budově bývalého výchovného ústavu
pro mládež provozovat dům pro seniory. Paní Pfeffer-Ferklová přednesla
konkrétní body a jasné kroky, které chce společnost realizovat k úspěšnému
dokončení tohoto záměru. Řeč byla i o finančních nákladech potřebných pro
stavební úpravy a změnu využití stávající budovy, či finančních možnostech pro
případnou koupi nemovitosti.
Informace z 20. zasedání zastupitelstva (14. 12. 2016)
Na 20. zasedání, které se konalo 14. 12. 2016, byl všemi přítomnými
zastupiteli schválen rozpočet města na rok 2017.
Na pořadu jednání bylo rovněž projednání dvou novel obecně závazných
vyhlášek, přičemž např. ta o ochraně a zajišťování veřejného pořádku reaguje na
novelu přestupkového zákona. Od listopadu tohoto roku totiž již město nemůže
„ad hoc“ na žádost povolovat výjimky pro činnosti na veřejných prostranstvích,
které by mohly narušovat noční klid (např. ohňostroje, párty apod.). Všechny
veřejné akce (které probíhají na volném prostranství, mimo prostory k tomu
určené a uzpůsobené), případně dny, kdy bude docházet k narušení nočního
klidu je obec povinna uvádět v obecně závazné vyhlášce, jinak se pořadatel
dopustí přestupkového jednání – narušení nočního klidu.

ÚPRAVA SVÁTKŮ V ČR
OBČANÉ V ČR MAJÍ NOVÝ SVÁTEK
Vláda schválila poslanecký návrh na zařazení Velkého pátku mezi státem
uznaný svátek. V roce 2016 byl tedy Velký pátek, který vyšel na 25. března
2016, poprvé volným dnem.
OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ O SVÁTCÍCH
Poslanecká sněmovna dne 29. 6. 2016 schválila nový zákon o prodejní době
v maloobchodě a velkoobchodě. Podle tohoto zákona by tak měly mít zavřeno od
1. 10. 2016 prodejny, jejichž plocha přesahuje 200 m2, o následujících svátcích:
•
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
•
Velikonoční pondělí,
•
8. květen - Den vítězství,
•
28. září - Den české státnosti,
•
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
•
24. prosinec - Štědrý den od 12,00 hodin do 24,00 hodin,
•
25. prosinec - 1. svátek vánoční,
•
26. prosinec - 2. svátek vánoční.
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VOLBY DO KRAJ. ZASTUPITELSTVA
Státní volební komise vylosovala koncem srpna 2016 čísla, pod kterými
jednotlivé strany a hnutí kandidovaly se svými osobnostmi do krajských voleb
v roce 2016 – bylo jich 89!
Aby se lidé mohli správně rozhodnout, vyšel v Karlovarském deníku 21. 9.
2016 článek se shrnutím, co se v krajích za 4 roky podařilo a co naopak nevyšlo.
Karlovarský kraj byl zhodnocen takto:
CO SE PODAŘILO?
1. Řidiči začali jezdit po nových obchvatech.
2. Hodně se investovalo do zdravotnictví. V KV nemocnici vznikl nový pavilon,
v sokolovské byla obnovena jednotlivá oddělení a v chebské začal sloužit
pacientům na onkologii nový moderní lineární urychlovač. Byly otevřeny
lékařské pohotovosti v Aši a Mariánských Lázních. Do nemocnice v KV se
podařilo získat díky novému programu kraje 6 nových internistů.
3. Rozvíjely se průmyslové zóny, vznikla nová pracovní místa.
CO SE NEPODAŘILO?
1. Stále nebyla zahájena obnova Císařských lázní v Karlových Varech.
2. Dálnice D6 nebyla obyvatelům regionu k dispozici bez dálniční známky.
3. Nadále trvala vysoká míra nezaměstnanosti.
Krajské volby do značné míry ovlivňoval i postoj stran k uprchlíkům a Evropské
unii (dle průzkumu společnosti SANEP).
KDO SE UCHÁZEL O MÍSTA KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ?
Ucházelo se celkem 11 886 kandidátů z 89 subjektů (48 z nich tvořily
regionální koalice). Jen 5 stran kandidovalo ve všech krajích (řada ale
v krajských koalicích). Strany a hnutí v tomto roce podaly do krajských voleb
270 kandidátních listin.
Kandidáti usilovali o 675 míst v krajských zastupitelstvech.
Nejvíce kandidátů nominovala ANO 734, ODS byla druhá se 730 zájemci
a třetí KSČM se 727 uchazeči. 44% kandidátů bylo bez politické příslušnosti.
Nejmladších osmnáctiletých kandidátů bylo v republice 20, čtyři desítky
uchazečů byly starší osmdesáti let. Průměrný věk kandidátů byl necelých 47 let.
Problém byl stále v zastoupení žen na kandidátkách – 30 procent. Málo je
zařazovaly především pravicové strany.
KANDIDÁTI KV KRAJE DLE VĚKU A POHLAVÍ
-

Celkem

Muži

Ženy

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

Celkový počet

867

100,00

592

68,28

275

31,72

18–29 let

107

12,34

69

7,96

38

4,38

30–49 let

409

47,17

280

32,29

129

14,88

50 a více let

351

40,48

243

28,02

108

12,46

Průměrný věk

46,11

46,34

11

45,61

Volby do krajských zastupitelstev se konaly v termínu 7. a 8. října 2016.
V Karlovarském kraji mohli voliči vybírat z 867 uchazečů na 20 kandidátních
listinách (455 bez polit. přísl.). Volilo se 45 nových zastupitelů.
ZASTOUPENÍ NOVOROLSKÝCH KANDIDÁTŮ (celkem 28)
ODS
16. Jiří Vaněček, BBA, 43 let, obchodní ředitel, člen ODS
Sdružení nezávislých kandidátů 1
35. Josef Škarda, 52 let, OSVČ, bez polit. přísl.
VOK – Volba pro Karlovarský kraj
32. Mgr. Vilibald Schlapák, 52 let, speciální pedagog Vykmanov, člen VOK
ANO 2011
25. Jan Lichnovský, 45 let, místostarosta města Nová Role, člen ANO
KSČM
26. Mgr. Luboš Pastor, 48 let, investiční referent, bez polit. přísl.
Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE imigrantům, STOP
nepřizpůsobivým a diktátu EU
9. Marie Lubasová, 37 let, servírka, členka DSSS
30. Pavel Král, 60 let, živnostník, bez polit. přísl.
Starostové a nezávislí (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09
2. Jitka Pokorná, 53 let, starostka města Nová Role, bývalá zdravotní sestra,
pěstounka, členka STAN
17. MUDr. Hana Nesybová, 59 let, lékařka, bez polit. přísl.

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
28. Jiří Vrchlavský, 43 let, manažer výroby, člen HNHRM
42. Hana Nemčičová, 40 let, ředitelka knihovny, bez polit. přísl.
46. Martin Zvěřina, 54 let, ředitel závodu, člen HNHRM

12

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana
Práv Občanů
29. Šárka Baušová, 42 let, keramička, členka SPD
PRO Zdraví a Sport
45. Simona Molnárová, 40 let, šéfkuchař hotelu, bez polit. přísl.
Národní demokracie
8. Petr Brejla, 35 let, dělník, člen ND
16. Monika Suchánková, 33 let, dělnice, bez polit. přísl.
17. Bohumil Kovařík, 41 let, dělník, bez polit. přísl.
25. Zděnka Suchánková, 62 let, důchodce, bez polit. přísl.
26. Roman Mikulčák, 46 let, dělník, bez polit. přísl.
30. Nikol Řezáčová, 27 let, dělnice, bez polit. přísl.
38. Monika Řezáčová, 50 let, dělnice, bez polit. přísl.
39. Miroslav Chmárník, 42 let, dělník, bez polit. přísl.
40. Patrik Rákoš, 23 let, dělník, bez polit. přísl.
43. Patrik Michal, 23 let, seřizovač, bez polit. přísl.
46. Martin Suchánek, 28 let, dělník, bez polit. přísl.
48. Josef Suchánek, 58 let, důchodce, bez polit. přísl.
49. Vladimír Wirkner, 38 let, dělník, bez polit. přísl.
50. Magdalena Wirknerová, 44 let, dělnice, bez polit. přísl.
VÝSLEDKY VOLEB
Celostátní volební účast byla 34,57%. V Karlovarském kraji byla 30,23% a
v Nové Roli 37,02% (1 230 hlasů). V Nové Roli se strany umístily takto:
1. STAN s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 (323 hlasů, nejvíce Jitka
Pokorná – 189 hlasů)
2. ANO 2011 (243 hlasů)
3. ČSSD (174 hlasů)
4. KSČM (102 hlasů)
5. ODS (63 hlasů)
6. HNHRM (56 hlasů)
7. Koalice SPD a SPO (52 hlasů)
8. Sdružení nezávislých kandidátů 1 (34 hlasů)
9. VOK – Volba pro KV kraj (34 hlasů)
10.Česká pirátská strana (30 hlasů)
11.Alternativa (25 hlasů)
12.DSSS (25 hlasů)
13.Svobodní a Soukromníci (18 hlasů)
14.PRO Zdraví a Sport (13 hlasů)
15.Národní demokracie (9 hlasů)
16.Strana zelených (9 hlasů)
17.NE ilegální imigraci (9 hlasů)
18.Úsvit NK s Blokem proti islamizaci (8 hlasů)
19.Volte Pravý Blok www.cibulka.net (3 hlasy)
20.SPR-RSČ M. Sládka Patrioti ČR a HOZK (0 hlasů)
ANO ovládlo nejvíce krajů - 9, ČSSD utrpěla drtivou porážku (vláda už jen ve
2 krajích – JČ, Vysočina). KDU – Olomoucký, SLK – Liberecký.
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ANO 2011 Andreje Babiše získalo v krajských volbách 21% hlasů. Pomohlo
mu k tomu 533 000 voličů. To je historicky nejméně hlasů, co kdy vítěz
regionálního klání v České republice získal. Druhá ČSSD oslovila 386 000 voličů,
což v přepočtu znamená 15,24%. Hnutí ministra financí získalo celkem ve všech
krajských zastupitelstvech 176 mandátů, ČSSD 125.
Komunistická strana Čech a Moravy nasadila "jen" 727 kandidátů a ztratila
nejvíce ze všech stran. Zatímco v roce 2012 získala 539 000 hlasů, tak letos
267 000. Jde o více jak padesáti procentní propad. ČSSD ztratilo 38% hlasů a
ODS 26%.
PŘEHLED ZISKU MANDÁTŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI
Kandidátní listina
číslo

Počet
mandátů

název

30

ANO 2011

12

v%

13

28,89

Česká strana sociálně demokratická

8

17,78

37

Komunistická strana Čech a Moravy

6

13,33

63

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP
09

5

11,11

Občanská demokratická strana

4

8,89

64

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

3

6,67

78

Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a
Strana Práv Občanů

3

6,67

82

Česká pirátská strana

3

6,67

45

100,00

2

Celkem

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ ZA KARLOVARSKÝ KRAJ
ANO 2011 (13 mandátů, 22,91% hlasů)
- Mgr. Jana Vildumetzová (nejvíce hlasů – 2 018), Josef Váňa, Mgr. Daniela
Seifertová, Mgr. Petr Kubis, Martin Hurajčík, MUDr. Věra Procházková,
Mgr. Bc. Helena Hejnová, Renata Oulehlová, Mgr. Bc. Hana Žáková, Mgr.
Zdeněk Hrkal, Ing. Erik Klimeš, Ing. Roman Procházka, PhDr. Zdeněk
Soukup
ČSSD (8 mandátů, 13,91% hlasů)
- JUDr. Martin Havel, Bc. Pavel Čekan, Jakub Pánik, Bc. Miloslav Čermák,
Ing. Petr Navrátil, Bc. Jan Picka, Bc. Markéta Wernerová, Hana
Hozmanová
KSČM (6 mandátů, 11,50% hlasů)
- Ing. Eva Valjentová, Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Pavel Hojda, Ing. Eliška
Stránská, JUDr. Václav Soukup, Bohuslava Hajská
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STAN s podporu KOA, KDU-ČSL a TOP 09 (5 mandátů, 10,09 hlasů)
- Ing. Petr Kulhánek, Ing. Jan Horník, Mgr. Jiří Klsák, Oĺga Haláková, Mgr.
Petr Zahradníček
ODS (4 mandáty, 7,59% hlasů)
- Ing. Karel Jakobec, MUDr. Jiří Brdlík, Ing. Jan Bureš, Mgr. Tomáš Linda,
MBA
HNHRM (3 mandáty, 6,40% hlasů)
- Luboš Pokorný, Mgr. Dalibor Blažek, Patrik Pizinger
Koalice SPD – Tomio Okamura a Strana Práv Občanů (3 mandáty,
5,52% hlasů)
- Karla Maříková, Ing. Jaroslav Bradáč, Michal Šťovíček
Česká pirátská strana (3 mandáty, 5,46% hlasů)
- Ing. Petr Třešňák, Ing. arch. Vojtěch Franta, Ing. Josef Janů
Karlovarský kraj byl předposledním krajem (před Ústeckým), kde se strany
až 6. 11. 2016 dohodly na vzniku koalice. V Karlovarském kraji sestavily koalici
ANO, ODS, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM), Piráti
a SPO. V zastupitelstvu bude mít koalice 24 hlasů ze 45.
Historicky první hejtmankou KV kraje se stala Jana Vildumetzová
(ANO), která byla zvolena i předsedkyní Asociace krajů České republiky.

V devítičlenné radě získalo ANO čtyři místa, dva radní má ODS a po jednom
Piráti, HNHRM a SPO. ANO zvalo do koalice i hnutí STAN, to ale preferovalo buď
koalici na základech dosavadní spolupráce na kraji, jen navíc s Piráty, anebo
širokou koalici demokratických stran bez komunistů a extremistů. Bez STAN
nezbývalo hnutí ANO než hledat další partnery jinde.
Karlovarský kraj v posledních čtyřech letech vedla nejprve koalice KSČM
a ČSSD. Ta se po dvou letech rozpadla a v kraji vznikla široká koalice ČSSD,
ODS, TOP 09 a Starostů za Karlovarský kraj a HNHRM.
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

1. kolo voleb do senátu proběhlo v termínu voleb do krajských zastupitelstev,
tj. 7. – 8. října 2016. Z 8 kandidátů za volební obvod Karlovy Vary postoupili
do 2. kola, které se konalo 14. – 15. října 2016, současný senátor Ing. Jan
Horník a Josef Váňa. Ve 2. kole byl do senátu zvolen opět Ing. Jan Horník.
Volební účast v ČR byla v 1. kole 33,54% (obvod KV 33,44%, Nová Role
37,08%). Ve 2. kole už byla výrazně nižší – v ČR 15,38% (obvod KV 14,00%,
Nová Role 16,18%).
Kandidát

Volební
strana

číslo

příjmení,
jméno, tituly

1

Čekan Pavel Bc.

ČSSD

2

Bartůňková Věra

Navrhující
strana

Počty hlasů

% hlasů

1.
kolo

2.
kolo

1.
kolo

2.
kolo

ČSSD

4 084

X

14,85

X

KSČM

KSČM

2 738

X

9,95

X

Váňa Josef

ANO 2011

ANO 2011

5 216

4 148

18,96

33,82

4

Brdlík Jiří MUDr.

ODS

ODS

3 759

X

13,67

X

*5

Horník Jan Ing.

STAN

STAN

6 451

8 114

23,46

66,17

6

Ježková Věra
Ing.

SZ

SZ

855

X

3,10

X

7

Frisch Eduard

SNK1

SNK1

1 685

X

6,12

X

8

Kotek Jiří

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

2 709

X

9,85

X

+3

+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát
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SENÁTOR ING. JAN HORNÍK (božídarský starosta)
Proč jste pro podzimní senátní volby zvolil symbol skejťáka?
Protože skateboarding je volnost, radost z pohybu, skateboarding je životní
styl, jehož principy jsou inspirací i pro běžný život, a proto je mi sympatický.
Tímto symbolem si také připomínám nesvobodu za éry komunistů.
Skateboarding byl tehdy považován za podezřelou západní aktivitu, a o to spíš
mne s kamarády bavilo před okny Okresního výboru KSČ na tehdejším náměstí
Družby (dnes Milady Horákové) pořádat v Karlových Varech jedny z prvních
skejťáckých závodů v celém Československu. Pak už byl jenom krůček k sepsání
regulérních závodních pravidel a k založení skateboardové asociace. Jsem rád, že
jsem byl u toho a že jsem k tomu mohl svou trochou přispět. A proto chci zbytek
života strávit se svobodnou duší skejťáka…

Jan Horník (* 19. března 1954 Mariánské Lázně) byl od roku 2004 senátor
za obvod č. 1 - Karlovy Vary, od roku 2000 zastupitel Karlovarského kraje, od
roku 1990 starosta města Boží Dar, člen STAN.

ZŠ Nová Role, říjen 2016
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ANKETA PRO OBČANY NOVÉ ROLE
V měsíci březnu byla na webových a facebookových stránkách města
zveřejněna anketa o spokojenosti obyvatel Nové Role s životem ve městě. Do
ankety během jednoho měsíce svým názorem přispělo 78 lidí (poměrně malý
vzorek občanů), podíl mužů a žen byl přibližně stejný. Nejmladšímu
respondentovi bylo 15 let, nejstaršímu 70 let (průměrný věk 40 let). V závorce je
uveden vždy počet stejných názorů. Obyvatelům byly položeny 2 otázky.
S čím jste v Nové Roli nejvíce spokojeni?
1. Nejvíce lidí (17) ocenilo čistotu města, zeleň – její údržbu a revitalizaci a
blízkost přírody. Za to, že je Nová Role krásně upravené město, vděčíme
hlavně pracovníkům Technické služby.
2. Následovala skupina lidí spokojených s klidným životním prostředím (9),
s relativním bezpečím a klidem ve městě bez nepřizpůsobivých občanů a
imigrantů (10).
3. Objevila se i spokojenost s investičními akcemi, díky kterým město
neustále vzkvétá a rozvíjí se (10).
4. Lidé ocenili množství akcí pořádaných městem i různými organizacemi pro
děti i dospělé (9). Díky nim se udržují tradice a dochází k přátelskému
setkávání obyvatel z města i okolí.
5. Někteří obyvatelé ocenili dobré zázemí pro děti – dětská hřiště (6) a DDM
(5), který zajišťuje pro děti vhodné volnočasové aktivity. Tím se stává
město přitažlivé i pro mladé rodiny s dětmi.
6. Několik lidí ohodnotilo kladně i zlepšující se infrastrukturu – dopravní
obslužnost (2), parkovací místa (1), pěkné náměstí (1), pěkné bydlení (2),
opravu chodníků a silnic (5), dostupnost obchodů (1), novou pekárnu (1),
možnost vzdělávání (1), místa k relaxaci a odpočinku (1).
7. Po 3 hlasech získali vietnamští obchodníci za svou píli a pracovní dobu,
dále vedení města a jeho zájem o občany, práce paní starostky a
v neposlední řadě možnost sportovního vyžití ve městě.
8. Občané jsou dále spokojeni s naší ZUŠ (2), MŠ (1) a s novou knihovnou
(1).
A nakonec citace jednoho příspěvku: „Očima obyčejného občana myslím, že vše
funguje skvěle!“
S čím jste v Nové Roli naopak nespokojeni?
1. Nejvíce obyvatel Nové Role je nespokojeno s občanskou vybaveností a to
konkrétně: chybí masna (18), chybí lékárna (14 – pozn.: od 6. 5. 2016 už
lékárna opět funguje), chybí „české“ obchody s potravinami (14),
slušnější obchody typu Penny, Lidl nebo Tesco, popř. obchodní dům (4),
pořádná restaurace (6), málo pestrá nabídka služeb a obchodů, chybí
např. papírnictví (5), chybí zdravotnické služby, hlavně zubař (4).
2. Na dalším místě je nespokojenost občanů s neuklizenými psími
exkrementy (6), což je v Nové Roli dlouhodobý problém.
3. Kritizováno bylo také nulové vyžití pro starší děti (5), malé vyžití pro
nejmenší (1), nelíbí se dětské hřiště (1).
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4. Někteří občané nejsou spokojeni s činností Technické služby - odpadky na
zemi (4), neudržovaná zeleň – přerůstající keře a stromy, neposečená
tráva (4), neudržované schodiště u vlakového nádraží (1).
5. Některým lidem stále ještě chybí parkovací místa (3) – hl. ulice Rolavská,
nevyhovuje cesta ke hřbitovu (1).
6. Co se týče bezpečnosti, jen 2 občané si stěžují na výtržníky a 1 by si přál
činnost městské policie nonstop.
7. Stížnosti se objevily i v souvislosti s odpady – často jsou plné kontejnery
na tříděný odpad (1), absence popelnic na kovy a bio odpad z bytů (1),
málo sběrných nádob na nápojové kartóny (1).
8. S některými členy městské rady je nespokojený 1 občan, 3 mají výhrady
k nestandartnímu chování paní starostky.
9. Ojediněle (po 1 hlase) se vyskytly tyto připomínky: nejsou startovací byty
pro mladé rodiny a stálé levné byty, nevyjasněné je využití bývalého DDM
a VÚM, špatné spojení do KV, chybí podpora místních živnostníků, kácejí
se stromy a nenahrazují se novými, vadí soukromé ohňostroje v průběhu
roku, je málo akcí pro děti i dospělé. Objevila se i nespokojenost se
vzhledem města a s pomluvami lidí.
Pozn.: Nová Role je na 6. místě v republice v počtu panelových domů na metr
čtvereční. Proto je v zájmu zastupitelů zapojit se v roce 2017 do programu
„Regenerace panelákových sídlišť“.
K 30. 9. 2016 ukončila svou činnost v Nové Roli pobočka České spořitelny.

