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SLOVO KRONIKÁŘKY
Jmenuji se Miluše Dušková a vedu novorolskou kroniku druhým rokem.
Snažila jsem se zachytit naše město a život v něm tak, jak jsme ho my, občané,
prožívali. Kromě statistických údajů, akcí a činnosti různých organizací jsem se
pokusila zachytit dobu i pro budoucí generace. Proto je možné v závěru kroniky
najít některé zajímavosti, které zdánlivě nesouvisí s naším městem, ale jsou
typické pro tuto dobu.
Protože rok 2014 byl rokem, ve kterém Nová Role oslavila 50 let od svého
vyhlášení městem, nahlédla jsem i do archívu, abych mohla porovnat některé
údaje po padesáti letech. Pomohla mi i vyprávění a vzpomínky některých
starousedlíků. Rovněž jsem se snažila k některým starým fotografiím našeho
města nafotit pohledy ze stejného místa po 50 letech. Porovnání najdete u
jednotlivých kapitol, ale hlavně v závěru kroniky.
Další důležité údaje z historie města je možno najít i v Almanachu, který byl
v roce 2014 vytvořen slečnou K. Kodajkovou právě u příležitosti jmenovaného
výročí.
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OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
S účinností od 1. 4. 2014 se Rada města Nová Role rozhodla snížit počet
zaměstnanců úřadu o jedno místo. Změnila se organizace – pod přímým řízením
tajemníka zůstaly vedoucí EO a vedoucí OSA – viz organizační schéma.
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OBSAZENÍ NA MěÚ 2014
Jitka Pokorná

starostka

Ing. Libor Škarda

místostarosta
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Mgr. Vladimír Dicá
Bc. Roman Svoboda

tajemník do 31. 7. 2014
tajemník od 1. 9. 2014
Odbor správních agend

Jana Kohoutová

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

Lenka Žigovičová, DiS.

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

Vlastislav Slíž

správa elektronických systémů, přestupky,
prodej pozemků, Czech point

Jiřina Kaufmanová

stavební úřad, silniční spr. úřad

Helena Šmídová

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

Kateřina Černá, DiS.

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

Jana Kotková

účetní

Alena Bártová

poplatky psi, pohledávky, pronájem
majetku, faktury

Lenka Hegenbartová

pokladna, poplatky, evidence majetku,
Czech Point
Městské lesy

Lubomír Doležal, DiS.

Místní samospráva (do podzimních voleb)
RADA MĚSTA
Starostka
Místostarosta
Radní

Pokorná Jitka
Ing. Škarda Libor
MUDr. Nesybová Hana
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Škarda Josef
Zvěřina Martin
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ing. Bechiňský Václav
RSDr. Cinegr Ladislav
Dubová Marcela
PaedDr. Dušková Miluše
Bc. Heřmanová Olga
Lillová Olga
MUDr. Nesybová Hana
Pokorná Jitka

Schmiedová Alžběta
Schwarzová Dagmar
Snopek Lubomír
Ing. Šimek Jaroslav
Škarda Josef
Ing. Škarda Libor
Zvěřina Martin

KOMISE
Komise životního prostředí a výstavby
Předseda: Ing. Škarda Libor
Členové: Hejna Miroslav, Ing. Lapáček Antonín, Schlosser František, Snopek
Lubomír
Komise pro občanské záležitosti, zdravotnictví a sociální věci
Předsedkyně: MUDr. Nesybová Hana
Členky: Cibuzarová Vlasta, Bc. Heřmanová Olga, Krbcová Petra, Vochomůrková
Dagmar
Komise pro kulturu, školství a sport
Předsedkyně: PaedDr. Dušková Miluše
Členové: Dušková Lucie, Fošumová Blanka, Račanský František, Červíková
Ludmila
Povodňová komise
Předsedkyně: Pokorná Jitka
1. místopředseda: Ing. Škarda Libor
2. místopředseda: Mgr. Dicá Vladimír
Členové: Hubáček Stanislav, Kohoutová Jana, MUDr. Nesybová Hana, Schlosser
František, Sýkora Jiří, Škarda Josef, Zdeněk Luděk, Zvěřina Martin
REDAKČNÍ RADA NZ
Předsedkyně: Lillová Olga
Členky: PaedDr. Dušková Miluše, Škardová Růžena

VÝBORY
Finanční výbor
Předseda: Zvěřina Martin
Členové: Doležalová Věra, Schmiedová Alžběta, Mgr. Tichý Roman, Zámostná
Olga
7

Osadní výbor Jimlíkov
Předseda: Hejna Miroslav
Členové: Hejnová Michaela, Hrabicová Martina
Kontrolní výbor
Předsedkyně: Schwarzová Dagmar
Členové: Ing. Bechiňský Václav, Dolejš Petr ml., Dubová Marcela, Vrchlavský Jiří
Osadní výbor Mezirolí
Předseda: Cibuzar Vít
Členové: Helcl Jaroslav, Ing. Lapáček Antonín, Nožka Jiří, Tintěrová Jana

30. 7. 2014 proběhlo rozloučení s tajemníkem Vladimírem Dicou, který v této
funkci pracoval pro Novou Roli od 2. 8. 1999. Členové zastupitelstva mu
poděkovali za jeho dlouhodobou práci.