Nový pohled z roku 2016 (autor fotografií Jiří Šindelář)
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INVESTIČNÍ AKCE 2016
Během roku 2016 byly uskutečněny investiční akce v celkové finanční výši
cca 21 miliónů korun.
PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ:
- oprava místních komunikací a chodníků – Jimlíkov, Mezirolí (okolo rybníka,
k Dětskému domovu, u Zelenků, u Kubíků), Nová
Role (Chodovská, chodník u haly) - 2,9 mil.
- PD + úprava přechodu Chodovská, Školní – 680 000,- odstavná plocha pro auta u čapího hnízda – 110 000,- CZT – vyregulování soustavy UT – 3,7 mil.
- TJ Nová Role – vzpěračské pódium, světelný ukazatel, PD + stavební úpravy
půdy (pro cvičení ASPV) – 1 milión
- FK Nová Role – rekonstrukce střídaček – 243 000,- FK Nová Role – bezúročná půjčka – 100 000,- multifunkční úklidový stroj (zametač, sypač, sněhová radlice) pro TS – 2,4 mil.
- rekonstrukce střechy a zateplení úřadu – podíl na nákladech – 600 000,- rekonstrukce MěÚ – bývalá ČS, kanceláře, schodiště, chodby, malování, nákup
SW, tiskárny apod. – 750 000,- rekonstrukce náměstí – 468 000,- přeložka sloupu veřejného osvětlení u haly TJ – 380 000,- rozšíření veřejného osvětlení (14 ks Polní ulice) – 350 000,- MŠ Mezirolí – připojení na kanalizaci – 365 000,- oprava kanalizace u TIC – 262 000,- sanace ZŠ Nová Role – 440 000,- Peugeot Boxer Minibus + tažné zařízení pro JSDH Mezirolí – 258 000,- stoly a židle do sálu kulturního domu – 180 000,- party stany a pivní sety – 110 000,- malotraktorová sekačka – JSDH Nová Role
- cimbál ZUŠ
- hrací prvky na dětské hřiště Jimlíkov
- nákup 2 ks kontejnerů na KO NR
- kopírka do knihovny
- zpracování PD (MK – Hřbitovní ulice, cyklostezka Jimlíkov, regenerace
panelákových sídlišť, Chodovská, Mlýnská, Pod Homolkou, rekonstrukce
náměstí, rekonstrukce rybníka v Mezirolí, MŠ Mezirolí – rozšíření budovy, MŠ
Nová Role – zateplení, zateplení BD U Plynárny, výtah MěÚ) – 2,3 mil.
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Chodníky a komunikace

Chodník Chodovská ulice – zvýšení obrubníku – duben 2016

Chodník u haly TJ – září 2016

Svobodova ulice – duben 2016

Přechod v centru – říjen 2016

Parkování u zahrádek „u čapího hnízda“ – srpen 2016
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Rekonstrukce střechy a zateplení úřadu
Protože do budovy MěÚ již několik let zatékalo, bylo potřeba opravit střechu.
Zároveň se zateplila část KD kolem hodin.

6/2016

7/2016

7/2016

7/2016

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

Schodiště 11/2016

Chodba 11/2016
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Chodba a kanceláře 11/2016

Chodba 12/2016

Přeložka sloupu elektrického vedení u haly

Přeložení sloupu EV z důvodu bezpečnosti na multifunkčním hřišti – říjen 2016

DA - Peugeot Boxer minibus
(hasiči Mezirolí)

Nové stoly a židle
v kulturním domě

Party stany
23

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. Tříděný odpad sváží firma AVE.
Pracovníci TS se aktivně zapojili do opravy chodníků ve městě (viz investiční
akce). Ve staré části města rovněž instalovali nové veřejné osvětlení.
Díky dobré vůli zastupitelstva města byl zakoupen multifunkční stroj pro úklid
Nové Role. V zimě stroj pomáhal s úklidem sněhu a posypem, v létě zametal
a čistil komunikace.

Pracovnice TS se rovněž postaraly o nově vzniklé zelené plochy na náměstí.

K odpadkovým košům byly nainstalovány zásobníky na sáčky pro psí
exkrementy.
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZMĚNA POČTU OBYVATEL ZA ROK 2016
Věková kategorie

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

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

Z toho počet obyvatel v Jimlíkově 108, v Mezirolí 471.
V Nové Roli se počet obyvatel téměř nezměnil. V celém Karlovarském kraji
obyvatel ubývá. Úbytek obyvatelstva (úmrtí, stěhování) byl v roce 2016 nejvyšší
mezi všemi kraji ČR – 1 055 obyvatel.
Změny během roku 2016:
Počet přihlášených osob: 135
Počet odhlášených osob: 83
Knihy narození
KN Nová Role - žádný záznam
KN Božičany - žádný záznam
KN Děpoltovice - žádný záznam

Počet narození: 30
Počet úmrtí: 83
Knihy úmrtí
KÚ Nová Role - 11 záznamů úmrtí
KÚ Božičany
- 2 záznamy
KÚ Děpoltovice - 1 záznamy

SVATBY - v roce 2016 bylo uzavřeno 14 sňatků v Nové Roli, 1 v Božičanech a
1 v Děpoltovicích (matriční obvod).
730 dvojic žilo v manželství, z toho 568 manželských dvojic vychovávalo děti.
Celkem je ve stavu manželském 1 523 obyvatel, ale oba manželé nemají trvalý
pobyt v Nové Roli. Rozvedených obyvatel bylo 582 a ovdovělých bylo v evidenci
318.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2016 se narodilo 30 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.
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S ohledem na ochranu osobních údajů však byl nutný souhlas zákonného
zástupce se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků.
Proto se na vítání dostavili jen ti, kteří podali včas přihlášku.

AKCE PRO SENIORY
Pro seniory byl každý třetí čtvrtek v měsíci vypraven autobus do nákupního
centra Globus Jenišov. Cena byla 20,- Kč. Odjezd vždy v 8:00 hodin, návrat
v 11:30 hodin.
Dále pro ně Komise pro občanské záležitosti, zdravotnictví a sociální věci
připravila:
- v květnu byla u Domu s pečovatelskou službou zřízena komunitní zahrádka
pro seniory

26. 5. 2016

8. 12. 2016
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-

v březnu a prosinci bylo v kulturním domě uspořádáno setkání seniorů
s tanečky a občerstvením. Hudbu zajišťovali Jan Zumr a Jaromír Marouš.

V Nádražní ulici stojí Dům s pečovatelskou službou, která je poskytována
Agenturou domácí péče LADARA z Karlových Varů. Tato agentura poskytuje
pečovatelské služby denně v čase od 7:00 do 21:00 hodin (včetně víkendů a
svátků), osobní asistenci a tísňovou péči na telefonu nepřetržitě 24 hodin denně.
Stále bylo v jednání využití budovy bývalého výchovného ústavu ve Školní
ulici č. 231 jako domova důchodců pro cca 60 seniorů. V souvislosti s touto
nemovitostí byly učiněny tyto úkony:
- v prosinci roku 2012 zastupitelstvo města schválilo odkoupení budovy za
7 milionů korun
- v únoru 2013 schválilo město dokončení nákupu všemi přítomnými
zastupiteli
- v květnu 2013 ZMě schválilo úvěr na pořízení budovy
- v říjnu 2013 ZMě schválilo pořízení studie na využití budovy
- v prosinci 2013 ZMě schválilo jednání s Magistrátem Karlovy Vary o možné
spolupráci o provozování domova důchodců
- v červenci 2014 Magistrát města Karlovy Vary odstoupil od jednání
o případné spolupráci a město vyhlásilo první záměr na pronájem budovy
za účelem provozování pobytového sociálního zařízení pro seniory
- 30. 7. 2014 zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení projektové dokumentace
na Pobytové sociální zařízení pro seniory. Po neúspěšném jednání
s firmou, která se přihlásila na pronájem za účelem provozování domova
důchodců, město vyhlásilo podruhé záměr na pronájem, do kterého se
přihlásila pouze jedna společnost Seniormed s. r. o. Někteří zastupitelé
města navštívili obdobné zařízení v Meziboří, které firma již provozuje, a
konstatovali, že by bylo přínosné, aby se i v našem městě nabízely
podobné služby. Finanční investice ve výši 40 mil. Kč je vysoká a zástupci
firmy se snažili získat případnou dotaci.
Nejstarším občanem Nové Role byla
Marie Buchálková, která se v roce
2016 dožila 100 let. Jubilantku navštívila novorolská starostka Jitka Pokorná,
která oslavenkyni popřála pevné zdraví
a společně vzpomínaly na dětství a
mládí paní Buchálkové. Ta od 13 let
tvrdě pracovala u sedláka na Vysočině,
pracovní zkušenosti ale sbírala také
třeba v porcelánce, drůbežárně nebo
ve vojenských lázních. Narodilo se jí
celkem pět dětí. Svěřila se i s tím, co
má nejraději k jídlu, ale žádné dietní
rady, které zaručí dlouhověkost, nečekejte: jsou to kuřecí řízky a svíčková...
K 31. 12. 2016 žilo v Nové Roli 29
seniorů ve věku nad 90 let. Ve věku
nad 60 let bylo 1 175 seniorů, tj. 28%
obyvatel Nové Role.
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KLUB SENIORITA
O volnočasové aktivity pro seniory se od dubna 2016 začaly starat 3 mladé
slečny: Marie Vondráčková, Karolína Tichá a Martina Valentová. Zřídily pro ně
zájmový kroužek, který byl podporován městem, a byl zaměřen na několik
oblastí:
- Hrajeme si s počítači (základní počítačové úkony)
- Trénujeme paměť (paměťové hry a cvičení)
- Chvilka s knihou (prezentace oblíbených knih)
- Hudební a výtvarná odpoledne (poslech, tanec, zpěv, vyrábění)
- Výlety do přírody a za kulturou
Senioři se scházeli ve svém klubu (tj. v knihovně) vždy v pondělí od 16:00 do
17:30 hodin. První schůzka byla 4. dubna 2016 v DPS (15 seniorů, malování
talířů).
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ZDRAVOTNICTVÍ A CHARITA
Obyvatelům Nové Role slouží zdravotnické zařízení v ulici Rolavská, kde jsou
umístěny ordinace lékařů:
-

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

Zubní ordinace PrivaDent ukončila svou činnost v Nové Roli k 31. 1. 2016 a
přestěhovala se do Karlových Varů, Závodní ulice.
9. 5. 2016 byla opět otevřena lékárna Pharma J a J v Nové Roli. Lékárna
poskytovala komplexní lékárenskou péči s poradenstvím, rozsáhlý sortiment
homeopatických léků, velký výběr bylinných čajů, volně prodejných léčiv,
potravinových doplňků, vitamínů, dětské výživy, léčebné kosmetiky, dentálních
přípravků. Prováděla měření tlaku. Lékárna se rovněž zapojila do veřejné sbírky
pro malého Jindříška Svobodu, který se již 2. rokem léčil z akutní formy
leukémie. Vybralo se 9 230,- Kč.

Jindříšek s tatínkem
téměř v cíli své léčby
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15 MĚSÍCŮ V NEMOCNICI I VÁŽNÉ KOMPLIKACE – PŘÍBĚH JINDŘÍŠKA
29. 12. 2016, ANDĚLSKÝ BLOG, PŘÍBĚHY
Pan Jindřich žije se svými dětmi - Jindříškem (7) a Klárou (17) v Nové Roli
u Karlových Varů. Před rokem a půl rodinu zasáhla smutná zpráva, když malému
Jindříškovi diagnostikovali lékaři akutní leukémii. Vše nabralo rychlý spád
a Jindra okamžitě zahájil léčbu chemoterapií v plzeňské nemocnici.

Jindra se sestrou a tatínkem

Jindra (červen 2016)

Hospitalizován byl Jindra s tátou téměř 15 měsíců, léčbu navíc
provázely četné komplikace. Na Klárku po tuto dobu dohlížela babička, která je
celé rodině velkou oporou. S léčbou je spojeno i výrazné oslabení imunity a tak
bylo důležité dodržovat co nejsterilnější prostředí všude, kde se malý pacient
pohyboval. Od začátku navíc dodržoval nízkobakteriální dietu, v rámci které
nesmí být potraviny starší než několik hodin, vše musí být buď vakuované,
čerstvé či ideálně v BIO kvalitě. I větší kolektiv mohl Jindříška ohrozit, nákaza
běžnou virózou by pro něj mohla být nebezpečná.
Aby mohl být pan Jindřich svému synovi nablízku, musel dočasně opustit
zaměstnání, do kterého se zatím v nejbližší době nemůže vrátit. Rodina tak přišla
o velkou část příjmů téměř ze dne na den.
Krátce po stanovení diagnózy byla v nemocnici nabídnuta rodině pomoc
Dobrých andělů DOBRÝ ANDĚL (je to systém, pomocí kterého mohou až
desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných
i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky). Pravidelné každoměsíční
finanční příspěvky jim pomáhají snadněji zvládnout těžkou situaci. V průběhu
léčby rodině pomohli Dobří andělé uhradit například úpravu dětského pokoje
Jindříška, protože jednou z vážných komplikací, které se u něj projevily,
byla dočasná ztráta zraku. Ta se bohužel navíc spojila i s tím, že Jindříšek přestal
chodit. Finanční pomoc pravidelně míří také na nákup vhodných potravin nebo na
zajištění běžného chodu domácností. „Moc děkujeme Dobrým andělům, že tu pro
nás jsou. Velmi si jich vážíme,“ vzkazuje tatínek.
Jindrovi se nyní daří lépe a je již v udržovací fázi léčby, která by měla být,
pokud vše bude probíhat bez komplikací, ukončena v březnu roku 2017. Do školy
zatím nastoupit nemůže, ale každý týden za ním dochází paní učitelky, díky
kterým nezamešká první třídu. Od září 2017 by pak měl již nastoupit do školy
mezi ostatní děti.
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KONTO POMOCI MĚSTA NOVÁ ROLE
Na 13. zasedání ZMě v dubnu 2016 došlo ke schválení změny názvu
Charitativního fondu na Konto pomoci. Z tohoto fondu byla nadále financována
pomoc pro otce J. Svobody (onkologicky nemocný pacient).
Po ukončení léčby Jindříška Svobody se finanční prostředky z Konta pomoci
města Nová Role soustředily na zakoupení elektrického vozíku pro paní Danu
Svobodovou. Výtěžky z většiny akcí byly věnovány právě na tento účel.

Paní starostka s Danuškou na
adventním koncertu v kostele, kde
bylo vybráno na vozík 10 500,- Kč.
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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 CESTIČKA NOVÁ ROLE
MŠ má kapacitu 130 dětí (5 tříd). Školka využívala 4 třídy, 1 třída sloužila
jako ložnice. V roce 2016 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 roce 2016 byla úplata za předškolní vzdělávání dítěte stanovena na 450,Kč na každý kalendářní měsíc. MŠ měla určenou dobu pobytu dětí od 6:00 do
16:00 hodin.
V MŠ nadále fungovalo Společenství rodičů a pracovnic MŠ. Byl schválen roční
příspěvek 500,- Kč.
Život dětí v mateřské škole byl pestrý: pravidelně byly pořádány interní
besídky, výlety a exkurze, besedy, oslavy narozenin dětí, hostování
profesionálních i amatérských divadel, kouzelník, sportovní soutěže,
muzikoterapie, karnevaly, lidové zvyklosti, slavnostní rozloučení s MŠ - pasování
předškoláků, pracovalo se s talentovanými dětmi a s dětmi s odkladem školní
docházky.

Divadlo z bedny 13. 9. 2016 – Vítání do školky

V rámci spolupráce mateřské školy s veřejností spolupracovala mateřská
škola s ostatními organizacemi ve městě – ZŠ, ZUŠ, DDM, knihovnou, rybáři,
hasiči, policií, sportovci, skauty a porcelánkou. Do ZŠ chodili hlavně předškoláci,
aby se seznámili s prostředím školy, s prvňáčky si vyzkoušeli jednu vyučovací
hodinu. Žáci ZŠ pro ně připravili velikonoční a vánoční dílny.

32

Kouzelník 3. 10. 2016

Beseda s myslivci 24. 10. 2016

Pro „nespavé“ a talentované děti měla MŠ připravenu tuto nabídku činností:
Anglický jazyk s rodilým mluvčím, ZUŠ – keramický kroužek, Zpívánky,
Cvičeníčko, Šikovné ruce, Školáček (pro předškoláky), Hbitý jazýček (logopedie).
Společně podnikly děti výlety do Lokte, do Pohádkového domu v Plzni, do
Hopa hopa centra ve Staré Roli.
Školní zahradu ozdobily nové herní prvky pro děti – kolotoč a houpačka.
Během letních prázdnin proběhla výměna vnitřních dveří v celé mateřské škole.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠIKULKA MEZIROLÍ
MŠ v Mezirolí má kapacitu 23 dětí, která je zcela naplněna. Do MŠ docházely
děti z Mezirolí, Nové Role a Děpoltovic. Staraly se o ně paní ředitelka Šárka
Vlasáková, paní učitelka Simona Mašková a asistentka pedagoga Michaela
Heřmanová.
Děti měly během roku možnost zhlédnout několik dětských představení i
vystoupení kouzelníka. Navštívily dětskou hernu Smajlík v Karlových Varech.
V rámci oslav Dne dětí se uskutečnila Cesta za pokladem, proběhla sportovní
olympiáda na školní zahradě, karneval, opékání buřtů, jízda na koních
v jezdeckém klubu Pegas Děpoltovice a sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti
v Nové Roli. Děti také plnily Bobříka odvahy – přespaly v MŠ.
Pro děti a rodiče bylo v květnu uspořádáno zábavné soutěžní odpoledne
nazvané Námořníci a piráti. Odcházející děti byly v rámci závěrečné besídky
pasovány na školáka. Koncem roku proběhla mikulášská a vánoční nadílka.

27. 5. 2016 – Námořníci a piráti

30. 5. – Pegas Děpoltovice
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19. 1. 2016 – divadlo Letadlo

5. 12. 2016 – Mikuláš a čerti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2016/2017 bylo přihlášeno 306 žáků, kteří navštěvovali 15
tříd. Někteří dojížděli z Jimlíkova, Mezirolí, Božičan a Smolných Pecí.
K 31. 7. 2016 odstoupila z funkce ředitelky školy Mgr. Jana Zelená
(zdravotní důvody), zastupujícím ředitelem se do zvolení nového ředitele stal
Mgr. Miroslav Starý, na tuto dobu byla zástupkyní určena Mgr. Anna
Zapletalová.
10. 10. 2016 proběhl konkurz na ředitele ZŠ. Z pěti uchazečů byla nakonec
vybrána Mgr. Ester Nováková. Na vedoucí místo byla jmenována od 1. 1. 2017
na dobu neurčitou. Zástupcem zůstal 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 – 18 žáků (PaedDr. Miluše Dušková, koordinátor ŠVP, vedoucí MS 1. stupeň)
1. B – 18 žáků (Jana Karásková)
2. A – 20 žáků (Marie Vondráčková)
2. B – 19 žáků (Mgr. Jana Jelínková)
3. A – 24 žáků (Mgr. Jana Rotová)
3. B – 15 žáků (Mgr. Jana Rokoská)
4. A – 23 žáků (Mgr. Hana Tomanová)
4. B – 22 žáků (Mgr. Soňa Vavrochová)
5. A – 19 žáků (Mgr. Dagmar Schlapáková)
5. B – 18 žáků (Mgr. Markéta Šímová)
6. A – 29 žáků (Mgr. Sylva Jozefyová)
7. A – 22 žáků (Bc. Radek Veselý)
8. A – 27 žáků (Mgr. Anna Zapletalová)
9. A – 15 žáků (Mgr. Miroslava Háblová)
9. B – 17 žáků (Mgr. Miriam Velínská, vedoucí MS 2. stupeň, výchovná
poradkyně)
Další učitelé: Jana Větrovcová (metodik prevence), Mgr. Stanislav Mach,
Mgr. Darina Dvořáčková, Mathanja Bot
Vychovatelky: Dana Teuchertová, Iva Botková, Iveta Maxová, Andrea Slívová
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Asistent pedagoga: Zdeněk Sax
Hospodářka školy: Silvie Tošovská
Vedoucí jídelny: Veronika Macháčková
Školník: Jiří Mašek
V souladu s ŠVP „Nová role učitele, nová role žáka“ (aktualizován k 1. 9.
2016) byl při výuce kladen důraz na samostatnost a tvořivost žáků, žáci byli
zapojováni do projektů, soutěží, olympiád, jezdili na poznávací výlety, školy
v přírodě atd. Již tradičně se pořádaly projektové dny, divadelní představení,
besedy, koncerty apod.
Každá třída má svoji kmenovou učebnu. Dále jsou ve škole zřízeny odborné
učebny: Fyzika a Chemie, učebna Vv, dvě jazykové učebny s interaktivními
tabulemi, dvě počítačové učebny s interaktivními tabulemi, učebny Přírodopisu a
Českého jazyka.
Dne 28. 1. 2016 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 2016/17:
počet prvních
tříd

dětí zapsaných
do 1. tříd

2

32

počet dětí
přijatých
do prvních tříd
37

z toho počet
dětí přijatých
po odkladu
5

počet odkladů
pro školní rok
2016/2017
3

přestup na
jinou školu
0

Žáci 4. tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Karlových Varech.
Žáci 3. a 4. tříd absolvovali na podzim plavecký výcvik v Karlových Varech.
Žáci byli zapojeni i do sportovního projektu „Sazka olympijský víceboj“,
kde šlo o získání co nejlepších výsledků v osmi sportovních disciplínách (zisk
bronzového odznaku). Dále byla škola zapojena do výzvy 56 – „Čtení nás
baví“. Na základě zpracování podkladů na realizaci čtenářských dílen získala
škola finanční prostředky na vybavení žákovské knihovny novými sadami knih.
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Učitelé se snažili zapojovat žáky do různých soutěží a olympiád. V březnu se
žáci školy zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokan 2016 (4 kategorie).
Oliver Hegenbart z 5. A získal v kategorii Klokánek plných 120 bodů a tím se stal
jedním ze 104 úspěšných řešitelů v republice. 30. 11. 2016 byl oceněn jako
jeden z dvou set nejlepších žáků KV kraje. Dostal pamětní list, smajlíka a
finanční odměnu 500,- Kč.
Žáci z 5. A napsali povídky do soutěže "Město jako literární kulisa"
v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou. Mezi 10 nejlepších
v republice postoupila Radka Veselá (a to z 2 334 malých spisovatelů). 13. 5.
2016 si jela s paní učitelkou M. Duškovou pro odměnu na Knižní veletrh do
Prahy. Zde se setkala s mnoha známými lidmi, např. s dvojicí Svěrák – Uhlíř.
Odvezla si plno krásných knížek.

Oliver Hegenbart

Radka Veselá a PaedDr. Miluše Dušková

Úspěšné bylo zapojení celé školy do sportovní soutěže o Hejtmanův pohár.
Škola získala 2. místo v kraji a finanční odměnu 4 000,- Kč, která byla použita na
nákup sportovního vybavení. Pohár jeli přebrat zástupci dětí na KÚ v KV 22. 9.
2016. Náměstek pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Edmund Janisch
ocenil sportovní aktivitu dětí a vytrvalost vyučujících a poté předal žákům
hodnotné ceny.
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Soutěž vyhlásila i firma BOVYS, která dováží do škol ovoce. Děti se musely
vyfotit s ovocem, logem bovysu a ještě vše muselo být sportovně zaměřeno. Do
finále o 50 000,- Kč pro školu na sportovní vybavení postoupilo 30 fotek
z republiky a naše škola byla mezi nimi. 1. místo nevyšlo, ale žáci si to užili.

V roce 70. výročí narození Karla IV. byla ve škole uspořádána akce
s přespáním Noc na Karlštejně – 24. 10. 2016. Ve škole proběhl rytířský
turnaj, hodovalo se ve středověké krčmě, vyráběly se doplňky ve středověké
dílně apod. Přijel dokonce i sám Karel IV. Akce se zúčastnilo 150 dětí 1. stupně.
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Prvňáci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci se na podzim zúčastnili vlastivědné akce
Putování velryby Varyby v Karlových Varech se zaměřením na výročí 700 let
od narození Karla IV.

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

Máchovo jezero

Trosky

Z investičních akcí se konečně podařilo dokončit dráhu a doskočiště na
skákání do dálky. Byla dovybavena školní kuchyňka.
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Následující fotografie prvňáčků byly uveřejněny v MLADÉ FRONTĚ DNES dne
10. 10. 2016 (1. A – PaedDr. Miluše Dušková, 1. B – Jana Karásková):
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DDM
Ředitelkou DDM byla v roce 2016 Milena Tichá, pedagogem volného času
Andrea Slívová. Dále se na činnosti zařízení podílelo 11 externích pracovníků.
Děvčata a chlapci si vybírali z pestré nabídky 24 zájmových kroužků. Kroužky
navštěvovalo cca 250 žáků, 50 předškoláků a 16 ostatních. Cena byla 450,- Kč
za pololetí (dítě mohlo navštěvovat 2 kroužky), za každý další byl příplatek 50,Kč. Každý čtvrtek dopoledne pořádal DDM Hrátky s batolátky pro maminky a děti
ve věku od 1,5 do 3 let.
DDM pořádal pro děti spoustu soutěží, koncerty pěveckých sborů, jarní a
letní burzu oděvů a obuvi, maškarní ples, pohádkový les, vítání jara, lampionový
průvod s příjezdem sv. Martina a mikulášské setkání.
Vzhledem k novým prostorám je DDM využíván denně k trávení volného času
(deskové hry, stolní hry na chodbě atd.).
Dále pracovnice DDM uspořádaly 5 letních táborů:
- letní 16. 7. – 29. 7.2016 v Bedřichovce - Orlické Záhoří v Orlických horách za
4 400,- Kč
- velký příměstský letní tábor 4. 7. – 15. 7. 2016 v Nové Roli za 1 250,- Kč
- malý příměstský tábor 18. – 22. 7. 2016 za 650,- Kč
- 2x hudební příměstský – 25. – 29. 7. 2016 (pro děti 1. stupně ZŠ)
- 1. – 5. 8. 2016 (pro děti MŠ)
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.
V pátek 5. února 2016 se konal 1. ročník Novorolského běhu s čelovkou.
Akci uspořádal DDM ve spolupráci s Cykloteamem Nová Role včele s Václavem
Bechiňským. Cílem závodu bylo vybrání dobrovolného vstupného, které bylo
využito na charitativní účely. Trasa měřila 5,8 km a vedla po cyklostezce k farmě
Kozodoj a zpět. Každý ji mohl zdolat libovolným způsobem – během, chůzí,
s kočárkem atd. I když mírně poprchávalo, zúčastnilo se této večerní akce 249
lidí.
Připraven byl doprovodný program – měření tlaku, zraku a cukru. Každý
účastník obdržel reflexní náramek s logem běhu a v cíli drobné občerstvení.
Podařilo se vybrat 20 400,- Kč, které byly věnovány Dětskému domovu v Mezirolí
(14 000,- Kč) a záchranné stanici pro zvířata Petra Prokeše (5 000,- Kč).

Měření tlaku v DDM

Účastníci běhu z FK
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Monika Nedvědová z Dětského domova

Petr Prokeš ze zvířecího útulku

9. dubna 2016 se konal v kulturním domě Dětský maškarní karneval.
Vstupné bylo 25,- Kč pro děti a 35,- Kč pro dospělé. Pro účastníky bylo
připraveno plno her a soutěží, bohatá tombola a samozřejmě vyhodnocení
nejlepších masek.

V sobotu 28. května 2016 se uskutečnil další pochod Pohádkovým lesem.
První účastníci přišli na start již v 8:00 hodin. Na cestě na ně čekalo 80
pohádkových postaviček, hodně úkolů a odměn na 20 stanovištích. Na konci
cesty u kostela byl připravený oheň na opékání buřtů a pohádková diskotéka
Jirky a Bédi. Tentokrát bylo nádherné teplé počasí. Na cestu se vydalo 270 dětí.
Cena lístku byla 110,- Kč.
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Sobota 11. června 2016 byla ve znamení konání 3. ročníku závodu
horských kol O pohár města Nová Role. Na startu se sešlo 24 závodníků
v devíti kategoriích (pravděpodobně díky deštivému počasí). Atraktivní bikový
okruh měřil 3,62 km (měl i dva brody).

V kategorii mladších žáků do 12 let byl nejrychlejší domácí Marek Švejdar.
Kadety (13 – 15 let) vyhrál Lukáš Kavlík. Mezi juniory (16 – 17 let) byl nejlepší
domácí Roman Zaňka. V hlavní kategorii muži elite bylo na startu 6 borců. Pohár
si odvezl Jan Vrábek (Team Bike Pernštejn). Mezi muži masters (nad 39 let)
dominoval novorolský Roman Chlup. Ženy se sešly jen dvě a lepší byla Andrea
Veselá (Tukan BikeTeam KV). Pokřtěn byl i nový hobby okruh, který je pro
rekreační cyklisty. Vítězem se stal domácí Tomáš Tvaroužek.
DDM se v tomto roce zapojil do oslav Mezinárodního dne jógy a to v úterý
21. června 2016. V den letního slunovratu se sešli lidé celého světa, aby spojili
svá srdce pro mír na Zemi. Akce začala v 15:00 hodin na koupališti v Nové Roli.
Na místě byly stánky s oblečením, bižutérií a s dobrotami, přítomní si mohli
namalovat mandalu a napsat přání na tibetské vlajky. Hlavní program – cvičení
jógy začal v 17:15 hodin. Následovala meditace „Srdce světa“ a vše bylo
zakončeno v 18:30 zpíváním mantry.
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23. října 2016 se konal 1. ročník Porcelánového běhu (organizoval DDM
a Cykloteam). Start a cíl byl u tenisových kurtů. Trasa pro dospělé byla dlouhá
6 km s převýšením 88 m. Mladší děti čekalo 450 m a starší 600 metrů okolo
škvárového hřiště. Závod vedl po zpevněných i nezpevněných cestách v okolí.
Protože bylo deštivé počasí, museli se závodníci potýkat s rozbahněnými úseky.
Celkový počet účastníků ve všech kategoriích činil 86 běžců. Hlavní závod
absolvovalo 53 účastníků (29 žen, 24 mužů). Nejstaršímu závodníkovi bylo 58
let, nejmladšímu pouhých 5 let. Průměrný věk byl 34 let.
Traťové rekordy hlavní trasy stanovili borci z Triatletu Karlovy Vary – mezi
muži to byl mladý talent Miroslav Vdoviak s časem 23:56 minut. Mezi ženami si
pro rekord doběhla Anička Korbová, která stanovila metu 29:17 minut.

11. listopadu 2016 se opět oslavoval příjezd sv. Martina na bílém koni.
V 17:00 hodin rozsvítily město lampiony a provonělo tradiční svatomartinské
pohoštění od maminek a babiček. K tomu zazpívali žáci pana učitele K. Švece.
Vše zakončila ohňová show a ohňostroj ze střechy základní školy.

ČINNOST SBORŮ PAVLÍNY PETŘÍKOVÉ
I v roce 2016 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.
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Rok 2016 zahájily již tradičním Novoročním koncertem (viz přehled akcí). Jaro
přivítaly sbory v kinosále 20. 3. 2016 na akci uspořádané společně s Domem
dětí a mládeže v Nové Roli. Jarní koncert poskládaný z lidových písní měl
příjemné pokračování – průvod do staré části města. Každý z přítomných měl
možnost uplést si pomlázku, nazdobit kraslice voskem a nazdobit Moranu, kterou
poté přítomní společně upálili. Zájemci si mohli opéct nad ohněm první jarní
buřty. Lidovými písničkami potěšily sbory i v kapli hradu Hauenštejn.

10. 12. 2016 uspořádala Pavlína Petříková Hudební dílny pro dospělé v DDM.
Stejně jako minulé roky i v roce 2016 byly uspořádány 4 adventní koncerty
na půdě kostela sv. Michaela. Koncerty se konaly vždy v neděli od 16:00. Všichni
účinkující vystoupili bez nároku na honorář. Výtěžek z koncertů (10 500,- Kč) byl
věnován na Konto pomoci města.
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO JAVOR NOVÁ ROLE
V Nové Roli působí skautské středisko JAVOR (cca 12 členů), v jehož čele je
Hana Horychová (Liška). Zde je několik ukázek z činnosti oddílu.
Den se skauty v mateřské škole
Na pátek 23. 9. 2016 skauti z místního střediska Javor připravili pro děti
z MŠ a žáky 1. a 2. tříd ZŠ soutěžní odpoledne. Bylo krásné slunečné počasí. Vše
bylo zahájeno slavnostním zapálením ohně. A po té se děti vrhly na plnění
různých disciplín, jako například řezání pilkou, přeseknutí šišky sekyrkou,
poznávání zvířat, rostlin, stromů, hub, rozeznání správného a špatného chování,
hod kanadou, chůze na polínkových chůdách, skládání papírové čepice, loďky či
rakety, složení znaku skautského střediska, přetahování, hledání rozdílů,
poslechové pexeso, opičí dráha apod. Do osobních kartiček se za splnění úkolu
zapisovaly body. Ale nebylo důležité kolik bodů, kdo získal. Vyhrál totiž každý,
kdo přišel. Na ohništi se vařila v kotlíku polévka a také čaj z jehličí. Děti s rodiči
si opékaly přinesené buřtíky.

Soutěž O klíč k městu Karla IV.
O podzimních prázdninách se skauti připravovali na 50. ročník soutěže O klíč
k městu Karla IV. V sobotu 12. 11. 2016 se pak soutěže pořádané
karlovarskými vodními skauty zúčastnili. Vytvořili 3 hlídky a podle mapy museli
najít 8 stanovišť, kde plnili různé dovednostní úkoly (stavění věže z matiček
pomocí špejle, trefování hrachu do hrnce, shazování kuželek pomocí bambule,
záchrana zraněného, střelba z luku apod.) Ti nejmenší svou kategorii vyhráli.
Výprava za mariánskolázeňskými miniaturami
Ve svátek 17. 11. 2016 se skauti vypravili vlakem do Mariánských Lázní, kde
navštívili Boheminium park s 60 modely českých památek.
Výprava za vánoční atmosférou na statek Bernard
Na stříbrnou adventní neděli 11. 12. 2016 vyrazili skauti na statek Bernard,
kde se konaly vánoční trhy, a pro děti byla připravena Ježíškova dílna. Prohlédli
si výstavu betlémů, procvičili si znalosti přírody v ekocentru, vyrobili si malý
dárek, navštívili nebe a peklo, vyzkoušeli si vánoční zvyky.
Vánoční besídka
Na zlatou neděli 18. 12. 2016 šli skauti ozdobit strom zvířátkům do lesa,
zašli si do kostela zazpívat koledy spolu s místními pěveckými sbory. V klubovně
si u nazdobené větve rozdali dárečky.
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KNIHOVNA
Knihovna sídlí od roku 2015 na nové adrese Chodovská 236 (centrum města).
Vedoucí knihovny byla do září 2016 Ladislava Nemčičová, od září Marcela
Toužimská, další knihovnice jsou Iveta Rumanová a Jana Tintěrová (Mezirolí).
Knihovna je otevřena 3 dny v týdnu (Po, Út, Čt) a plní i funkci infocentra (to
je otevřeno Po – Pá). V Mezirolí je otevřeno v úterý. Pobočka v DPS je otevřena
ve čtvrtek.
Poplatek na rok činil 80,- Kč pro dospělé, 40,- Kč pro studenty a důchodce
a 20,- Kč pro děti do 15 let.
SLUŽBY KNIHOVNY
Knihovna poskytuje své služby čtenářům i návštěvníkům, její hlavní náplní je
půjčování knih a periodik. Čtenáři mohou v knihovně využívat služby tzv. MVS
(meziknihovní výpůjční služba) – vypůjčení dokumentů, které nemá naše
knihovna k dispozici, z jiných knihoven ČR.
Čtenáři a návštěvníci mohou v knihovně využívat čtyři počítače pro práci na
internetu a práci v programech Word, Exel a PowerPointu. Mladí čtenáři si mohou
nechat v knihovně obalit své sešity a učebnice.
Knihovna má vlastní webové stránky www.knihovna.novarole.cz, na kterých
jsou aktuální informace a pozvánky na akce knihovny. Na stránkách je umístěn
on-line katalog, kde si čtenáři sami z domova mohou prodlužovat své výpůjčky
a rezervovat knihy.
Čtenáři mohou s knihovnou komunikovat také přes facebook:
https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Nová-Role.
Knihovna se pravidelně zúčastňuje celostátních akcí, které vyhlašuje profesní
organizace SKIP: Březen – měsíc čtenářů, v říjnu Týden knihoven.
V rámci služeb Informačního centra mohou návštěvníci využít kopírovacích
služeb, mohou zakoupit pohledy, turistické známky, vizitky a vzít si propagační
materiály města.
KNIŽNÍ FOND
Knihovna odebírala 47 titulů časopisů, 3 tituly pobočka v DPS a 12 knihovna
v Mezirolí.
Knihovna zpracovala a zapsala do svého fondu 43 ostatních dokumentůelektronické zdroje, cizojazyčné knihy na CD, elektronické přílohy periodik.
Bylo nakoupeno a zpracováno 836 knih, brožur a ostatních dokumentů. 2x
byly zakoupeny a zpracovány knihy do knihovny v Božičanech a 2x do knihovny
v Děpoltovicích.
Božičany
112 nových knih (placeno Obecním úřadem Božičany) 23 824,- Kč
Děpoltovice 55 nových knih (placeno Obecním úřadem Děpoltovice)11 269,- Kč
Mezirolí
55 nových knih 7 620,- Kč
Nová Role 478 nových knih a OD 73 620,- Kč + 58 knih z projektu Česká
knihovna v ceně 12 385,-Kč
Celkem bylo zpracováno 836 knih a ostatních dokumentů.
Obecní knihovny – Božičany, Děpoltovice, Mezirolí a pobočka v DPS
Do těchto knihoven bylo v roce 2016 dodáno 20 souborů - 584 knih a vráceno do
Nové Role 14 souborů - 416 knih.
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STAV KNIŽNÍHO FONDU CELKEM
K 31. 12. 2016 měla naše knihovna celkem 30 811 knih a OD:
BOŽIČANY:
2 264 knih
DĚPOLTOVICE:
1 987knih
MEZIROLÍ:
2 164 knih
NOVÁ ROLE:
24 396 knih a OD
Knihovna se připojila k projektu Česká knihovna a získala zdarma 58 knih
českých autorů v ceně 12 385,- Kč.
VÝPŮJČNÍ ČINNOST
2015
Výpůjčky
celkem

30 011

Z toho
+ Mezirolí
pobočka
2016
DPS 2016
31 297
770
3 178

Výpůjčky pro
dospělé

21 495

21 054

573

1 462

Výpůjčky pro
děti

3 850

3 905

0

283

Periodika

5 474

6 037

197

1 433

Ostatní
dokumenty

276

301

0

0

Čtenáři
celkem

608

647

11

68

Čtenáři do
15 let

255

272

0

23

11 020

12 548

213

986

Vzdělávací a
kulturní akce

102

118

0
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MVS

991

948

0

80

Návštěvníci
(knihovny,
akcí, inter.)

2016

Nejčastěji půjčovanými knihami v roce 2016 byly:
a) Beletrie pro dospělé
1. Keleová-Vasilková Nataša: Pozlátko, Dva životy, Srdce v temnotách
2. Patterson James: Šťastné a veselé
3. Hawkins Paula: Dívka ve vlaku
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4. Hooper Kay: Slepá důvěra
5. Niedl František: S vlčí hlavou v erbu
b) Naučná literatura
1. Černá Olga: Čtení není žádná nuda
2. Cheung Theresa: Život smrtí nekončí
3. Adams Katharina: Rododendrony
c) Beletrie pro děti
1. Gerber Craig: Sofie První: Tajemná kletba
2. Johnson Rebecca: Julinka a její zvířátka
3. Awdry Wilbert Vere: O mašince Tomášovi
4. Dungworth Richard: Angry Birds
5. Funke Cornelia: Příšerky a jejich historky
d) Naučná literatura pro děti
1. Ferwell Nick: Minecraft
2. Arnesen Laura Kristine: Pleteme copy a copánky
3. Winx Charmix
MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST
V knihovně bylo uspořádáno 118 kulturních, výchovných a vzdělávacích
kolektivních akcí, kterých se zúčastnilo 2 782 dětí i dospělých. Akce byly
pořádány pro děti MŠ, ZŠ, družinu, seniory i pro veřejnost. Knihovna se
zúčastnila celostátních i krajských akcí, které pořádá SKIP (Svaz knihovníků
a informačních pracovníků)
Celostátní a krajské akce v roce 2015
BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU – celý měsíc probíhala soutěž pro děti „Z pohádky do
pohádky“ a výtvarná soutěž „Malovaná pohádka“.
NOC S ANDERSENEM – nocování v knihovně, noc plná soutěží, her a práce na PC
na téma Karel IV. – 1. 4. 2016 (žáci 3. – 5. tříd, celkem 35 dětí). Tento rok
proběhla akce na 1 600 řádně registrovaných místech celého světa.
KRÁL ČTENÁŘŮ – vyhlášení nejlepších čtenářů v kategorii dítě, dospělý, senior
a student (Veronika Doležalová, Dana Buriánová, Lenka Sakařová, Kristýna
Seidlová) – 6. 4. 2016.

Král čtenářů

Nekoktám, čtu! Krajské kolo v KV,
Tereza Svobodová první zleva – 3. místo
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NEKOKTÁM, ČTU – místní kolo (27. 1. 2016) a krajské kolo (19. 2. 2016)
v Krajské knihovně Karlovy Vary (4. třída – Adéla Niedermertlová v kraji sedmá,
5. třída – Tereza Svobodová v kraji třetí).
KNIHOVNICE DĚTEM ANEB HRY BEZ HRANIC – 21. 5. 2015 se družstvo dětí
z Nové Role zúčastnilo 10. ročníku her u nás v Nové Roli, které pořádal Svaz
knihovníků (SKIP) Karlovarského kraje na téma Meziplanetární kongres. V areálu
koupaliště soutěžilo celkem 14 družstev na 11 stanovištích. Naše skupina (V.
Fiala, J. Smolík, V. Slíž, P. Kumstát) získala 9. místo. 1. místo obhájila knihovna
z Lomnice.

Přesun z knihovny na koupaliště

Naše družstvo

TÝDEN KNIHOVEN = prezentace knihoven v celé republice (říjen) – čtenářská
amnestie, Maraton čtení – beseda se spisovatelem Ondřejem Horákem na téma
Proč obrazy nepotřebují názvy, setkání s režisérem Pavlem Riesem.
Akce pro MŠ a ZŠ
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY (pro 1. třídy ZŠ) – 30. 3. 2016,
předání průkazky novým čtenářům a zapůjčení první knihy.
KAMARÁDI MOUDROSTI – velká čtenářská soutěž pro všechny třídy ZŠ – vítězná
třída 5. A (p. uč. Dušková). V této soutěži šlo o to, která třída si v průběhu
jednoho měsíce půjčí více knih (včetně paní učitelky).

Vítězná třída – Kamarádi moudrosti

Nejlepší čtenáři

BESEDY PRO MŠ A ZŠ – Orientace v knihovně, Pejsek a kočička, Pohádková
abeceda, Webové stránky knihovny, Vznik a vývoj písma, Práce se slovníky,
MDT- třídění naučné literatury, Hrajeme si s pohádkou, Vánoční zvyky.
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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.
Výstavy
Březen: Magda Preising – výstava obrazů
Duben: Můj polštářek – výstava Spolku Krušnohorská krajka
Červen: Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Nová Role
Říjen: Karel Soukup - Obrazy na blbou náladu
Listopad: Señiorita – výstava prací členek klubu
Prosinec: Vánoční jarmark

Magda Preising

Můj polštářek

Výtvarné dílny
V roce 2016 došlo ke spolupráci knihovny s Pavlínou Vargovou, která
pravidelně připravovala pro veřejnost výtvarné díly. Zájemci si mohli vybrat
Velikonoční věnce, Šperky z plastů, Malbu na porcelán, Turistický deník, Mýdla,
Lucerničky, Adventní věnce.