ROZLOUČENÍ S TAJEMNÍKEM V. DICOU

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 22. – 25. května 2014 proběhly ve 28 zemích EU volby do
Evropského parlamentu. Volilo se celkem 751 europoslanců. Každá země si
zvolila svůj termín. Eurovolby pro české voliče začaly v pátek 23. 5. ve 14:00
hodin a volební místnosti se zavřely v sobotu 24. 5. ve 14:00 hodin. Vybírat si
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voliči mohli ze 38 stran a hnutí. Čechy ale volby příliš netáhly. K urnám během
čtrnácti hodin, kdy byly místnosti otevřeny, dorazilo necelých 20 % voličů.
K minulým eurovolbám v ČR v letech 2004 a 2009 přišlo 28% voličů. Tím se ČR
zařadila na předposlední místo ve volební účasti. Za námi bylo už jen Slovensko
se 13 procentní účastí.

Výsledky hlasování na rozdíl od praxe při minulých eurovolbách začali volební
komisaři zjišťovat ještě v sobotu a odeslali je Českému statistickému úřadu. Ten
je ale zpřístupnil na volebním webu až v neděli hodinu před půlnocí, kdy skončilo
hlasování v Itálii. Výsledky voleb v pondělí projednala Státní volební komise.
Oficiální podobu získali v úterý zveřejněním ve Sbírce zákonů.
Evropské volby v ČR vyhrálo hnutí ANO se ziskem 16,13 % hlasů.
Strana TOP 09 obdržela 15,95 %, ČSSD 14,17 procenta, KSČM 10,98 %,
KDU-ČSL 9,95 % a ODS 7,67 % hlasů. Europoslance má i Strana
svobodných občanů, která získala 5,24 % hlasů. Výsledky zveřejnil Český
statistický úřad.
Uvádím seznam všech 21 zvolených europoslanců za jednotlivé strany:
- ANO 2011 – Pavel Telička JUDr., Petr Ježek, Dita Charanzová, Ph.D. Ing.,
Martina Dlabajová
- TOP09, STAN – Luděk Niedermayer RNDr., Jiří Pospíšil JUDr., Stanislav
Polčák JUDr., Jaromír Štětina Ing.
- ČSSD – Jan Keller, CSc. prof. PhDr., Olga Sehnalová, MBA MUDr., Pavel
Poc RNDr., Miroslav Poche Ing. Mgr.
- KSČM – Kateřina Konečná Ing., Jiří Maštálka MUDr., Miloslav Ransdorf,
CSc. PhDr.
- KDU-ČSL – Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. Doc. JUDr., Michaela Šojdrová
Ing., Tomáš Zdechovský Mgr.
- ODS – Jan Zahradil Ing., Evžen Tošenovský, Dr.h.c. Ing.
- SVOBODNÍ – Petr Mach, Ph.D. Ing.
V Nové Roli bylo z 3 411 voličů v seznamu odevzdáno jen 552 platných hlasů,
což je 16,36% volební účast. Nejvíce volenými stranami z 39 stran a hnutí byly
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ANO (116 hlasů), ČSSD (107 hlasů), Koalice TOP 09 a STAN (72 hlasů), KSČM
(54 hlasů), ODS (38 hlasů), Česká pirátská strana (34 hlasů), Strana zdravého
rozumu – NECHCEME EURO (25 hlasů) a Úsvit přímé demokracie T. Okamury (21
hlasů).

Budova Evropského parlamentu v Štrasburku (Francie):

Komunální volby 2014
Volby do zastupitelstva obce
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V komunálních volbách občané vybírají zástupce do zastupitelstev obcí, měst
či městských obvodů v případě velkých měst (členěná statutární města). Volby
Č.

Název strany

příjmení, jméno, tituly

věk

hlasy

se konají každé čtyři roky, dříve pouze v případě, že klesne předepsaný počet
členů zastupitelstva. Komunální volby se v ČR poprvé konaly v roce 1994. V roce
2014 se konaly spolu s prvním kolem senátních voleb 10. a 11. října.
Kandidáti musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let a
nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva
obce kandidují. Volič může označit křížkem jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany. Může rovněž označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Co do počtu zastupitelů v komunálních volbách bodují i místní uskupení
složená často z nezávislých kandidátů, která vznikají v jednotlivých obcích a
městech. Jejich program cílí na konkrétní obec a představuje protiváhu
zavedeným stranám.
V Nové Roli kandidovalo celkem 158 občanů z 11 politických stran nebo hnutí
(v přehledu uvádím číslo strany, její název, počet kandidátů, lídra strany):
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