Velikonoční dílny

Adventní kalendář

Ostatní akce
Besedy s Policií ČR pro veřejnost, Rodinky (akce pro maminky s dětmi), Školení
PC pro seniory, Adventní výpůjční kalendář.
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Poděkování paní Ladislavě Nemčičové
V rámci Týdne knihoven proběhlo ve středu 5. 10. 2016 v Krajské knihovně
Karlovy Vary 3. Slavnostní setkání knihovníků Karlovarského kraje a ocenění
nejlepších dobrovolníků i profesionálů v knihovnictví v regionu. Mimořádná cena
byla udělena „Za celoživotní významný přínos k rozvoji knihovnictví
v Karlovarském kraji“ paní Ladislavě Nemčičové, vedoucí Městské knihovny
v Nové Roli, která dosud věnovala knihovnické profesi 44 let a významným
způsobem se zasloužila o rozvoj knihovny a jejích činností nejen v domovské
Nové Roli, ale i v rámci kooperace s kolegy z jiných knihoven o rozvoj čtenářství
a knihovnických služeb v rámci celého regionu. K tomuto ocenění srdečně
poblahopřál paní Nemčičové i místostarosta města Jan Lichnovský a poděkoval jí
za její letitou ochotnou obětavou a přínosnou práci pro knihovnu v Nové Roli.
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ZUŠ
Základní umělecká škola v Nové Roli se v roce 2016 přestěhovala do nově
zrekonstruovaného objektu v centru města s adresou Chodovská 236
(přestěhování 29. 2. 2016). 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 2015/2016 se k výuce přihlásilo celkem 200 žáků, z toho 125
dívek. Z celkového počtu se v hudebním oboru vzdělávalo celkem 132 děti,
z toho 82 dívek. Ve výtvarném oboru se vzdělávalo 68 dětí, z toho 43 dívek.
obor

PHV

I. stupeň II. stupeň

klavír

5

23

pozoun

-

2

2

baskytara

1

-

1

kytara

2

29

31

zobcová flétna

2

9

11

-

1

1
1

příčná flétna
EKN

-

1

saxofon

-

6

trubka

-

3

bicí nástroje

2

12

housle

1

3

sólový zpěv

1

20

výtvarný obor

7

61

21

170

CELKEM

3

celkem

1

31

7
3

4

18
4

1

22
68

9

200

Učitelský sbor (18 pedagogů, z toho 17 kvalifikovaných).
Bc. Květa Teturová - ředitelka školy, zobcová flétna, klarinet, saxofon,
orchestry
Karel Švec – zástupce ředitele, zpěv, hudební nauka, nahrávací studio
Jiří Švec – kytara
Jana Uhlíková – sborový zpěv - Hlásky
MgA. Jan Mikeš - housle
Vladislava Nohová, DiS. - klavír
Miroslav Šoltész – zobcová flétna, trumpeta
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Radoslav Šulc – bicí nástroje
Eduard Bartůšek – kytara
Eva Petrlíková – zobcová a příčná flétna, klavír
Miloslava Widzová – klavír, hudební nauka
Jan Vacula – zobcová flétna, pozoun
Galina Šedivková – výtvarný obor
V roce 2016 fungovala při ZUŠ dvě odloučená pracoviště:
1. v Novém Sedle:
2. v Perninku:
Tomáš Pittel – klavír
Eva Petrlíková – zobcová a příčná
Petr Samec – bicí, trumpeta, flétna,
flétna
hudební nauka
Miloslava Widzová – klavír,
Ivo Haitinger – kytary
hudební nauka
Věra Baumannová – výtvarný obor
1. Vyučované nástroje v hudebním oboru: klavír, EKN, bicí nástroje, housle,
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 mnoha výtvarných soutěží a přehlídek – například na
vernisáži
v Galerii v Nové Roli nebo na akci „Výstava výtvarných prací žáků výtvarných
oborů ZUŠ Karlovarského kraje“, která se konala v Galerii Duhová paleta
v Karlových Varech. V červnu se v galerii Městské knihovny v Nové Roli konala
výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru – Magdaleny Kostkové,
Kristýny Severové a Kateřiny Šichové.
P. uč. Galina Šedivková připravovala žákyni Magdalenu Kostkovou na
talentové zkoušky na Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou
v Karlových Varech. Byla přijata na obor grafický design.
Hudební obor se také prezentoval na soutěžích, přehlídkách, festivalech
a koncertech.
Žáci ZUŠ se zúčastnili soutěže Klavírní hrátky v Ostrově nad Ohří, konané dne
25. 5. 2016, kde se umístily Hana Mojžíšová na 2. místě a její sestra Lucie
Mojžíšová na 1. místě.
Pěvecké oddělení školy vyvěšuje videa svých žáků na kanálu YouTube, kde
má již přes 5 milionů zhlédnutí.
V hudebním oboru se rozjel projekt „Zpátky ke kořenům“ – jde o projekt
propagace lidové hudby, v jehož rámci byl vytvořen komorní folklórní soubor,
jehož základem byl nově pořízený cimbál.
Orchestr Panteříci a pěvecký sbor Hlásky se účastnily velkého Novoročního
koncertu v KD v Nové Roli (3. 1. 2016).
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Velký koncert byl uspořádán v rámci otevření nově zrekonstruované budovy
městského kina, kam se škola v průběhu dubna přestěhovala. Slavnostní
otevření ZUŠ se konalo dne 9. 5. 2016 a účinkovali: Bigband Červení panteři,
orchestr Panteříci, pěvecký sbor Hlásky a sólista Tomáš Šilhánek. Slavnostně
budovu otevíral Felix Slováček, který zároveň zahrál s Červenými pantery na
slavnostním ceremoniálu. Přítomni byli i zástupci města Nová Role a Krajského
úřadu Karlovy Vary.

Byly uspořádány dva koncerty pro MŠ a ZŠ. První z nich se konal 14. 9.
2016 a byl to koncert náborový. Na nástroje zahráli učitelé i žáci ZUŠ. Druhý
z nich byl vánoční a konal se 14. 12. 2016.

Náborový koncert

Vánoční koncert
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Malý Big Band Panteříci se v roce 2016 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 2016/2017 zahájil orchestr účinkováním na slavnostním
ceremoniálu zahájení Filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově.
Velký Big Band „Červení panteři“ se účastnil mnoha tuzemských i zahraničních
festivalů a koncertů:
3. 1. 2016 - Novoroční koncert v Nové Roli
13. 2. 2016 – Nové Hamry, taneční večer
27. 2. 2016 – Ples města Říčany, koncert s Felixem Slováčkem
2. 4. 2016 – Karibu Nová Role, taneční večer květinový
6. 4. 2016 – Plzeň, koncert Po siréně swing – s F. Slováčkem
9. 5. 2016 – Slavnostní otevření nové ZUŠ, koncert s F. Slováčkem
14. 5. 2016 – Městské posvícení v Novém Sedle, koncert s F. Slováčkem
28. 5. 2016 – Zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově s Felixem Slováčkem
- PUPP Karlovy Vary, koncert s F. Slováčkem
24. 6. 2016 – Karibu Nová Role, taneční večer námořnický
21. 8. 2016 – Schwarzenberg Edelweissfest
17. 9. 2016 – Michalská pouť Nová Role
27. 9. 2016 – Žlutice Burčákfest
13. 10. 2016 – Chodov, koncert s F. Slováčkem
5. 11. 2016 – Karibu Nová Role, večer „naruby…“
30. 12. 2016 – Jáchymov, koncert s F. Slováčkem

Říčany 27. 2. 2016

Karibu 5. 11. 2016
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ČINNOST SPOLKŮ
Na životě obce se významně podílí spolky a sdružení, které tvoří nedílnou
součást kulturně – společenského života obce.
V Nové Roli působí TJ Nová Role (zast. Liborem Škardou), FK Nová Role (zast.
Jiřím Hájkem), Sbor dobrovolných hasičů (zast. Ondřejem Horychem a Martinem
Bíklem), Tenisový klub Nová Role (zast. Tomášem Tvaroužkem) a Balcare club
(zast. Josefem Škardou).

TJ NOVÁ ROLE
V roce 2016 tvořilo členskou základnu TJ 240 členů (převážně dívek a žen).
V TJ působilo 5 oddílů:
ASPV - organizace a zajišťování kondiční a relaxační sportovní výchovy v oblasti
aerobiku a zumby (cvičitelky Jitka Rákošová, Jana Kotková, Lída
Galiszová) – 60 členek, z toho 12 dětiček, ale cvičit chodí mnohem více
žen, které nejsou registrované
- prezentace sportovních sestav dívek z ASPV na společenských akcích
- sportovní zájezd k moři - 10denní pobyt v Chorvatsku s cvičením
Fotbal – organizace rekreační činnosti neregistrovaných sportovců
Šachy – ŠK Caissa Nová Role, předseda Ladislav Janoušek, aktivní účast
v okresních soutěžích, již 4 roky Krajský přebor I. tř. – v sezoně
2015/2016 skončil náš klub (muži) na 2. místě za KV šachklubem Tietz
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
Karlovarský šachklub Tietz B
ŠK Caissa Nová Role
ŠK Karlovy Vary B
ŠK Valdštejn Cheb
Baník Sokolov ŠO A
Karlovarský šachklub Tietz C
Baník Habartov A
TJ Tašovice A
TJ Spartak Horní Slavkov
TJ Ostrov A
ŠK Spartak Chodov A
AVZO-STAČ Františkovy Lázně

Body
31
24
22
21
21
14
13
13
9
7
7
4

Skóre
70,5
48,5
56,5
51,0
47,5
45,0
40,0
39,0
35,0
38,0
35,0
22,0

- 26. 12. 2016 uspořádal šachový klub v KD již 22. ročník vánočního
turnaje v bleskovém šachu. Zúčastnilo se ho 29 hráčů. První 3 místa
patřila hráčům z Karlovarského ŠK. Hráči za Novou Roli se umístili
takto: 9. - 11. Martin Mestl, 13. Zdeněk Most, 16. Milan Svoboda,
19. Ladislav Janoušek, 21. Martin Bojtár, 27. Vincenc Tezner.
Volejbal – aktivní účast v okresních soutěžích (ženy) – 12 členek
- turnaj O novorolskou Venuši – jarní volejbalový turnaj
56

Vzpírání – trenéři Augustin Kocúr, Miloš Podšer
Výsledek III. ligy ČR mužů 2016 – skupina „A“ ve vzpírání
1. CCBC Praha------------------------------32 bodů
2. Bohemians Praha „B“--------------------30 bodů
3. Baník Sokolov „B“----------------------- 29 bodů
4. Start VD Plzeň „B“-----------------------26 bodů
5. TJ Nová Role -------------------------20 bodů
6. Baník Meziboří---------------------------20 bodů
7. Start VD Plzeň „C“-----------------------16 bodů
8. SKV Teplice „B“----------------------------9 bodů
Mistrovství ČR Masters mužů a žen (16. – 17. 4. 2016 Teplice)
Na soutěži startovalo celkem 62 vzpěračů a 4 vzpěračky z 20 oddílů celé ČR.
Pod vedením J. Nagyho zde reprezentovalo oddíl a město Novou Roli 5 vzpěračů.
Dosažená medailová umístění:
AG1/35-39 let--------------Miloš Podšer-------------------1.místo
AG2/40-44 let--------------Miroslav Gondáš--------------3.místo
AG3/45-49 let--------------Zdeněk Kadlec----------------2.místo
AG6/60-64 let--------------Augustin Kocur----------------1.místo
AG7/65-69 let--------------Karel Mrnuštík-----------------1.místo
Pořadí oddílů v bodovém hodnocení za umístění:
1. SKV Teplice----------------------------------------52 bodů
2. VTŽ Chomutov------------------------------------39 bodů
3. TJ Nová Role---------------------------------------30 bodů

Miloš Podšer na stupních vítězů v Teplicích

26. ročník - Velká cena Nové Role (15. 10. 2016)
- startovalo 17 závodníků z 8 oddílů, novorolští se umístili takto:
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muži do 85kg:
2. M. Podšer-------TJ N. Role----------204(96+108)-------249,8 Si
Masters:
5. K. Mrnuštík-----TJ N. Role----------135(55+80)---------268,7mSi

Jelikož v roce 2016 oslavil oddíl vzpírání 40 let své činnosti, poskytl mi pan
Augustin Kocur následující informace:
Činnost oddílu vzpírání TJ Nová Role v období 1976 -2016
1976 – předseda oddílu pan B. Mička
1978 - předseda oddílu pan S. Procházka
1980 - předseda oddílu pan A. Kocur - doposud
Podle členské základny jsme se snažili soutěžit v kategoriích jednotlivců i
družstev na úrovni okresu, kraje, Mistrovství ČSR, ČSSR, nyní ČR. Vrcholem byly
starty na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
V Nové Roli jsme uspořádali řadu mezinárodních utkání mládeže.
V Nové Roli jsme uspořádali již 26 ročníků Velké ceny TJ Nová Role.
V soutěžích družstev jsme podle situace v členské základně startovali: 1. liga
žáků, 1. liga žen, 1. liga juniorů, 2. liga mužů, 3. liga mužů v současné době.
V soutěžích jednotlivců patřila k nejcennějším tato umístění:
1x 1. místo na Mistrovství světa--------------Květoslava Kocurová
2x 1. místo na Mistrovsví Evropy------------Květoslava Kocurová
1x 2. místo na Mistrovství Evropy------------Květoslava Kocurová
1x 2. místo na Mistrovství Evropy------------Karel Mrnuštík
1x 3. místo na Mistrovství Evropy------------Miloš Podšer
1x 3. místo na Mistrovství Evropy------------Luboš Hubka
Na Mistrovstvích republiky jednotlivců bylo vybojováno okolo 200 medailí.
Oslava 40 let vzpírání v Nové Roli se uskutečnila dne 27. 8. 2016
v restauraci Karibu. Oslavu pořádal oddíl vzpírání ve spolupráci s TJ a městem,
které poskytlo finanční dar. Účastníky přivítal předseda oddílu pan Kocur.
Slavnostní řeč pronesli paní starosta Jitka Pokorná a předseda TJ pan Libor
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Škarda. Potom už se vzpomínalo, promítaly se fotografie a prohlížela se kronika
oddílu. Celkem se sešlo 46 dospělých a 6 dětí.
Augustin Kocur

trenéři J. Mihál a A. Kocur

TJ Nová Role organizovala na závěr roku týden otevřených dveří – tradiční
vánoční turnaje ve sportovní hale, tělocvičně ZŠ a kulturním domě s hojnou
účastí veřejnosti – futsal, stolní tenis, basketbal, volejbal, šachy atd.
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FK NOVÁ ROLE
V roce 2016 měl Fotbalový klub Nová Role cca 184 členů (z toho v kategorii
mládeže 84 členů). Jeho předsedou byl Jiří Hájek. Dlouholetým správcem oddílu
byl a nadále pomáhal s údržbou Tonda Komárek.

V klubu působilo 5 mužstev:
A muži – hrají 1. A třídu (krajská soutěž) pod vedením trenéra Petra
Lutzbauera.
Vedoucí je Ladislav Slíž (po podzimní části byla Nová Role na 5. místě)
Starší žáci – hrají okresní přebor pod vedením trenérů Martina Kříže, Františka
Oupora a Daniela Hegenbarta. Vedoucí je Justa Kodajek (ročník
2016/2017 – po podzimní části na 3. 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.
Velkým úspěchem roku 2016 bylo, když „A“ mužstvo mužů, vedené
trenérským tandemem Jiří Lehečka a Ladislav Slíž, dokázalo odčinit sestup
v sezóně 2014/2015 a v nejkratší možné době se tak tým vrátil do krajské 1. A
třídy, v níž nastupoval dlouhá léta a do níž bezesporu patří. Na konci roku 2015
se mužstvo stalo podzimním „půlmistrem“. Po náročné, ale rovněž kvalitní zimní
přípravě, přišla očekávaná jarní část a postup do 1. A třídy z 2. místa.
V celém průběhu sezony se naštěstí týmu vyhýbala těžká zranění. Nejlepším
střelcem týmu se stal Lukáš Hájek, ovšem poděkování za předvedené výkony,
často na hranici bolesti a fyzických možností, si zasloužili všichni hráči.
Kádr FK Nové Role v této sezóně tvořili tito hráči:
Brankáři: Jan Latislav, David Poláček
Obránci: Lukáš Hnízdil, Petr Florián, Tomáš Kvapil, kapitán týmu Jaroslav
Vaverka, Václav Skopový, Dominik Hegenbart, Daniel Brett, Štěpán Čoudek
Záložníci: Miroslav Živanovič, Josef Vaverka, Tomáš Červík, Marek Hůlka, Karel
Štěpánek, René Ludvík, Karel Hykš, Roman Chlup
Útočníci: Lukáš Hájek, Daniel Hájek ml., Karel Hamberger, Rudolf Brožík.
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Fotbalový klub pořádal v roce 2016 několik akcí pro veřejnost: maškarní ples
pro dospělé, pálení čarodějnic a stavbu májky v areálu FK, dětský den pro děti
z MŠ a fotbalový turnaj pro žáky 1. stupně ZŠ, letní turnaj pro A muže, Měsíc
náborů FAČR, charitativní mezinárodní fotbalové utkání.
V sobotu 20. 2. 2016 se konal již tradiční maškarní ples pro dospělé v sále
KD. Opět se sešly krásné masky, které byly o půlnoci vyhodnoceny.
Nová tribuna byla slavnostně i se střídačkami předána FK dne 17. dubna
2016. Splnila na 100% všechna očekávání. Při mistrovských zápasech byla do
posledního místa obsazena. Tímto stoupla o 30 - 40% návštěvnost. V průměru
přišlo na zápas 80 – 100 fanoušků.
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30. 4. 2016 uspořádal FK ve svém areálu stavění májky a pálení
čarodějnice. Při pěkné country hudbě se zpívalo, tančilo a „hodovalo“ až do
nočních hodin.
Velkou zkouškou organizačních schopností pro FK byl 26. květen 2016, kdy
proběhla akce „Měsíc náborů FAČR“. Akce určené na seznámení dětí s fotbalem
se zúčastnilo cca 140 dětí z MŠ a ZŠ z Nové Role, Božíčan a Mezirolí ve věku od 5
do 8 let. 35 členů FK připravilo dětem 10 stanovišť na hlavním stadionu, kde děti
plnily různé sportovní úkoly. Přestože nešlo o výsledky, dostal každý účastník
diplom, medaili a krásný hrneček.

V pátek 10. 6. 2016 uspořádal FK u příležitosti MDD již 13. ročník
sportovního dne pro děti. Akce se zúčastnily téměř 3 stovky dětí z MŠ a ZŠ. Pro
malé byly připraveny různé zábavné soutěže, pro větší fotbalový turnaj. Nebylo
důležité, kdo v které soutěži vyhrál a kdo odešel poražen. Šlo především o hru
a zábavu, při které každý získal nějakou sladkost.

V sobotu 18. 6. 2016 uspořádal Fotbalový klub Nová Role ve sportovním
areálu benefiční mezinárodní fotbalové utkání mezi bývalými hráči FC Veteran
Nová Role a hráči mužstva VfR Groß - Gerau (SRN), jehož výtěžek byl určen na
pomoc malému Jindříškovi Svobodovi. Zápas zahájil čestným výkopem malý
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Jindra, a protože v brance mužstva FC Veteran Nová Role nastoupil jeho tatínek
Jindra Svoboda starší, bylo předem jasné, komu bude malý Jindra fandit.
Samotný zápas proběhl v přátelské atmosféře a skončil výsledkem 4 : 4. Jindrovi
byla po zápase předána částka 21 000,- Kč.

V sobotu 6. 8. 2016 se konal již 56. ročník fotbalového turnaje „O pohár
města Nová Role - memoriál Jiřího Balouna“. Jde o nejstarší fotbalový turnaj
v regionu. 4 zúčastněná mužstva se umístila takto
1. TJ Lokomotiva Karlovy Vary (5:1)
2. Baník Union Nové Sedlo (3:3)
3. FK Nová Role (5:5)
4. TJ DDM Stará Role (0:5)
Nejlepší hráč turnaje: Vasyl Dorunda (FK Nová Role)
Nejlepší brankář turnaje: Radek Rychna (BU Nové Sedlo)
Nejlepší střelec turnaje: Robert Csemer (TJ Lokomotiva Karlovy Vary)

TENISOVÝ KLUB NOVÁ ROLE
V období letních měsíců byly kurty využívány veřejností k rekreačnímu vyžití.
2. 7. 2016 se uskutečnil turnaj dětí a mládeže. Zúčastnilo se ho 8 dětí z 16
organizovaných. Umístění: 1. Veronika Snopková
2. Tomáš Horečný
3. Jiří Ulč
23. 7. 2016 se konal turnaj pro zástupce města a sponzory. Šlo hlavně
o zábavu, každý si zahrál dle svých možností.
Základnu v roce 2016 tvořilo 20 členů nad 18 let a 16 dětí.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÁ ROLE
V roce 2016 byl starostou SDH Ondřej Horych, velitelem JSDH byl Stanislav
Hubáček.
14 členů výjezdové jednotky zasahovalo celkem u 24 výjezdů. Z toho bylo 13
požárů, 8x se jednalo o technickou pomoc a 3x o dopravní nehodu. Absolvovali
cvičení na výškové budově (hotel Thermal Karlovy Vary). 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.

Sbor se účastnil soutěží v požárním sportu, které se konaly v okolí. Mezi
disciplíny požárního sportu patří: běh na 100 m s překážkami, štafeta 4x 100 m
s překážkami, výstup do 4. podlaží cvičné věže a požární útok. Do sportovního
klání zapojil 2 družstva mužů, žen a poprvé i dorostu. Družstva dosahovala
výborných výsledků, několikrát dosáhla i na stupeň nejvyšší.
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.
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I v roce 2016 fungoval při SDH kroužek mladých
navštěvovalo 24 dětí, o které se starala Anna Kejvalová.

hasičů,

který

Protože v roce 2016 uplynulo 135 let od založení dobrovolného
hasičského sboru v Nové Roli, uvádím několik zajímavostí z historie SDH.
Z jeho počátků se mnoho nedochovalo. Od r. 1882 byl součástí hasičské župy
Chodov a hasičským inspektorem pro Novou Roli byl Adalbert Baumann. V roce
1893 se stal velitelem Anton Schuster a jeho zástupcem Anton Pűchner. Ten se
v roce 1899 stal velitelem.
Spolek založený za dob Rakousko-uherské monarchie pokračoval po
vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918 v činnosti dál, již
dle zákonů demokratické republiky. V roce 1935 měl sbor 43 aktivních a 33
přispívajících členů. Jejich majetek měl finanční hodnotu 6 777 Kčs. V německy
psané obecní kronice se píše, že v tomto roce měli hasiči 2 zásahy u požáru, 4
cvičení, 6x se zúčastnili oslav v obci a také pořádali hasičský bál. Obec měla v té
době 1250 obyvatel.
V dubnu 1936 došlo k vytvoření ustavujícího obecního výboru civilní
protivzdušné obrany. Velitelem byl zvolen Čech. Byl to přednosta železniční
stanice Josef Fronk. Členy protivzdušné obrany byli hasiči Anton Brandl, Johan
Singer a Anton Schuster.
Po roce 1945 se obnovila činnost sboru. Zásluhu na tom měli František
Kohoutek, Josef Šmídl a další. Pan Šmídl byl velitelem od roku 1946 až do roku
1980, tedy plných 34 let. Zároveň zastával v letech 1960 - 1976 funkci předsedy
Městského úřadu v Nové Roli. To mělo kladný vliv na modernizaci techniky
a vybavení. V padesátých letech se zakoupila Praga A 150, která nahradila
zastaralou automobilovou stříkačku Tatra. Pragovku pak vystřídal dopravní
automobil DA 12 Avia a o několik let později její vylepšená verze A 31. Pragovka
měla být sešrotována, ale byla uschována do stodoly pana Šmídla a dnes je
uschována v garážích hasičské zbrojnice.
V roce 1980 se stal velitelem jednotky pan Stanislav Hubáček, který tuto
funkci s krátkou přestávkou mezi lety 1995 až 1997, kdy sboru velel pan
Vladimír Ohnutek, zastává dodnes.
Od 70. let SDH používal cisternovou automobilovou stříkačku ZIL. Ta byla
zničena při povodni 22. července 1980, kdy se na ni zřítil štít budovy hasičské
zbrojnice. Sbor dostal náhradou novou CAS 25, Škodu 706 RTHP.
Po nezbytné opravě staré hasičské zbrojnice bylo jasné, že stávající prostory
již nevyhovují potřebám hasičů, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nové
zbrojnice. Stavba byla zahájena roku 1983 a po menších přestávkách ve
výstavbě dokončena 18. 12. 1987. Náklady na výstavbu činily v té době
1 832 000 Kčs. Za opravu původní zbrojnice a postavení nové hasičské zbrojnice
svépomocí byl sbor odměněn medailí za příkladnou práci.
V roce 2002 se jednotka SDH Nová Role zúčastnila likvidačních prací následků
povodní na Litoměřicku. Těchto prací se zúčastnili členové: Stanislav Hubáček,
Lubomír Ohnutek, Pavel Cupal a Rostislav Volf. Za tuto výpomoc byl sbor
odměněn pamětní hasičskou sekyrkou hejtmanem Karlovarského kraje JUDr.
Josefem Pavlem.
Díky partnerským vztahům obcí Nová Role a Rittersgrűn byl v červenci 2003
navázán kontakt s vedením hasičského sboru Rittersgrűn. 13. 9. 2003 se pak
konala soutěž s mezinárodní účastí hasičů ze saského Rittersgrűnu a bavorského
Unterthürheimu. Tato akce byla spolufinancována Evropskou unií programem
PHARE a městem Nová Role a to u příležitosti 710. výročí od vzniku obce a 122.
výročí založení hasičského sboru v Nové Roli. Byla to ukázka příhraniční
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spolupráce hasičských sborů a předávání zkušeností. Velký podíl na uskutečnění
této akce měla paní Olga Zámostná, která byla jakýmsi mezičlánkem mezi
sborem a institucemi Evropské unie.
V roce 2004 byla vlastními silami členů sboru opravena CAS 25 Škoda (zvaná
Máňa). Ta dostala kromě jiného nové pneumatiky a nový „kabát“. Zakoupením
nových zásahových obleků a dalšího vybavení se zvýšila bezpečnost zasahujících
hasičů. Celkově se v roce 2004 jednotka SDH zúčastnila 17 zásahů.
Na VVH v r. 2005 předal člen výkonného výboru ústředí hasičů Čech, Moravy
a Slezska p. Mužík SDH v Nové Roli čestný prapor a stuhu k 130. výročí založení
1. hasičského sboru v českých zemích.
2. 4. 2005 byl velitel SDH v Nové Roli pan Hubáček zvolen starostou
okresního sdružení hasičů ČMS.
V roce 2006 byla zásahová jednotka vybavena radiostanicemi pro spojení
s krajským operačním střediskem.
Roku 2007 zásahová jednotka vyjížděla k 24 událostem a tvořilo ji 13 mužů.
V roce 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na novou cisternovou automobilovou
stříkačku. Vozidlo Renault bylo pořízeno z dotací, kterou poskytl stát ve výši
2,5 mil., Karlovarský kraj 1 mil. a město Nová Role 1,5 mil. Kč. Celkově bylo
vozidlo pořízeno za 4,7 mil. Kč. Slavnostní akt předání a vysvěcení vozidla byl
proveden o Michalské pouti dne 19. 9. 2009. Páter Mgr. František Kišš požehnal
čestnému praporu i novému cisternovému hasičskému vozu. Následně předal
starosta města pan Václav Heřman symbolicky klíče od vozidla veliteli SDH Nová
Role panu Hubáčkovi do užívání s přáním, aby nové vozidlo zasahovalo co
nejméně. Dnes sbor vlastní celkově 5 motorových stříkaček, motorovou pilu, dvě
elektrocentrály, záchranný člun, DA Avia, CAS 25 Škoda 706 RTHP, CAS 20
Renault a stále byť nepojízdnou Pragu Aero 150.
V září roku 2011 byl v našem sboru po čtyřicetileté odmlce obnoven kolektiv
mladých hasičů. O jeho znovuzaložení se zasloužili členky Anna Kejvalová mladší
a Anna Kejvalová starší. Děti postupně získávaly zkušenosti a dnes jsou dobrou
konkurencí pro ostatní kolektivy v kraji. Od obnovení kolektivu MH některé děti
dospěly a doplnily řady dospěláků.
V roce 2015 byl pod vedením Pavla Cupala vybudován přístřešek vedle
hasičské zbrojnice, který slouží přes léto jako ochrana před sluncem při akcích
pořádaných v prostorách zbrojnice, a v zimě k uskladnění překážek na požární
sport.
Každoročně se členové sboru účastní několika akcí, k nimž patří zejména
stavění a kácení májky, Novorolská Valcha, Rock iN Roll, stavění Betléma,
několik soutěží v požárním sportu včetně okresních a krajských kol a
v neposlední řadě školení příslušníků zásahové jednotky.
Dne 13. 8. 2016 proběhla na hasičské zbrojnici v Nové Roli oslava 135.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli. Sbor vznikl o 135 let
a jeden den dříve, tedy 12. 8. 1881.
V rámci oslav byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Příchozí se
mohli podívat do útrob hasičské zbrojnice, prohlédnout si novodobou i
vysloužilou hasičskou techniku, kolektiv mladých hasičů předvedl ukázku svého
závodního umu, odvážlivci si mohli nechat naaranžovat jakékoliv zranění, pro
děti bylo připraveno opékání špekáčků a nechybělo ani řádění v hasební pěně.
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Po ukončení venkovních aktivit se oslavy přesunuly do zrekonstruovaného
sálu hasičské zbrojnice. Zde byla předána vyznamenání členům sboru:
Čestné uznání SDH
Adéla Štiková
Dominik Svoboda
Čestné uznání OSH
Kejvalová Anna ml.
Kejvalová Anna st.
Kopetzký Karel
Kopetzký Jaroslav
Krbec Ondřej
Kůs Petr
Kůs Václav
Za příkladnou práci
Krbcová Petra
Čestné uznání KSH
Kejval Jiří
Krbec Stanislav
Ohnutková Petra
Medaile sv. Floriána
Ohnutek Lubomír
Čestné uznání SH ČMS Pobišová Marie
Zábranský Ladislav
Za mimořádné zásluhy Cupal Pavel
Fűsl Karel
Hubáčková Anna
Chmárník Miroslav
Schlosser František

Po skončení oficialit byla na programu diskuse, prohlížení historických
fotografií a volná zábava s živou hudbou.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MEZIROLÍ
Starostou SDH byl pan Martin Bíkl, velitelem Míla Pospěch (který byl zároveň
vedoucí mládeže). SDH zajišťoval činnost spojenou s posláním dobrovolných
hasičů a zajišťoval kulturu v obci Mezirolí (masopust, májka, dětský den,
Mikuláš). Dospělí se nezúčastnili žádných závodů.
Úspěch opět slavili mladí hasiči, které vedl Míla Pospěch. Scházeli se každou
středu. Činnost kroužku trvá nepřetržitě již 15 let. Již potřetí obhájili vítězství
v krajském kole hry Plamen a v Krajské lize mladých hasičů, složené z devíti
závodů od dubna do října. Na tomto obrovském úspěchu měli zásluhu hlavně
jeho aktéři: Kuba a Lenka Pospěchovi, Barča Barnášová, Martin a Míša Štenclovi,
Honzík a Toník Kružliakovi, Jirka Bauer, Roman Bílský a Ondra Hubka. Hatrick se
tedy vydařil!

Vítěz Ligy MH KVK mladší kategorie v letech 2014, 2015, 2016

Družstvo starších žáků obhájilo loňské 3. místo. Vzhledem k menšímu počtu
dorostenců si zapůjčili do družstva novorolské děti z řad mladých hasičů. A oni
vybojovali úžasný bronz ve složení: za Mezirolí Zdenda a Matěj Váchovi, Marián
a Kristýna Geťkovi, Honza Cinegr, Kuba Meškán, Patrik Samek a za Novou Roli
Terka Krbcová, Eliška Kejvalová, Dominik Svoboda a Adéla Štiková.
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
výjezdové jednotky, kteří byli připraveni pomoci svým spoluobčanům, pakliže
tato pomoc byla vyžádána krajským operačním střediskem.
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Dalším bonusem pro obec byla přes dvacet let stará akce sběr nebezpečného
odpadu, kterou organizovali hasiči ve spolupráci s Technickou službou města
v červnu a říjnu 2016.

4. 6. 2016

8. 10. 2016

BALCARE CLUB, z.s.
Od roku 2010 parta nadšených myslivců každoročně pořádala střelecký
turnaj. Vysoká společenská úroveň tohoto střeleckého klání lákala další střelce.
V roce 2016 se akce zúčastnilo již šedesát střelců s početným doprovodem.
Organizátoři si v této fázi přiznali, že je nejvyšší čas začít celou akci a případné
další akce realizovat na profesionální úrovni a zaštítit nějakou organizací. Krajský
soud v Plzni vyhověl žádosti a 18. května 2016 zapsal do spolkového rejstříku
Balcare club, z.s.
Hlavní činností spolku podle jeho stanov je pořádání kulturních
a společenských akcí zaměřených na vztah člověka k přírodě, krajině a volně
žijícím živočichům, prohlubování spolupráce se všemi, kdo mají ve své náplni
tyto hodnoty, jako jsou neziskové organizace, dětské a mládežnické organizace,
ochránci přírody, rybáři, myslivci, orgány životního prostředí a dalšími. Spolek
své aktivity směřuje i k navázání a spolupráci v rámci příhraničních styků
s podobně zaměřenými organizacemi a spolky, zejména v sousední SRN.
Přínosem této spolupráce by měla být vzájemná výměna zkušeností, kulturních
a společenských zvyklostí a navazování nových přátelství při klubové činnosti.
Činnost a ostatní náklady zapsaného spolku budou financovány z příspěvků jeho
členů, z grantů, sponzorských darů, dotačních titulů a vedlejší činnosti.
První akcí zapsaného Balcare clubu byla vydařená akce v červnu 2016 –
měsíci myslivosti, nazvaná Myslivci dětem. Smyslem akce bylo ukázat
veřejnosti, zejména dětem, širokou škálu činností, jimiž se myslivci zabývají při
výkonu svého koníčka.
O tom, že prvním pomocníkem při lovu, již od dávné minulosti, jsou ptáci –
dravci, přesvědčili přítomné manželé Jana a Petr Kolomazníkovi ze záchranné
stanice Penthea. Velký zájem a obdiv zejména dětského publika sklidili jejich
káňata, jestřábi, luňáci, orli nebo supi, ale i sovy, které prezentovali např. kulíšek
malý nebo výr velký.
Jak si myslivci pomáhají při lovu vábením zvěře, ukázal imitátor hlasů zvěře
a vábič Václav Svoboda z Chebu, který má pověst nejlepšího ve své profesi nejen
v České republice. Je majitelem snad největšího počtu vábniček, z nichž mnohé
sám vyrobil. Ukázku hlasových projevů jelena evropského – lesního v období říje,
od první po třetí věkovou třídu, jeho mrmlání v kališti, při sbíjení laní, nebo
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vítězný ryk zajistil vicemistr Evropy pro rok 2016 v této disciplíně Luboš Doležal
spolu se svým kolegou Kubou Šilhánkem, oba z Nové Role. Vábení jelenů se jako
nepovinný předmět vyučuje na celé řadě středních lesnických škol a čeští
absolventi dosahují velmi dobrých výsledků. V letošním roce se mistrovství
Evropy, které proběhlo na břehu Balatonu v Maďarsku, zúčastnilo dvanáct států
Evropy a první místa obsadili soutěžící z Česka.
To, jak velkým pomocníkem myslivce je lovecky upotřebitelný pes, ukázal
přítomným kynologický rozhodčí Tadeáš Mašlanka při dohledávce postřelené lišky
a prezentací přítomných zástupců loveckých plemen. Hodnotným zpestřením
akce byly tanečky a ukázka poslušnosti dvou psů plemene border colie pod
vedením slečny Ševečkové z Niv.
Svoje vědomosti o znalosti přírody si ověřili účastníci akce na naučné stezce,
kde nejúspěšnější obdrželi diplom „Znalec krušnohorské fauny a flory“.
Celou akci hudebně doprovodila skupina Poslední vagón.

První srpnovou sobotu 6. 8. 2016 se již tradičně konalo střelecké klání
BALCARE 2016, tento rok však poprvé pod hlavičkou Balcare clubu.

J. Škarda, L. Doležal s otcem
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ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ
MEZIROLÍ
Členové osadního výboru Mezirolí - předseda OV Jakub Čáslavský, Eva
Helclová, Barbora Velinská, Tomáš Tesař a Zdeněk Rulák se scházeli vždy první
středu v měsíci od 18:00 hod. v restauraci U Huberta, aby řešili podněty
a připomínky obyvatel Mezirolí. 4x za rok byly schůzky veřejné (duben, červen,
září, prosinec). Řešilo se:
- komunikace Osadního výboru a SDH Mezirolí při pořádání kulturních akcí
- odstraňování závad na páteřní komunikaci
- plánování revitalizace návsi včetně dětského hřiště
- požadavky na TS o provádění úklidu všech komunikací a vyčištění
kanálových vpustí
- obnova koňské stezky
- úklid a výmalba kapličky
- žádost o osazení obce odpadkovými koši včetně obalů na psí exkrementy
- žádost o pronájem předzahrádek
- zřízení nové plakátovací plochy u zastávky autobusu.
Členové OV uspořádali v roce 2016 dvě akce. 3. 9. 2016 to bylo Rozloučení
s létem. Pro malé i velké byla připravena zábava, koncert Alabalabamba a Elen i
občerstvení (grilované prase).
Zde jsou organizátoři akce
(zleva):
Zdeněk Rulák
Eva Helclová
Jitka Vávrová
Barbora Velinská
Jakub Čáslavský
Tomáš Tesař
Lukáš Čáslavský (dole)
Druhou akcí bylo Rozsvěcení vánočního stromu 26. 11. 2016 na návsi.
Koledy zahrál Milan Krajíc a Big Band ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Kromě ochutnávky
cukroví a teplých nápojů si mohli občané opéci svého buřtíka.

Další akce, které se v Mezirolí konaly, organizovali členové SDH. 13. 2. 2016
proběhl již tradiční masopustní průvod Mezirolím.
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30. 4. 2016 byla na návsi postavena májka a upálena čarodějnice. Zároveň
byla místním hasičům předána ocenění.
V sobotu 4. 6. 2016 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 ženami.

5. 12. 2016 již tradičně prošel Mezirolím Mikuláš s čertem a andělem.

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. 2016 v 17:00 hodin se v Jimlíkově stavěla májka. Následovalo pálení
čarodějnice, opékání buřtů a volná zábava až do noci.
7. 5. 2016 oslavily jimlíkovské ženy společně Den matek.
4. 6. 2016 se pokácela májka a následovala oslava MDD. Pro děti byly
připraveny různé soutěže, vypouštění balónků a občerstvení.
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Den dětí 4. 6. 2016

V adventním čase byly připraveny 2 akce: 5. 12. 2016 Mikulášská
v restauraci U Synka s kreslením, psaním Ježíškovi, vyráběním papírového řetězu
a zpíváním koled. 18. 12. 2016 proběhlo společné zpívání u vánočního stromu
provoněné výborným svařáčkem a zakončené ohňostrojem.
Osadní výbor organizoval také brigády, díky kterým upravili prostranství, kde
se odehrává většina akcí. Vybudovali konstrukci na stavbu májky, postavili altán
a stánek a na přilehlém dětském hřišti provedli povrchovou úpravu. Na jaře
vyhlásili akci Jarní úklid Jimlíkova. A nezapomnělo se ani na občany, kteří slavili
životní jubileum. Členové výboru je navštívili alespoň s malým dárečkem.

Stavění májky 30. 4. 2016

Oslavenec pan Hynek

Co se týká investičních akcí, bylo v Jimlíkově vybudováno pěkné dětské
hřiště, byly opraveny všechny komunikace, byl vyměněn vodovodní řád v délce
300 m a byly dokončeny všechny formality potřebné k zahájení budování
cyklostezky Nová Role – Jimlíkov.
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ČRS MO BOŽIČANY
Dle evidence z prodaných členských známek měla MO ke dni 31. 12. 2016 1092 členů.
ČRS MO Božičany 2016
Muž
Žena
Celkem
ZTP

Dospělí

Mládež

Děti

Celkem

926

26

87

1 039

39

3

11

53

965

29

98

1 092

24

-

-

24

I v roce 2016 probíhala pro děti do 15 let akce "První povolenka zdarma",
které využilo 19 nových dětských členů MO.
V lednu byly pro členy MO zakoupeny nové pracovní oděvy.
V březnu byly dovezeny násadové ryby z Blatné.
20. 3. 2016 se v sále KD KASS v Chodově konala Členská schůze MO, na
které byla předána medaile za mimořádné zásluhy Josefu Brabencovi a zlatý
odznak Ing. Jaroslavu Šimkovi a Ing. Václavu Rýdlovi.
V dubnu byly zahájeny terénní úpravy místa pro zázemí rybářských závodů
pod hrází na Vojkově rybníku. V hospodářském středisku se začalo s výměnou
potrubí na vypouštění betonové sádky a započala stavba přístřešku na dřevo.
V červnu proběhly v hospodářském středisku na Kaskádě dny otevřených
dveří pro žáky z MŠ Nová Role, ZŠ Nová Role, ZŠ Vančurova Stará Role a ZŠ
a MŠ Božičany. Při příchodu děti předaly rybářům výkresy s rybářskou tématikou,
prohlédly si areál kaskády a při svačince z voňavých buřtíků určovaly druhy ryb.
Následovalo oblíbené chytání ryb. Chytalo se na chovném rybníce formou chyť,
vyfoť a pusť. V rámci těchto dnů navštívilo HS 127 dětí a 12 dospělých.

Závody v lovu ryb na udici pro dospělé a mládež (16-18 let.) se konaly
11. 6. 2016 na Vojkově rybníce - revír 431011 PR0. Byl to již 39. ročník závodů
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v LRU (lovu ryb na udici) v historii MO. Závod se uskutečnil za rybářsky
příznivého počasí pod mrakem s občasným drobným deštíkem. Byl odstartován
v 6:00 hod. a zúčastnilo se ho celkem 38 rybářů. Do 11:00 hod., kdy byl závod
ukončen, bylo sloveno celkem 217 ks ryb o celkové délce 5 602 cm. Z vody bylo
vytaženo 50 kaprů, 94 plotic, 37 cejnů, 11 okounů a 25 ks ostatních druhů ryb.
Největším úlovkem byl úhoř, který měřil 62 cm a úspěšným rybářem byl Milan
Holubec. Všichni, kteří se umístili do 10. místa, si odnesli ceny, které do soutěže
věnovali: ČRS MO Božičany, LESOTECH – Jaroslav Čech - Karlovy Vary, Rybářské
potřeby - Jiří Králíček Mezirolí, Pekosa Chodov s.r.o. a další
Na prvních třech místech se umístili:
Pořadí Jméno

Počet bodů (cm)

Počet ulovených ryb

1.

Milan Horálek

630

20

2.

Milan Holubec

508

14

3.

Petr Sütto

497

30

V červenci se konal dětský letní rybářský tábor na Velkém rybníku, který
pořádal rybářský kroužek MO při DDM v Chodově. Zúčastnilo se celkem 8 dětí.
Pokračovala práce kolem rybníků, vyčištění koryt, osazení požeráku, odbahnění
atd.
V září přibyly do hospodaření MO nejdecké nádrže Bernov a Žába a revíry
Rolava 1B a Rolava 2. Na Vojkově rybníce bylo provedeno vysekání křovin
a trávy z obou stran hráze.
Říjnové víkendy patřily výlovům chovných rybníků a následnému vysazování
slovených ryb do sportovních revírů. Při výlovech bylo sloveno celkem 16 185 kg
kapra, 438 kg lína, 70 kg štiky, 9 kg candáta, 190 kg „bílé ryby“ a 776 kg amura.
V sobotu 25. 10. 2016 od 9:00 hod. se uskutečnil výlov rybníku Komora, na
který byla pozvána veřejnost a sponzoři MO. Ve výlovku byl i oblíbený sumec
albín Václav. Ve svých 16 letech měřil 170 cm a vážil 39kg. To potěšilo hlavně
jeho adoptivního tátu, hospodáře MO Božičany Václava Šnajdra.
Celkem bylo sloveno 2 049 kusů ryb o celkové váze 2 621 kg. Zkomorováno
bylo 325 kusů ryb, do revíru šlo 14 kg štiky a 58 kg amura. Mezi zajímavé
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kousky patřili např. třináctikilový kapr, desetikilový amur či patnáctikilový
tolstolobik.

V pátek 25. 11. 2016 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. (2 300 kg kapra, 500 kg amura a
30 kg štiky), a z Teplé (1 600 kg kapra). V rámci Vánočních trhů prodávali rybáři
ryby i v Dolním Rychnově a v Chodově. Kilogram kapra a amura se prodával za
80 Kč, sumce za 190 Kč a štiky za 230 Kč.
Ukázky nejlepších úlovků roku 2016:

Sumec – 178 cm, 44 kg
Revír: Bílá voda Chodov
Robert Šindar

Štika – 106 cm, 8,5 kg (16. 9. 2016)
Revír: Koupaliště Nová Role
Vladimír Hoch
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LESY NOVÉ ROLE
Lesy města Nová Role zaujímají plochu necelých 100 ha a rozprostírají se na
4 katastrálních územních celcích (Jimlíkov, Nová Role, Mezirolí, Nivy). Lesní
hospodářský plán (dále jen LHP) pro lesní hospodářský celek (dále jen LHC) je
vyhotoven na dobu 10 let s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021. Jedná se
historicky vůbec o první zhotovení LHP v historii lesů Nové Role. Do té doby byly
vypracovány pouze lesní hospodářské osnovy.
Rok 2016 se co do počasí vydařil a to především díky množství srážek
v jarních měsících a částečně i začátkem letního období. Proto se dařilo i nové
výsadbě, která zaujímala plochu celkem 3,13 ha. Na této ploše bylo vysazeno
celkem 19 700 ks borovice lesní na plochu 2,01 ha, 2 500 ks dubu zimního na
plochu 0,21 ha, 7 200 ks buku lesního na plochu 0,67 ha, 2 500 ks smrku
ztepilého na plochu 0,24 ha. Buk, dub a smrk byly vysazeny v jarním období
a borovice na podzim především z důvodu ochrany proti klikorohu borovému.
Přestože podzim až tak úplně výsadbě nepřál, borovice lesní výsadbu poměrně
dobře snesla a úspěšnost výsadby ukáže až vegetační období v roce 2017.
Předešlý rok 2015 byl naopak velmi suchým rokem, a proto se muselo na
vysázených plochách v roce 2016 vylepšovat. Vysadilo se 2 750 ks borovice lesní
na ploše 0,60 ha. Veškerá zalesněná plocha vznikla z úmyslné mýtní těžby
v zimním období téhož roku. Těžily se především porosty borovice lesní
a smíšené porosty smrku ztepilého, borovice lesní a břízy bělokoré. Borovice
v mýtní těžbě bylo vytěženo celkem 806 m3, smrku 47 m3 a břízy 70 m3. Celkem
tedy 923 m3 v mýtní těžbě, dalších 16 m3 vytěžených zájemci o samovýrobu a 22
m3 pro aktivitu města jako je stavění a kácení májky, dětské dny a vánoční
svátky aj. (patří sem Jímlíkov, Mezirolí, Nová Role, FK Nová Role). Za rok 2016
tak bylo celkem na LHC Nová Role vytěženo 961 m3. Celková roční výše těžeb je
dle LHP stanovena na necelých 980 m3 a tato výše by neměla být překročena.
Výchova mladých porostů a péče o nově založené kultury je každoročním
důležitým bodem prací na LHC Nová Role. Prořezávky a probírky u porostů ve
věku do 40 let byli provedeny na ploše 5,37 ha z celkové plochy 20,59 ha
porostů do stáří 40 let. Ožin byl uskutečněn na ploše 6,7 ha a ožnulo se přes 38
000 ks stromků, které tuto péči vyžadovaly. Ochrana proti zvěři nátěrem
především proti okusu terminálního výhonu se aplikuje v měsíci říjnu, kdy
mladým stromkům vyzrály a zdřevnatěly přírůstky. Natřeno bylo celkem 52 340
jedinců z umělé výsadby, ale i přirozené obnovy. Kůrovec je na území LHC
bedlivě monitorován a zatím s tímto kalamitním škůdcem nebyly výrazné
problémy. Je to především díky včasným těžbám v zimním období a úklidu
potěžebních zbytků. Z toho důvodu se kůrovec nemá kde přemnožit, a proto jeho
počet není kalamitní. Pro kontrolu a částečnou ochranu se používají feromové
odparníky (lapače) a záměrně pokácené, nebo čerstvě popadané stromy např. ze
silného větru.
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OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
Vedoucím OOPČR v Nové Roli je npor. Bc. Karel Váňa.
Do služebního obvodu OO PČR Nová Role spadají obce Děpoltovice, Nivy,
Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Mírová a Smolné Pece, což je 47,9 km2.
Policisté z tohoto obvodního oddělení se starají a zajišťují bezpečnost zhruba
5 100 trvale žijícím obyvatelům. Toto číslo významně narůstá o víkendech a
v letní sezóně o rekreanty z chatových osad v Nové Roli, Mezirolí a Děpoltovicích.
V roce 2016 byla činnost OO PČR Nová Role zaměřena na splnění úkolů při
zajištění ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a preventivní
činnost ve všech výše uvedených oblastech. V souvislosti s těmito úkoly byla
prováděna preventivní opatření pod názvem „Úklid“ (minimálně jednou měsíčně)
zaměřená vždy na určitou problematiku, např. podávání alkoholu mladistvým,
kontrolu chatových oblastí, bezpečnost silničního provozu, atd. Na těchto
opatřeních se podílely i OO PČR Nejdek, OO PČR Pernink a oddělení služební
kynologie.
V roce 2016 bylo tabulkově na oddělení 12 policistů. Pokračoval trend
snižujícího se nápadu trestné činnosti, tzn. že na našem území došlo ke spáchání
menšího počtu trestných činů. Konkrétně bylo za rok 2016 zjištěno 54 trestných
činů, z toho bylo objasněno 35, což činí 66,04 %. Na úseku přestupků bylo
řešeno 236 přestupků, nejčastěji v dopravě a proti majetku.
Největší podíl na celkovém nápadu měly:
- majetková trestná činnost (krádeže)
- trestná činnost řidičů
- násilná trestná činnost.
V průběhu minulého roku byl pro činnost policie nadále využíván městský
kamerový dohledový systém města Nová Role. Ten slouží nejen k odhalování
pachatelů trestné činnosti, přestupků a viníků dopravních nehod, ale i jako
prostředek prevence. V současné době je zjevné, že v místech pokrytých
kamerovým systémem došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní situace.
Velká pozornost je věnována preventivní činnosti a osvětě při práci s dětmi,
mládeží a seniory. V této souvislosti je policistka prap. Jana Březinová v kontaktu
s vedením základních škol, mateřských školek, DDM a domu s pečovatelskou
službou ve služebním obvodě OOP Nová Role. V těchto institucích provádí školení
vedoucí ke zvýšení právního podvědomí a bezpečnostních návyků místních
občanů. Ve spolupráci s DDM pokračovaly preventivní přednášky pro žáky ZŠ
Nová Role.

Policistka Jana Březinová předčítala
pravidelně prvňáčkům Policejní pohádky
a besedovala s nimi o nebezpečích,
která na ně mohou číhat.
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NOVOROLSKÁ PORCELÁNKA
Společnost Thun 1794 a.s. je největší český výrobce porcelánu. Ve svém
výrobním programu má ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu,
speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké
mezinárodní řetězce. Jedná se o specifický druh tzv. tvrdého porcelánu
s vypalovací teplotou 1405 °C. Závod používá ochrannou známku Thun 1794 a
Thun Hotel & Restaurant. Sídlem společnosti je město Nová Role u Karlových
Varů, kde je i největší závod společnosti, další jsou v Klášterci nad Ohří (zde se
na panství Františka Josefa Thuna postupně vyvinula porcelánová značka Thun
1794) a Concordia v Lesově.
Společnost Thun 1794 a.s. vyrobila a prodala v roce 2016 porcelánové zboží o
celkové hmotnosti 4 500 tun. Hodnota tržeb za zboží dosáhla 415 mil. Kč, což je
stejně jako v roce 2015.
Pořadí odbytišť dle výše tržeb:
- státy bývalého SNS - 183 mil. Kč
- státy Evropské unie - 150 mil. Kč (z nich nejvíce Německo 38 mil. Kč)
- tuzemsko 37 mil. Kč
- ostatní 45 mil. Kč
Největším odběratelem byla společnost IGDZ Investment group a.s. V roce
2016 odebrala zboží za 66 mil. Kč. Dalšími významnými zákazníky byly IKEA,
TESCO, TCHIBO, Mahlwerck a Rusko.
Počet zaměstnanců v roce 2016 byl v průměru 618.
V roce 2016 začal Thun vyrábět nový kompletní porcelánový soubor EYE,
který prezentoval na prestižním jarním veletrhu Ambiente 2016 ve Frankfurtu
nad Mohanem. Charakteristika tvarového řešení souboru EYE vychází ze
základních geometrických obrazců a tvarů. V případě plochých výrobků je to
kompilace čtverce a kruhu, u výrobků dutých pak válec a kvádr. Vysoké nároky
na design a užitkové vlastnosti porcelánu, které tento soubor splňuje, umožňuje
také jeho využití pro restaurace a hotely vyšších kategorií. Soubor vznikl podle
návrhu akademického sochaře Jiřího Laštovičky, který se společností Thun 1794
a. s. dlouhodobě spolupracuje.

Kávová souprava EYE

Jídelní souprava EYE
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V roce 2016 získala společnost Thun 1794 a.s. licenci na výrobu porcelánu
pro děti s postavičkou Večerníčka.

Nadále fungovalo Návštěvnické centrum a projekt Porcelánová školička –
ozdob si svůj hrneček. Porcelánka v Nové Roli se stala první porcelánkou v České
republice, která disponuje uceleným Návštěvnickým centrem, turistickou trasou i
programem pro nejmenší. Jeho součástí je od r. 2015 i Porcelánová zastávka.
V prosinci 2016 (13. 12.) přivítali v centru návštěvníka s pořadovým číslem
10 000. Shodou okolností to byla malá Terezka z novorolské MŠ Cestička, která
si sem spolu s ostatními dětmi přišla vyzdobit svůj hrneček. Ocenění a dáreček si
převzala od samotného pana ředitele společnosti Thun Vlastimila Argmana.
Přítomna byla i starostka Nové Role Jitka Pokorná.
Za celý rok 2016 navštívilo centrum 10 511 lidí.

Desetitisící návštěvnice Terezka
s generálním ředitelem společnosti
Thun Vlastimilem Argmanem a
starostkou Nové Role Jitkou
Pokornou

Porcelán společnosti Thun 1794 se
v roce 2016 objevil na obrazovce České
televize v seriálu Já, Mattoni. Byla to
historická životopisná sága a zároveň
romantický příběh o manželství dvou
silných osobností. Vedle výpravných
dobových kostýmů hrál svou důležitou
roli v příběhu i porcelánový soubor
Marie-Louise z porcelánky Thun 1794,
ze kterého hlavní představitelé pili svůj
odpolední čaj či společně obědvali.
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Nový porcelánový tvar EYE sehrál svou roli i v rámci charitativního golfového
turnaje na Charity golf party v Grandhotelu Pupp (28. 5. 2016), kde se dražily
mimořádné umělecké předměty. Pro tuto akci byl vyroben speciální jedinečný
soubor pod názvem GOLDENEYE, pro který byly inspirací slavné "bondovky" konkrétně v pořadí 17. film o Jamesi Bondovi. Tento exkluzivní tvar plošně
pokrytý zlatým dekorem byl během večera vydražen za úctyhodných 100.000 Kč.
Porcelánové slavnosti v roce 2015 – 21. Jarní porcelánové slavnosti se
konaly 6. – 8. 5. 2016 v Karlových Varech. Ve Společenském sále Grandhotelu
Pupp byla instalována atraktivní výstava slavnostně prostřených stolů. Před
hotelem nechyběl oblíbený prodej porcelánu českých značek. Podzimní
porcelánové slavnosti se konaly 9. – 11. 9. 2016. Ve 23 prodejních stáncích byl
připraven velký výběr porcelánu za velmi výhodné ceny. Samozřejmostí byly
pestré programy pro děti - Porcelánová školička, soutěže atd. Celou víkendovou
atmosféru podpořila vystoupení folklorních souborů z celého světa.

V roce 2016 navštívili naši porcelánku dvě významné osobnosti české politiky
- ministr financí ČR pan Andrej Babiš a poslanec Poslanecké sněmovny PČR pan
Karel Schwarzenberg (bývalý ministr zahraničí). Oba navštívili expozici
Porcelánová zastávka, prošli výrobu, kde pohovořili se zaměstnanci, a
v Porcelánové školičce si vyrobili vlastnoručně svůj hrnek.

Andrej Babiš

Karel Schwarzenberg

V pátek 29. 7. 2016 navštívilo porcelánku Thun 1794 a.s. v rámci víkendového
programu Karlovarská veteran rallye na 80 historických automobilů a
motocyklů. Přes 160 účastníků si prohlédlo provoz porcelánky, na oplátku si zase
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mohli zaměstnanci i široká veřejnost prohlédnout zaparkované veterány. Celou
akci doprovodila hrou na dechové nástroje ředitelka ZUŠ v Nové Roli paní Květa
Teturová.

Porcelánka v Nové Roli vyšla vstříc i ekologickým trendům. Nezisková
organizace Arnika si dala za cíl oslovit porcelánky a probrat s nimi možnosti
nezávadné výroby nádobí (hl. použití barev bez olova a kadmia). Na výzvu
odpověděla pouze společnost Thun 1794, která jako jedna z prvních vyráběla
nádobí bez těchto jedů. Zatím to byly dětské sety s Krtečkem a Večerníčkem, ale
sortiment se bude rozšiřovat.
Společnost Thun 1794 má roční náklady na výrobu kolem 500 milionů, z toho
nové ekologické barvy, které se musí kupovat v cizině, vychází na přibližně 14
milionů.
Na 12. zasedání zastupitelstva (17. 2. 2016) byl projednán a schválen návrh
starostky města udělit generálnímu řediteli společnosti Thun 1794, a.s. Nová
Role p. Vlastimilu Argmanovi za jeho dlouholetý přínos pro rozvoj a propagaci
města čestné občanství našeho města.
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KULTURNÍ AKCE MĚSTA
5. NOVOROČNÍ KONCERT
Město Nová Role ve spolupráci se ZUŠ a pěveckým sborem Chorea Nova
uspořádaly v neděli 3. 1. 2016 od 17:00 hodin již 5. Novoroční koncert tentokrát
opět na sále kulturního domu. Koncert organizačně zajišťovala Kateřina Černá,
provázela jím členka kulturní komise a zastupitelka města PaedDr. Miluška
Dušková.
Program byl opravdu pestrý. Představila se následující hudební tělesa:
- dětský Big Band Panteříci (ZUŠ) pod vedením Květy Teturové
- dětský sbor Hlásky (ZUŠ) pod vedením Vlaďky Nohové
- 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 2015 pana
Jiřího Hájka za jeho aktivní působení v novorolském fotbalu.

I tentokrát bylo vstupné dobrovolné a vybraná částka ve výši 4 909,- Kč
byla vložena na účet Konta pomoci města Nová Role.
Chorea Nova

Červení panteři
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4. PLES MĚSTA NOVÁ ROLE
Město Nová Role uspořádalo v sobotu 23. ledna 2016 již 4. reprezentační
ples města. Zahájen byl ve 20:00 hodin v místním kulturním domě. Návštěvníky
vítala s kytičkou osobně paní starostka Jitka Pokorná. K tanci a poslechu hrála
kapela Stan & Tony revival.

Připravený sál (nově zakoupené stoly a židle)

Poděkování panu Argmanovi (Thun 1794)

Za vstupné 200,- Kč byl pro návštěvníky připravený bohatý program:
- předtančení žáků Jana Ondera z MKD Sokolov (samba, rumba, jive)
- módní přehlídka plesových a svatebních šatů studia Karolína z Karlových
Varů
- Mamma Mia – písně z muzikálu v podání Bořka Slezáčka, Michaela Foreta,
Jitky Asterové a Venduly Příhodové
- půlnoční překvapení – Radek Banga ze skupiny Gipsy.cz
- bohatá tombola (620 cen, lístek za 20,- Kč) se sedmi hlavními cenami,
které se losovali před půlnocí – televizor, roční jazykový kurz, večeře pro
dva v Grandhotelu Pupp, váza ze sklárny Moser, obraz – plátno od
Eduarda Milky, rádio a jídelní souprava
- v ceně vstupenky byl i bohatý raut, který připravili bratři Pavlíčkovi.
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STAVĚNÍ MÁJKY
Májku jeli novorolští hasiči spolu s dobrovolníky pokácet v sobotu 23. dubna
2016 do lesa v Mezirolí.
V sobotu 30. dubna 2016 se začaly májky stavět ve všech částech Nové
Role. Tentokrát bylo pěkné počasí bez deště, a proto se na všech místech sešlo
velké množství lidí. Jako vždy začali první v Jimlíkově. Členové osadního výboru
za pomoci ostatních jimlíkovských občanů nazdobili májku, připravili občerstvení
a v 17:00 hodin ji silní chlapi postavili bez pomoci techniky.
V 18:00 hodin postavili májku na mezirolské návsi, tam také bez pomoci
techniky. Na starosti měli celou akci členové SDH v Mezirolí. Součástí májové
veselice byla i soutěž čarodějnických masek všech věkových kategorií. K tanci
hrála skupina Sympaťáci z Karlových Varů.
V 17:00 hodin začal program také v Nové Roli (ve staré části města u
kostela). Ještě před postavením májky čekalo diváky vystoupení tanečních
kroužků pod vedením Karolíny Gvardové a Jarky Pečenkové. Následovala
čarodějnické disco, které pro děti připravila Miluška Dušková. Všechny
čarodějnice byly odměněny sladkostmi a 7 nejhezčích dostalo odměnu. V 18:00
hodin se začala stavět májka. Místním hasičům pomáhala technika – traktor.
Letos poprvé byly součástí stavění májky i pouťové atrakce pro děti (zdarma).
Následovala hudební produkce skupiny Petr nebo Pavel, 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
71. výročí ukončení 2. světové války.
Občané se sešli v 10:00 hod. u památníku
obětem a vězňům koncentračního tábora
v Nové Roli, kde paní starostka Jitka Pokorná
připomněla hrůzy války a nutnost si tyto
těžké okamžiky pro náš národ připomínat.
Potom následovalo kladení věnců a květin k pomníku. Kytice položily za
město Nová Role paní starostka Jitka Pokorná, za ZO KSČM paní Marcela
Dubová.
Potom se všichni přesunuli na místní hřbitov, kde proběhlo kladení kytic
k uctění památky obětí koncentračního tábora v Nové Roli. U pomníku stáli
čestnou stráž mladí skauti s vedoucí Hanou Horychovou.

Přítomni byli i zástupci města: starostka Jitka Pokorná, zastupitelé Marcela
Dubová, Tomáš Pavlíček, Miluše Dušková, za úřad Kateřina Černá a Luboš
Pastor.
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13. ROČNÍK VALCHY
Byla sobota 21. května a po několika letech
se začal připravovat hudební festival Valcha 2016
na pláži u Novorolského rybníka. Byla postavena
stage a stany na občerstvení
13. ročník Valchy moderovala opět Miluška
Dušková, zvučila rodina Makoňova.
Počasí akci přálo – bylo krásně slunečno.
Stejně jako v minulých letech i tento ročník
bylo na Valchu vstupné zdarma, což nalákalo
spoustu příznivců dobré hudby.
Festival začal přehlídkou místních regionálních kapel. Jako první nastoupila
v 16:00 hodin bluegrassová kapela Plešbend z Karlových Varů. Po nich to byly
Bezpražcové housle, jejichž hráči zahráli známé písně z repertoáru známých
českých country hvězd. A do třetice Poslední vagón s novorolskou Šárkou
Vlasákovou.
Plešbend

Bezpražcové housle

Z Plzně přijela skupina Michal Tučný revival, se kterou si všichni přítomní
mohli zazpívat známé písně tohoto českého krále country. Neuvěřitelná podoba
zpěváka Rosti Fišera a Michala Tučného umocnila úžasnou atmosféru, která ve
společnosti Michalových písní zavládla.
Michal Tučný revival

Poslední vagón
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Ve 21:00 se konečně lidé dočkali hvězdy večera – Jakuba Smolíka. To už se
pod pódiem nejen zpívalo, ale také tančilo.
Jakub Smolík s moderátorkou
Diváci

Celý festival uzavřel před půlnocí novorolský Bluetet Bluegrass Band
(Walchaři).
Během festivalu byl pro děti připraven doprovodný program – jízda na koni,
trampolína, tetování, malování na obličej a dětský koutek. Svým country tancem
zpestřili festival Lumíci ze základní školy pod vedením paní učitelky M. Duškové.
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OSLAVA MDD
V sobotu 28. května 2016 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 (viz činnost DDM)
Konec trasy byl ve staré části města (u májky), kde na děti čekal táborák.
Na pohádkový les navazovalo od 13:00 hodin zábavné odpoledne. 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 adrenalinovou lavici i dětský kolotoč. Naši
nejmladší si svůj den určitě užili.

Zahájení akce paní starostkou

Stanoviště Policie ČR

Adrenalinová lavice

Pokácení májky

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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ROCK IN ROLL JIŽ POOSMÉ
V sobotu 30. července 2016 se na pláži u Novorolského rybníka konal již 8.
ročník hudebního festivalu v rytmu rocku, popu, funky i disca. Vše odstartovalo
už v 10:00 hodin programem pro děti. Připraveno pro ně bylo malování na
obličej, stavění písečných hradů, trampolína, divadelní představení a kouzelnická
show.

Odpoledne kolem půl jedné začala hudební produkce, které se zúčastnili
akustičtí Together, velká zajímavost Loudky, v poslední době zřídka vídaní
Matahari, Viktor Dyk s partou WAW, Vilém Čok s Bypassem, resuscitovaná
Vltava, srdcerváč Kamil Střihavka s Leaders, megapopulárové Wohnout a
legendární metly Arakain.
Bylo nádherné počasí a festival navštívilo cca 3 000 lidí. Cena vstupenky byla
390 Kč (v předprodeji 250 Kč). Cena festivalu se vyšplhala na 350 500,- Kč,
město přispělo 89 000,- Kč.
Festival pořádá společnost RiR s.r.o.:
- dramaturgii a produkci zajišťuje
zakladatel festivalu Jiří Švec, zpěvák
- o propagaci a komunikaci se stará
Roman Pištěk, grafik, webdesigner
- catering řídí bratři Pavlíčkové
- generálním partnerem festivalu je
město Nová Role, které jej podporuje
od prvních ročníků.
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Rock iN Roll 2016: Nová Role městem festivalu
(rozhovor uvedený v Novorolském zpravodaji 9-10/2016)

Málokdo z Novoroláků letos minul největší kulturní akci v historii města. Na
Rock iN Roll 2016 dorazily stovky fanoušků z regionu i ze sousedních krajů a
návštěvnost překonala číslo 2 500. Naše nádherné koupaliště roztančily kapely
Wohnout, Arakain, zpěvák Kamil Střihavka a další. Miluše Dušková si o cestě,
která vedla k letošnímu 8. ročníku, povídala se zakladateli festivalu Jirkou
Švecem a Romanem Pištěkem.
Než se dostaneme k Rock iN Roll 2016, přibližte nám, kteří nepatříme
k prapů- vodním návštěvníkům: jak to celé vzniklo?
Jirka: První ročník se narodil podobně jako desítky jiných akcí. Měl jsem svou
kapelu, v dalších kapelách své kamarády a mrzelo mě, že je na Karlovarsku tak
málo míst, kde si můžeme zahrát. Proto jsem se rozhodl vytvořit hudební festival
ve svém rodném městě, který dá novou příležitost regionálním kapelám.
Takže to byl impulz ke zrodu festivalu?
Roman: Tak mi to před osmi lety Jirka líčil. První ročník si připravil sám a za
mnou přišel s posledními položkami na seznamu: logem a plakátem. Tehdy
začala naše spolupráce a vlastně i kamarádství.
A jak celá premiéra v roce 2009 dopadla?
Jirka: Jako větší oslava narozenin, ovšem s účastí regionálních performerů. V
sále novorolského kulturáku se sešla asi stovka přátel a známých. Za vstupné v
ceně tří piv se tancovalo na songy kapel Holden, Kozatay nebo Bernard Blues
Band. V následujících letech 2010 a 2011 se na stejném místě sešel vždy o něco
početnější dav fanoušků a na pódiu před ním pozdější držitelé ceny Anděl
Goodfellas (dnes The Fellas) nebo stálice příštích let Shoe Cut. Tehdy mě ještě
nenapadlo, že bude nějaký openair a že je to celé začátek festivalu, který za
necelou dekádu přivítá tisíce návštěvníků a zaměstná tým více než stovky lidí.
A openair přišel v dalším roce 2012?
Roman: Ano. To byl druhý milník RiR. První tři ročníky jsem sledoval zpovzdálí a
kreslil plakáty. Po ročníku 2011, kdy se mimochodem na vizuálu poprvé objevily
ženské tvary, jsme si s Jirkou sedli a uvažovali, jestli jít ven. Nakonec souhlasil
za podmínky, že do toho půjdeme ve dvou. První openair RiR 2012 tak měl vedle
duchovního táty i adoptivní mámu (smích).
Jirka: Sice pod hvězdami, ale pořád jen s dvěma sty návštěvníky. Poprvé se
však na pódiu objevila legenda: Petr Váša s kapelou Ty syčáci. To pro nás byla
cenná zkušenost, akce už se podobala tradičním hudebním festivalům. Ještě
následující ročník 2013 jsme se drželi při zemi, nechtěli jsme přeskakovat
kapitoly v manuálu festivalové dramaturgie a propagace, když to tak řeknu.
Bylo to nadechnutí k ročníku 2014, který už přivítal hvězdy?
Jirka: Přesně tak. Po těchto dvou „otrkávacích“ ročnících jsme definitivně opustili
režim „openair pro kámoše“ a nastartovali – jak pro sebe říkáme – dospělou éru
RiR. Ročník 2014 hostil legendární punkery ZNC nebo jednu z nejnadějnějších
kapel současné české scény Mydy Rabycad. A protože s jejich zpěvačkou hraji v
RockOpeře, stala se Žofie dokonce tváří následujícího ročníku 2015.
Roman: Ten kontrast žlutého písku, alabastrové pleti a rudé hřívy mě budil ze
spaní (smích). Lineup RiR 2015 nabušil Jirka 11 kapelami v čele se Sto zvířaty a
Krucipüsk. Spočítali jsme si, že už to bude chtít velkou louku koupaliště a
pořádný catering. Jádro týmu proto rozšířili Tomáš a Honza Pavlíčkovi. Poprvé
jsme investovali do plošné propagace a návštěvnost „zbourala“ magickou hranici
1000.
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To už festival překročil pomyslné hranice Nové Role. Pojďme konečně na
ten letošní, který loňskou návštěvnost opět znásobil.
Roman: Dokonce se psalo, že i samotné organizátory návštěvnost překvapila.
Musím ale říct, že naše letošní odhady byly mezi 2 a 3 tisíci. Na propagaci jsme
nešetřili. A výsledek byl takový, jaký jsme si během téměř ročních příprav
vysnili.
Jirka: V týmu veliká spokojenost. I když jsme si doslova sáhli na dno sil.
Konečně se nám podařil i plnokrevný dětský program. Děti na festivalovou
pláž prostě patří a svou zábavu si zaslouží. Letos si užily divadelní představení,
kouzelníka a další hry a atrakce. Příští rok chceme dětský program ještě vylepšit.
Roman: Každých 12 měsíců příprav nového ročníku si říkáme, že ten další musí
být ve všem lepší, než předchozí. Jinak to balíme. A musíme říct, že se to daří i
díky skvělému týmu, který se kolem kulatého loga RiR každý rok točí. A dře do
padnutí. Chceme jim všem vyseknout tu nejhlubší poklonu. A děkujeme také
vám všem z MěÚ, že s námi sdílíte vizi a každý rok za ni bojujete.
Jirka: Děkujeme. Mně, Romanovi i ostatním z týmu se plní sen o tom, že si Nová
Role může přilepit další označení „město festivalu“. Jsem hrdý na celý tým a je
mi ctí spolupracovat se všemi z řad politiků a podnikatelů, kteří nás v tomto snu
podporují.
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MICHALSKÁ POUŤ
Michalská pouť již několik let neodmyslitelně patří k zářijovým akcím města
Nová Role. 1. ročník Michalské pouti v Nové Roli byl 25. – 26. 9. 1993 u
příležitostí 700. výroční založení obce Nová Role a znovuobnovení kostelíka sv.
Michaela. Takže v roce 2016 se konala pouť již po dvacáté čtvrté.
V sobotu 17. září 2016 v 8:30 dorazili do areálu u Novorolského rybníka
hasiči z německého Rittersgrünu. Ti po celý den nabízeli přítomným svůj
speciální guláš. Od 9:00 hodin se pak akce naplno rozjela ukázkou hasičské
soutěže. Následovala mše svatá v kostele svatého Michaela, které se zúčastnili i
naši němečtí přátelé z Rittersgrünu. Po mši se konal slavnostní oběd pro členy
vedení města z Nové Role a z partnerské obce v restauraci U Petra.
Po poledni byly kromě kolotočů pro všechny připraveny adrenalinové atrakce
placené městem – čtyřtrampolína, bodyzorbing, lezecká stěna a bungee running.
Nebyly však využity, protože silně pršelo a návštěvníků bylo málo.

Podmáčený areál u koupaliště

Naši a němečtí hasiči

Současně probíhala na pláži hudební produkce. Od 14:00 hodin vystoupila
novorolská zpěvačka Bartsha. Po ní přišli na řadu domácí Panteříci a Big Band
Červení panteři pod vedením Květy Teturové. V 17:00 hodin vystoupila popcountry veličina Děda Mládek Illegal Band a pak popový O5 a Radeček. Akci
zakončil ve 20:30 slavnostní ohňostroj firmy Pyrit a diskotéka v Karibu.

Děda Mládek Illegal Band

O5 a Radeček
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ADVENTNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTEM NOVÁ ROLE
Vánoční osvětlení spolu se stromečkem bylo prvně rozsvíceno v pátek
25. 11. 2016, kdy se na prostranství před městským úřadem konaly Adventní
trhy. Kromě stánků byla v DDM připravena Ježíškova dílna, kde si děti mohly
vyrobit vánoční ozdoby. Nejlepší výtvory byly poté vyhodnoceny paní starostkou
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 Martina Maxy. Vánoční strom byl po hlasitém odpočítávání
rozsvícen v 18:00 hodin. Poté ještě vystoupila děvčata ze ZUŠ pod vedením
Karla Švece.

Ježíškova dílna v DDM

Plné náměstí

Dětský sbor P. Petříkové

Martin Maxa

Předvánoční čas občanům zpříjemnily opět adventní koncerty dětských
sborů, sborů Chorea Nova, Cichorium a jejich hostů v kostele sv. Michaela.
Konaly se vždy v adventní neděli, tzn. 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. 2016.
Poslední koncert byl i s drobným vánočním občerstvením. Výtěžek
z dobrovolného vstupného 10 500,- Kč byl věnován na Konto pomoci města.
17. 12. 2016 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. Na závěr zazpívala vánoční písně Lucie Dušková.
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Již potřetí byla v Nové Roli uskutečněna charitativní akce „Strom splněných
přání“ na pomoc dětem a opuštěným seniorům ze sociálně slabších rodin.
Jednalo se o prodejní burzu, jejíž výtěžek byl použit na nákup vánočních dárků
pro sociálně znevýhodněné děti a opuštěné seniory a děti z Dětského domova
z Mezirolí. Na vánočním bazaru konaném ve dnech 25. – 26. 11. 2016 se
utržilo 30 700,- Kč (dvojnásobek loňského roku). Dárky odnesli přímo na Štědrý
den 14 dětem z dětského domova a 31 vytipovaným dětem a seniorům vánoční
andělé.

Charitativní burza v KD

Vánoční andělé a Jindříšek

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní představení se uskutečnila čtyři:
- 17. března 2016 – TAK NA TO NEMÁM – detektivní komedie divadel. souboru
Konvalinky ze Sokolova (65,- Kč)
- 15. dubna 2016 – DARMOŠLAPKY aneb REPETE HOŠI – komedie divadelního
souboru Jirásek z Nejdku (150,- Kč)
- 25. října 2016 – KOMICI s.r.o. – Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a Pavel Tomeš
z Prahy (250,- Kč)
- 16. listopadu 2016 – CHUŤ DO ŽIVOTA – Halina Pawlovská (200,- Kč)
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Komici s.r.o.

Autogramiáda Haliny Pawlovské

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SRN
V roce 2016 se podařilo navázat na vztahy partnerské přeshraniční
spolupráce s obcí Rittersgrün, které má město Nová Role smluvně uzavřené od
roku 2002 v rámci rozšiřování Evropské unie. Obec Rittersgrün již dnes
nefunguje jako samostatný územněsprávní celek, v roce 2005 byla začleněna
pod město Breitenbrunn na základě nové německé legislativy, kdy obce a města
musí mít minimálně 5 000 obyvatel, aby mohly fungovat samostatně.
V první polovině roku proběhly vzájemné návštěvy, na kterých byly
domluveny dva termíny pro uskutečnění společných akcí. První byla Michalská
pouť v Nové Roli, která se konala v sobotu 17. 9. 2016. Přesto, že bylo velice
nepříznivé deštivé počasí, přijeli naši partneři z Rittersgrünu ve velkém počtu.
Skupinka 20 dětí zavítala dopoledne do Návštěvnického centra Thun 1794 porcelánová zastávka. Velice atraktivní byla pro německé dětské návštěvníky
vlastní výroba potisku hrnečku. V odpoledních hodinách mezi kapkami deště se
děti vydováděly na pouťových atrakcích. V početné skupině zavítali i hasiči, kteří
přivezli tamní kvasnicové pivo a typický německý Eintopf, které osobně na pouti
prodávali, a zisk následně věnovali našim hasičům. Zástupci obce Rittersgrün
pan Thomas Welter a Hans Jürgen Knabe s manželkami se zúčastnili společně
s vedením města Nová Role sváteční bohoslužby v kostele sv. Michaela,
slavnostního oběda v restauraci U Petra a poté i přes velmi deštivé počasí si
vyslechli hudební vystoupení Červených panterů.

Pánové Knabe a Welter s manželkami

Předání daru německým hasičům na pouti
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Na oplátku byla Nová Role pozvána do Rittersgrünu v neděli 2. října 2016 na
zábavné Rodinné odpoledne tematicky zaměřené na koně, přírodu, myslivost a
lov. Zájezdu se zúčastnilo celkem 31 dospělých a 22 novorolských dětí, pro které
byl připraven pěkný program: vyjížďka kočárem, jízda na koni, soutěže na téma
příroda, tombola, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, malování na obličej.
Zajímavá byla i prohlídka železničního muzea, úzkokolejné železniční trati a
letové ukázky dravců, které zde předvedl pražský občanský spolek PENTHEA pod
vedením Petra Kolomazníka. Vlastním vozem se na partnerskou návštěvu vydali
hasiči, kteří zahájili užší spolupráci s hasiči z Rittersgrünu. Zájezd se i přes
chladné počasí vydařil.

Setkání delegací

Muzeum železnice

Letové ukázky dravců

Projížďka kočárem

V roce 2017 se plánují společné akce s využitím možností čerpání dotací
z programů Euregio Egrensis – regionální sdružení měst a obcí, kde na spolupráci
spolků můžeme dostat až 25 000 euro.

OLDIES DISCO
Populární byly diskotéky se staršími hity, které se konaly každý měsíc
v restauraci Karibu. Oblíbené jsou hlavně ty prázdninové, které se konají na
pláži. V tomto roce to bylo 16. července a 20. srpna 2016. Pořádající Oldies
team tvořili Bedřich Teuchert, Jirka Šindelář, Jarda Vaverka a Míra Šperl.
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POČASÍ V ROCE 2016
ZIMA
Nový rok začal teplotami mírně pod nulou a sněhovou pokrývkou. Mrazivější
teploty nastoupily až kolem 19. 1. (Šumava -32,3°C, Nová Role -11°C). Nejnižší
teplota byla 22. 1. (Nová Role -18°C, na horách až -35°C). Pak ale následovala
obleva s teplotami nad nulou. 28. 1. byl naměřen rekord na J Moravě +14°C.

6. 1. 2016

23. 1. 2016

Únor se stal 5. nejteplejším v historii ČR. Průměrná teplota v únoru byla o
1,6°C vyšší (nejteplejší za 136 let). 22. 2. byla v Lednici na J Moravě naměřena
teplota 18,3°C. Po teplém únoru překvapivě zasypal 29. 2. a 1. 3. polovinu
republiky sníh. Energetici vyhlásili kalamitní stav. Na silnicích se objevily
polámané větve, hlavní tahy blokovaly uvízlé kamiony. Když rozbředlý sníh
zmrzl, bylo na silnicích hodně dopravních nehod. Lidé na mnoha místech zůstali
bez proudu, ochromená byla silniční i železniční doprava, byly uzavřeny hraniční
přechody, byla zrušena fotbalová utkání. Nejhorší stav byl ve Středních Čechách.
V Nové Roli nesněžilo vůbec.
JARO
Teploty v jarních měsících byly průměrné. Počasí bylo typicky aprílové
s velkými výkyvy. Příklady rozdílných teplot: 28. 3. +20°C, 5. 4. +25°C (padaly
teplotní rekordy na většině stanic), 26. 4. -7°C po ránu a sníh (v Nové Roli -2°C,
jen rychlá přeháňka), nejteplejší den byl 22. 5. – přes 30°C.
LÉTO
V červnu byly také průměrné teploty, objevily se i silné bouřky, při kterých
spadlo velké množství srážek (po celé ČR místní záplavy, větrem polámané
stromy apod.). V Nové Roli pršelo jen občas, bez problémů.
Zajímavý úkaz přinesl 4. červenec. Sever a západ Čech se probudil do
mrazivého rána. Na šesti místech ČR v noci mrzlo. Nejnižší teplotu naměřili na
Luční boudě v Krkonoších -3,3°C. Mezi mrazivá místa patřilo i Krásné Údolí na
Karlovarsku – 0,9°C. O poměrně chladné ráno se zasloužil přísun chladnějšího
a suššího vzduchu spolu s uklidněním větru. „Mezi nejstudenější oblasti patřil
sever a západ Čech, kde se nejnižší teploty místy pohybovaly kolem pěti stupňů
Celsia,“ uvedli meteorologové. Nová teplotní minima pro 4. červenec má po noci
na pondělí deset ze 145 stanic, které měří teplotu 30 a více let.
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Ilustrační foto 7/2016

8/2016

Teplé jižní proudění střídaly studené fronty, a tak byly tyto prázdniny jen
mírně teplotně nadprůměrné. Pozlobily nás i náhlé změny teplot, např. v Nové
Roli byla v pondělí 11. 7. teplota 35°C a v pátek 15. 7. 15°C. Srážek bylo málo
(jinde i záplavy). Nejteplejší prázdninový víkend byl 27. a 28. 8. – v Nové Roli až
35°C. Srážkově byly prázdniny v průměru, suchá období střídaly bouřky
s krupobitím (na některých místech napadlo i 0,5 m krup až o velikosti golfového
míčku).
PODZIM
Podzim byl krásný, teplotně nadprůměrný s minimem srážek. Teploty se
držely kolem 25°C. 11. 9. dosáhly teploty na některých místech ČR 32°C (hlavně
střední Čechy). Z celkem 245 stanic po celé republice jich 80 dosáhlo či
překročilo tropickou třicítku. Tropické teploty přes 30°C a sucho trvaly do pátku
16. 9. – pokles teplot o 10°C, déšť.

Ilustrační foto 9/2016

10/2016

První sníh v Nové Roli napadl 10. 11. (potvrdila se tedy pranostika, že svatý
Martin přijíždí na bílém koni). První mráz udeřil 14. 11. (-10°C po ránu).
ZIMA
Prosinec byl teplý a bez sněhu. Jediná arktická noc byla 4. – 5. 12. (-23°C na
Šumavě, v Nové Roli -10°C). Vánoční svátky byly deštivé s teplotami kolem
+3°C. Na Silvestra bylo jasno a mrazivo (-3°C) s námrazou na stromech.
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13. 12. 2016 NR

31. 12. 2016 NR

TEPLOTNÍ STATISTIKY
Průměrná roční teplota: 10.64°C - rok byl teplotně průměrný.
Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) –
celkem 0 dní.
Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) –
celkem 24 dní.
Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) –
celkem 103 dní.
Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 148
dní.
Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 90
dní.
Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) – celkem
26 dní.
Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem
1 den.
TEPLOTNÍ ZAJÍMAVOSTI
31.3.2016 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 20 °C.
5.4.2016 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 25 °C.
28.5.2016 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 30 °C.
23.1.2016 - poslední den zimy 2016 s celodenním mrazem.
29.4.2016 - poslední den zimy 2016 kdy teplota poklesla pod bod mrazu.
K neustálému oteplování planety dochází díky zvyšování emisí a
skleníkovému efektu. Pařížská dohoda z prosince 2015 se snaží tuto situaci řešit.
Největší potenciál je v oblasti energetiky a dopravy. Největší znečišťovatelé v ČR
jsou elektrárny Prunéřov, Počerady, Tušimice, Mělník, Chvaletice, ArcelorMittal
Ostrava, Sokolovská uhelná, Třinecké železárny, Unipetrol RPA.
Jak se projeví změna klimatu v České republice
- průměrná teplota do roku 2040 stoupne minimálně o 1°C, do roku 2060 o
2,5°C
- ubude mrazových dní a přibude tropických (nad 30°C)
- vlny veder a období sucha postihnou celou ČR, nejvíce ale jižní Moravu.
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Měsíční statistiky
Měsíc

Minimum Maximum Průměr

Leden

-13.9 °C

10.0 °C

-1.94 °C

Únor

-6.4 °C

17.8 °C

4.61 °C

Březen

-4.0 °C

24.2 °C

5.29 °C

Duben

-3.7 °C

25.2 °C

10.23 °C

Květen

0.6 °C

30.3 °C

16.28 °C

Červen

9.8 °C

36.9 °C

19.72 °C

Červenec

8.6 °C

36.1 °C

21.85 °C

Srpen

8.2 °C

31.0 °C

19.86 °C

Září

4.3 °C

31.1 °C

18.08 °C

Říjen

-0.6 °C

24.9 °C

9.38 °C

Listopad

-8.3 °C

14.6 °C

4.14 °C

Prosinec

-17.1 °C

10.0 °C

-1.01 °C

Nejchladnější/nejteplejší dny v roce 2016
Nejchladnější dny

Nejteplejší dny

22.1.2016

-9.23 °C

24.6.2016

29.76 °C

23.1.2016

-8.40 °C

25.6.2016

29.59 °C

4.1.2016

-8.35 °C

11.7.2016

27.62 °C

31.12.2016 -8.26 °C

23.6.2016

25.55 °C

30.6.2016

24.90 °C

5.1.2016

-7.38 °C
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14. LISTOPAD: NEJVĚTŠÍ ÚPLNĚK OD ROKU 1948
Při pohledu na oblohu Měsíc v úplňku vypadal o 30 % jasnější a o 14 % větší
než obvykle. Znovu se na takovou vzdálenost přiblíží k Zemi až v listopadu 2034.
Běžně je Měsíc od Země vzdálený asi 400 000 km, ale během Superúplňku to
bylo jen kolem 360 000 kilometrů. Je to proto, že Měsíc má eliptickou oběžnou
dráhu kolem Země, takže někdy je blíže k Zemi – tato doba se označuje jako
přízemí, a jindy vzdálenější – tzv. odzemí. Čím více se doba přízemí kryje
s okamžikem úplňku, kdy je osvětlena celá jeho přivrácená strana, tím větší
Měsíc na obloze vidíme. Výraz „Supermoon“ poprvé použil astrolog Richard Nolle
v roce 1979.
Poslední takový měsíční superúplněk nastal 26. ledna 1948, na další takový si
budeme muset počkat až do 25. listopadu 2034. Podívejte se na nejzajímavější
snímky pořízené během superúplňku:

Španělský hrad

Ještěd
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Shrnutí 10 nejdůležitějších klimatických událostí roku 2016
Rok 2016 byl štědrý na překonávání klimatických rekordů. Některé zprávy byly
dobré, ale spíše převažovaly ty negativní. Soubor 10 nejdůležitějších
klimatických událostí loňského roku ve stručném souhrnu:
Milník v letecké dopravě
Letadla produkují asi 7 % z celosvětového množství emisí uhlíku. Tohle číslo by
se mělo v příštích letech snižovat na základě dohody podepsané 191 zeměmi. Ze
zisků leteckých společností budou financovány projekty v oblasti obnovitelných
zdrojů energie.
Úbytek skleníkových plynů
Halogenderiváty uhlovodíků, jmenovitě ty, které obsahují fluor (HFCs) se
využívají v klimatizačních jednotkách po celém světě. Tyto látky jsou stokrát
škodlivější a účinnější než oxid uhličitý. Nyní se projednává postupné vyřadění
HFCs z výroby.
Nejteplejší červenec v historii
Z globálního měřítka byl letošní červenec tím nejteplejším v dosud naměřených
záznamech. Extrémně vysoké teploty pokračovaly i v srpnu.
Podivný arktický led
Arktida zamotala hlavu vědcům pravděpodobně nejvíce. Rozloha mořského ledu
se dostala na druhé největší zimní minimum a v srpnu bylo možné tuto oblast
proplout i na luxusních lodích. V listopadu se dostaly teploty vzduchu o 2,5 °C
nad průměr. Arktida se stává regionem s největším růstem teplot na Zemi.
Nevyšší investice do čistých zdrojů energie
Hrozby, způsobené spalováním fosilních paliv, alespoň částečně odvrací rekordně
vysoké investovaná do zdrojů obnovitelné energie.
Vymírání korálových útesů
El Nino v kombinaci s růstem teplot vzduchu mají na svědomí oteplování vod
světového oceánu, což vede k nezastavitelnému bělení korálů. Rekordně teplá
voda v podstatě vaří korálové útesy k smrti. Až 93 % útesů bylo změnami
klimatu zasaženo a 1/3 z nejvíce chráněných oblastí uhynula.
Magická hranice 1,5 °C
Růst globální teploty do 1,5 °C proti předindustriálnímu období je rozhodující pro
přežití ostrovních států a pobřežních měst. K této hranici se zavázaly státy po
celé planetě na konferenci v Paříži, avšak již měsíce únor a březen loňského roku
tento limit překonaly.
Oxid uhličitý v rekordních koncentracích
Z měření je patrné, že koncentrace CO 2 překonaly v atmosféře poprvé v historii
hodnotu 400 ppm (ppm = jedna miliontina celku)
Pařížská dohoda v roce 2016
Téměř 120 zemí ratifikovalo Pařížskou dohodu (z roku 2015) a ta tak vstoupila
v platnost 4. listopadu. Závazek se týká jak největších znečišťovatelů – Číny,
USA nebo EU, tak i těch maličkých jako je Mongolsko, Cookovy ostrovy nebo
Sierra Leone.
Nejteplejší rok
Rok 2014 po svém skončení usedl na pomyslný trůn nejteplejších let v záznamu.
Byl však brzy vystřídán rokem 2015 a ten je opěr sesazen a na jeho místo usedá
rok 2016.
dle serveru www.pocasi.cz 04.01.2017
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ZAJÍMAVOSTI
BRONZOVÝ POKLAD V MEZIROLÍ
Jednoho únorového dne roku 2016 se pan Michael Drugda vydal hledat
vhodné kameny na svou skalku do lesního remízku u Mezirolí. Když jeden takový
našel a nadzvedl jej, objevil pod ním bronzový poklad. Hned jak to bylo možné,
odevzdal nález archeologům ke zkoumání.
Jednalo se o zcela unikátně dochovaný soubor 18 kusů šperků z přelomu
mladší a pozdní doby bronzové (tj. z období cca 1000 let před Kristem)
Dominantní prvky souboru tvoří dvojice rozměrných terčovitých spon, dva
nápažníky, dva tordované náramky, dva jednoduše zdobené náramky, osm falér
(ozdobné kotoučky na šaty), jeden knoflík a jeden prsten. Především terčovité
spony patří ke vzácným nálezům, které svým významem přesahují i území České
republiky. Zajímavé je, že většina předmětů je párových. Dvojité zobrazování
různých motivů je v závěru doby bronzové běžné napříč Evropou a je
pravděpodobné, že nese společensky široce sdílený náboženský význam.
Všechny předměty nesou bohatou a precizní výzdobu, jsou dochovány v původní,
nezdeformované podobě a nálezcem nebyly nijak poškozeny. Odborným revizním
výzkumem bylo rovněž doloženo, že se jedná o autentické místo, kam byly
předměty před téměř třemi tisíci lety úmyslně uloženy, a to pravděpodobně
z rituálních důvodů. Předměty byly před jednorázovým uložením shromažďovány
v delším časovém období, a to v rozsahu několika generací.
Počet 18 nalezených bronzových historických artefaktů (velikosti od malého
prstenu až po velké, 30 centimetrů dlouhé spony) v tomto jediném depotu
několikanásobně převyšuje doposud známé objevy obdobných depotů na území
Karlovarského kraje.
Všechny nálezy byly protokolárně předány Muzeu Karlovy Vary, kde budou
vystaveny.

Archeolog Jan Tajer s částí pokladu
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V ROCE 2016 VLÁDL KAREL IV.
Rok 2016 vládl v Karlovarském kraji (ale i v celé ČR) král Karel IV. Města
přichystala k 700. výročí jeho narození nesčetné akce, pochody, zábavy,
přednášky i soutěže. Karlovarský kraj na tuto významnou událost vyčlenil 3,2
milionu korun.
Bohatý královský program pro celou rodinu byl připraven pro návštěvníky u
příležitosti zahájení lázeňské sezóny 6. 5. - 8. 5. 2016. Třídenní program,
v rámci kterého se oslavují přírodní léčivé zdroje a děkuje se Karlovi IV. za
založení města, byl oproti každoroční aktivitě rozšířen o řemeslný trh, půjčovnu
gotických kostýmů, pouliční divadlo, výuku dobových tanců a další aktivity.
Vyvrcholením byl průvod družiny Karla IV. městem v nově ušitém kostýmu.

Průvod v Karlových Varech

Speciálně vydaná turistická vizitka

14. 5. 2016 byl v Karlových Varech v prostorách obory sv. Linhart vysazen
dub Karla IV. Ve speciálním kostýmu a s replikou Karlovy koruny zasadil strom
náměstek Jiří Klsák. Ceremoniál zahájil průvod zástupců měst Karlovy Vary a
Loket, který vyšel z Lokte až na Linhart. Akt doprovodily fanfáry a salvy a
následovalo představení Pouličního divadla Viktora Braunreitera „Příběhy z obory,
aneb jak to bylo doopravdy“.

Karel IV. se objevil i na Mattoni Karlovarském Karnevalu králů, který se konal
3. 6. – 5. 6. 2016.
Od května do konce července mohli návštěvníci zhlédnout filmovou výstavu
dochovaných originálů kostýmů z kultovního filmového muzikálu Noc na
Karlštejně.
2. 9. – 3. 9. 2016 se v Karlových Varech na 8 místech konala audiovizuální
show Karel IV. – 700 let.
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V září a říjnu měla veřejnost možnost prohlédnout si mistrovské repliky
českých korunovačních klenotů v Alžbětiných lázních (autorem je zlatník Jiří
Urban). Kromě klenotů zde byly exponáty z období vlády Karla IV. – kopie
středověkých zbraní, repliky oděvů a obuvi, 3D modely a interaktivní prvky pro
nejmenší návštěvníky.

28. 10. 2016 v rámci koncertu u příležitosti založení republiky uvedl
Karlovarský symfonický orchestr nově složené dílo Pocta Karlovi IV.
Unikátní soubor tří pískových soch vytvořil v Karlových Varech sochař Tomáš
Bosambo – sochu Karla IV. u Mlýnské kolonády (30 tun písku), sochu Zámecké
věže u Vřídelní kolonády (15 tun písku) a sochu korunovačních klenotů ve
Smetanových sadech (10 tun písku).

V Nové Roli si 700. výročí narození Karla IV. připomněly 2 instituce –
knihovna, která v březnu pořádala Noc s Andersenem na téma Karel IV., a
základní škola, která v říjnu uspořádala projekt s přespáním pro 1. stupeň Noc na
Karlštejně. Obě akce jsou v kronice popsány u obou organizací.
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OLYMPIJSKÝ ROK 2016
Olympiáda v Riu byla ze sportovního hlediska úspěšná. Soutěže
dosahovaly nejvyšší úrovně. Padlo téměř 100 světových a olympijských
rekordů, obešly se bez dopingových skandálů.
Česko na LOH v roce 2016 reprezentovali sportovci, kteří splnili kvalifikační
kritéria, nebo získali pozvání od Mezinárodního olympijského výboru či
příslušných sportovních federací. V Riu se představilo 105 českých sportovců
v 28 sportech. Počet sportovců byl nejnižší v historii, Česko po 20 letech
nesoutěžilo v žádném kolektivním sportu.
Vlajkonošem při zahajovacím ceremoniálu si čeští sportovci zvolili
judistu Lukáše Krpálka. Při ukončovacím ceremoniálu byl vlajkonošem Josef
Dostál.
Čeští olympionici v Riu získali celkem 10 medailí – 1 zlatou, 2 stříbrné a 7
bronzových. Podle celkového počtu úspěch, podle hodnoty medailí jsme
obsadili až 43. místo. Byl to nejhorší absolutní výsledek v pořadí národů od
her v roce 1932, kde ovšem startovalo jen sedm československých sportovců
(1 zlato, 2 stříbra a 1 bronz).
Čeští medailisté v Riu
Zlato: judista Lukáš Krpálek
Stříbro: kajakář Josef Dostál a biker Jaroslav Kulhavý
Bronz: vodní slalomář Jiří Prskavec, skifař Ondřej Synek, oštěpařka Barbora
Špotáková, tenistka Petra Kvitová i tenisové deblové páry Lucie Šafářová,
Barbora Strýcová a Lucie Hradecká, Radek Štěpánek a čtyřkajak Daniel Havel,
Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba
Lukáš Krpálek

Pro české příznivce olympiády a sportu byl připraven na Lipně od 5. 8. do
21. 8. 2016 Olympijský park. Mohli zde živě sledovat dění v Riu, vyzkoušet si
letní olympijské sporty a bavit se na koncertech či světelných show. Park se
rozprostíral v osmi lokalitách a do všech prostor měli návštěvníci vstup zdarma.
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ODEŠLA VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Věra Čáslavská byla československá sportovní gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná
mistryně světa, jedenáctinásobná mistryPřehled medailí
ně mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sameLetní olympijské hry
tové revoluci byla v letech 1990–1996
předsedkyní Československého OV a v lezlato
Tokio 1964
víceboj
tech 1995–2001 také členkou MOV.
Spolu s Ruskou Larisou Latyninovou byla
jednou ze dvou gymnastek historie, ktezlato
Tokio 1964
přeskok
rým se podařilo získat zlaté medaile ve víceboji na dvou po sobě jdoucích OH. Zlato
zlato
Tokio 1964
kladina
z víceboje také vyhrála na Mistrovství
světa v roce 1966 a Mistrovství Evropy
zlato
Mexico City 1968
víceboj
1965 a 1967. Přes čtyřicet let držela mezi
gymnasty rekord v absolutním počtu indizlato
Mexico City 1968
bradla
viduálních zlatých olympijských medailí.
V letech 1964–1968 nebyla na velkém
závodu ve víceboji poražena.
zlato
Mexico City 1968
prostná
Ve věku 74 let zemřela právě v době
konání OH v srpnu 2016 na rakovinu.
zlato

Mexico City 1968

přeskok

stříbro

Řím 1960

družstva

stříbro

Tokio 1964

družstva

stříbro

Mexico City 1968

kladina

stříbro

Mexico City 1968

družstva

Mistrovství světa
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zlato

Praha 1962

přeskok

zlato

Dortmund 1966

víceboj

zlato

Dortmund 1966

přeskok

stříbro

Praha 1962

víceboj

stříbro

Dortmund 1966

kladina

stříbro

Dortmund 1966

prostná

bronz

Praha 1962

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2016
Jaké byly tři nejdůležitější události roku 2016 z pohledu redakce serveru
Bankovní poplatky? Jaké události ovlivní život většiny obyvatel v ČR?
Rok 2016 byl z pohledu světových událostí, ale i těch tuzemských velmi bohatým
rokem. Vybrali jsme tři nejvýznamnější události, které ovlivnily životy velké části
naší veřejnosti, nebo je v budoucnosti ještě výrazně ovlivní.
Dvě události byly přitom zahraniční a jedna z naší země.
Brexit byl pro Evropu šokem
Brexit byl pro Evropu i celou veřejnost skutečným šokem. Důvodem nebyl ani tak
samotný akt vystoupení Velké Británie z Evropské unie, ale fakt, že vystoupení
vůbec nikdo nepředpokládal. Velmi se podcenila naštvanost lidí a jejich
nespokojenost se současnými poměry, která se line všemi zeměmi Evropy. Právě
ve Velké Británii dali voliči své nespokojenosti průchod, díky možnosti se vyjádřit
v referendu. Výsledkem je nejistota a nestabilita, kterou první vystoupení
suverénní země z Evropské unie vyvolala. Nikdo neví, jak vše dopadne, jaký
scénář se prosadí a co vystoupení udělá se světovou politikou, Evropskou unií a
ekonomikou.
Zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA
Další velký šok se konal na konci roku. Ve volbách prezidenta USA zvítězil
kontroverzní a neurvalý magnát a miliardář, který ve všech průzkumech
veřejného mínění výrazně zaostával před svou konkurentkou Hillary Clinton.
Dlužno dodat, že Demokratická strana si svou porážku zasloužila. Volbou Hillary
za prezidentskou kandidátku, která byla všemožně, často i podloudně
prosazována, si strana zavřela nejen dveře do Bílého domu, ale také byla
poražena ve volbách do zákonodárného sboru. Všichni před Trumpem varovali a
skutečně probíhala pravá a nefalšovaná mediální kampaň. Mocenské vlivy se
zaměňovaly za prosazování morálky a slušnosti a ke kampani se připojila
nepokrytě drtivá většina médií v USA. V podstatě se opakovala stejná situace,
kterou jsme zaznamenávali před volbou prezidenta České republiky. Není třeba
opakovat, kdo byl favoritem a miláčkem médií a jak souboj nakonec dopadl.
Trump přináší nebo alespoň slibuje občanům USA změnu a to nikoliv změnu
kosmetickou. Jedná se o změny systémové a rozsáhlé. Lidé potřebují čas od času
nějakou změnu, pokud ji není schopný přinést a projektovat aktuálně vládnoucí
politik.
Zavedení EET, funguje dobře
Jednoznačně největší a nejvýznamnější událostí z našich končin je zavedení
Elektronické evidence tržeb. Hladké spuštění a jeho funkčnost je v našich
poměrech skutečně vyjímečné. Nekonaly se žádné odklady, navyšování nákladů,
nebo nefunkčnost jako tomu bylo u jiných obdobně rozsáhlých projektů v
minulosti. Systém funguje a drtivá většina restaurací a hotelů umí systém
obsluhovat. První krok se tedy vydařil. Možná budeme překvapeni, jak moc
vzroste v České republice objem tržeb hotelových služeb a restaurací a jak se
zreální skutečná výkonnost těchto oborů. Skutečnou zkouškou projde systém
EET na jaře roku 2017, kdy se do něj zapojí maloobchod a velkoobchod, což
bude největší zátěž pro tento systém. Pokud se vše povede, bude se jednat o
jeden z největších a nejúspěšnějších IT projektů v historii ČR.
server www.bankovnipoplatky.cz
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Babišovy účtenky i Trumpův triumf. NEJ události roku 2016 dle Čechů
Zavedení registračních pokladen a vítězství Donalda Trumpa v amerických
prezidentských volbách. To jsou podle Čechů nejdůležitější události končícího
roku, dle průzkumu agentury Phoenix Research, jehož výsledky měl Deník
exkluzivně k dispozici.
ČESKÁ NEJ

1. Start EET neboli zavedení registračních pokladen.
Ministrovi financí Andreji Babišovi se podařilo prosadit registrační
pokladny, a tak si v hospodách bez účtenky lidé nedali už ani pivo. Část
restaurací kvůli EET raději zavřela. A ty ostatní veskrze o pár korun
zdražily.
2. Gabriela Koukalová ovládla Světový pohár v bialonu
Druhou nejdůležitější domácí událostí roku 2016 byl dle respondentů
průzkumu úspěch biatlonistky Gabriely Koukalové. Ta na jaře – ještě pod
rodným příjmením Soukalová – ovládla Světový pohár a získala velký
křišťálový glóbus. V květnu si vzala badmintonistu Petra Koukala. A pod
novým příjmením zabodovala i před domácím publikem v Novém Městě na
Moravě, když vyhrála závod s hromadným startem.
3. Kauza Brady – nedostal avizované státní vyznamenání
Třetí NEJ událostí roku je pak (ne)ocenění Jiřího Bradyho. Ten sice od
prezidenta Miloše Zemana nedostal údajně avizované státní vyznamenání,
ale nakonec si jich domů do Kanady odvezl mnohem více. Namátkou ho
ocenil premiér Bohuslav Sobotka, představitelé Prahy i Brna či rodného
Nového Města na Moravě.
4. Propad ČSSD v krajských a senátních volbách
5. Jediné zlato judisty Lukáše Krpálka na olympiádě v Riu
6. Michaláková vs. norská sociálka – Češka definitivně přišla o děti.
7. Petr Kramný odsouzen na 28 let – za vraždu dcery a manželky
v Egyptě v červenci roku 2013
8. 41. zlatý (český) slavík pro Karla Gotta
9. Otevření dálnice D8 – z Prahy do Ústí nad Labem
10.Přijetí zákona lex Babiš a trvající střet zájmů Andreje Babiše
- zákon o střetu zájmů
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SVĚTOVÁ NEJ

1. Zvolení Trumpa americkým prezidentem
Co se týče zahraničí, za nejpodstatnější událost vybrali Češi volební
triumf Donalda Trumpa. Přestože pro něj hlasovalo méně Američanů
než pro Hillary Clintonovou, díky vyššímu počtu volitelů byl miliardář
zvolen americkým prezidentem.
2. Nekončící válka s tzv. Islámským státem
Západu se příliš nedařilo bojovat s vrahy tzv. Islámského státu.
Mezitím z válečných oblastí zamířily do Evropy statisíce uprchlíků. Mezi
ně se vmísili i „spící“ teroristé, kteří samozvanému státu slíbili věrnost
a páchali útoky na starém kontinentě. Tato migrační vlna významně
rozvrátila kulturní, sociální, ekonomické, ale i bezpečnostní pravidla
Evropské unie. EU a NATO tak nesou dopady své politiky vojenského a
politického vměšování do těchto států.
3. Brexit – referendum o odchodu Velké Británie z EU
Důsledky výsledku (odchod VB z EU) se projeví teprve v dalších letech.
Ihned se však ukázalo, že pro mnohé je demokracie jen marketinkový
pojem a s jejími reálnými výsledky se nedokáží smířit. Na jedné straně
to přináší naději, že se změní imperiální nastavení světa, ve kterém trží
nadnárodní korporace a trhy dominující nad státy a demokracií. Na
druhou stranu vytváří riziko návratu rasistické nesnášenlivosti,
ultranacionalismu a neonacistických zvěrstev.
4. Dopingový skandál Ruska - atleti nesměli na olympiádu v Riu.
5. Itálii postihlo více než 200 otřesů – zahynulo přes 300 lidí.
6. Nobelova cena za literaturu pro Boba Dylana
7. Nejstarší žena světa (Italka) se dožila 117 let
8. Otevření nejdelšího železničního tunelu světa ve Švýcarsku –
Alpy 57 km.
9. Zemřel Umberto Eco
10.Leonardi di Caprio konečně dostal Oscara – za film Revenant
Zmrtvýchvstání
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PŘÍLOHY KE KRONICE
Ke kronice je přiloženo 20 dobových plakátů.
V průběhu roku bylo vydáno a je založeno 6 čísel Novorolského zpravodaje.
Součástí kroniky je i fotokronika, která obsahuje 152 fotografií z nejdůležitějších
akcí města.
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