Spojení demokraté – sdružení nezávislých (15, Ing. Václav Bechiňský)
Dělnická strana sociální spravedlnosti (9, Marie Lubasová)
TOP 09 (15, Ing. Libor Škarda)
Sdružení občanská společnost Nová Role (14, Josef Škarda)
Sdružení nezávislých kandidátů Nová Role – Mezirolí (15, Ladislav
Cinegr)
6 – Česká strana sociálně demokratická (15, Petr Dolejš)
7 – Komunistická strana Čech a Moravy (15, Marcela Dubová)
8 – Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (15, Jiří
Vrchlavský)
9 – Volba pro Novou Roli – za obec krásnější (15, Jitka Pokorná)
10 – ANO 2011 (15, Jan Lichnovský)
11 – Občanská demokratická strana (15, Ing. Jan Řezáč)

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Do zastupitelstva se dostalo 8 stran a hnutí, které získaly více než 5% hlasů
v tomto pořadí:
1. Volba pro Novou Roli – 29,59% (5 mandátů)
2. TOP 09 – 11,91% (2 mandáty)
3. ANO 2011 – 10,30% (2 mandáty)
4. SNK Nová Role – Mezirolí – 9,99% (2 mandáty)
5. HZHRM – 7,97% (1 mandát)
6. ODS – 7,85% (1 mandát)
7. ČSSD – 6,79% (1 mandát)
8. KSČM – 5,26% (1 mandát)
V Nové Roli se volilo ve 4 volebních okrscích, volební účast byla 50,60% (což
bylo více než celostátní průměr – 44,46%).
PŘEHLED ZVOLENÝCH KANDIDÁTŮ DO ZASTUPITELSTVA V NOVÉ ROLI
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3

TOP 09

Škarda Libor Ing.

46

391

3

TOP 09

Dušková Miluše PaedDr.

52

331

5

SNK Nová Role - Mezirolí

Cinegr Ladislav

68

314

5

SNK Nová Role - Mezirolí

Vávrová Jitka

44

178

6

ČSSD

Handšuhová Jana

50

184

7

KSČM

Dubová Marcela

63

193

8

Hn. za harm. rozvoj obcí a měst

Zvěřina Martin

52

270

9

Volba pro Novou Roli

Pokorná Jitka

51

684

9

Volba pro Novou Roli

Nesybová Hana MUDr.

57

588

9

Volba pro Novou Roli

Ježek Karel

66

527

9

Volba pro Novou Roli

Pavlíček Tomáš

36

504

9

Volba pro Novou Roli

Krbcová Petra

44

480

10

ANO 2011

Niedermertl David

33

225

10

ANO 2011

Lichnovský Jan

43

215

11

ODS

Tichá Milena

50

254

Po volbách následovala velice náročná povolební jednání o složení budoucí
koalice města. Vzniklo několik variant, některé dokonce bez vítězné strany.
Nakonec utvořily koalici Volba pro Novou Roli, ANO 2011 a ODS.
Ještě před konáním 1. zastupitelstva města se v důsledku neseriózních
předvolebních jednání vzdal svého mandátu pan Ladislav Cinegr a místo něj
nastoupil náhradník pan Vít Cibuzar.
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Nová Role 5. 11. 2014 složilo
všech 15 přítomných členů slib řádně v souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona o
obcích tj. tak, že jednotliví členové ZMě postupně složili slib před ZMě
pronesením slova „slibuji“ a poté přistoupili ke stolku, kde potvrdili složení slibu
svým podpisem pod text slibu. Současně při tomto aktu každý zastupitel obdržel
osvědčení o zvolení členem ZMě dnem 11. 10. 2014 (druhý den voleb), přičemž
panu Vítu Cibuzarovi vznikl mandát člena ZMě dnem 23. 10. 2014, jako prvnímu
náhradníkovi kandidátky SNK Mezirolí po rezignaci pana Ladislava Cinegra.
Na tomto zasedání byli také zvoleni:
- starostka - Jitka Pokorná
- místostarosta – Jan Lichnovský
- členové rady – Milena Tichá, David Niedermertl, MUDr. Hana
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Nesybová
V následujícím období došlo ještě několikrát ke změně členů zastupitelstva:
- Jiří Vrchlavský – získal mandát jako náhradník 12. 12. 2014 po
odstoupení zvoleného zastupitele města pana Martina Zvěřiny a dalších
dvou náhradníků kandidátky HNHRM
- Petr Dolejš – získal mandát jako náhradník 14. 12. 2014 po zesnulé paní
Janě Handšuhové (zemřela po těžké nemoci dne 13. 12.) a po odstoupení
prvního náhradníka kandidátky ČSSD

VOLBY 2014

26. 11. 2014 Rada města Nová Role na svém 2. zasedání zrušila všechny
komise bývalé RMě s výjimkou Povodňové komise města a zároveň konstatovala
zánik funkce všech jejich členů. Z důvodu velkého zájmu občanů pracovat pro
město, zvýšila i počet členů v jednotlivých komisích.
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Zřídila tyto své komise a orgány a jmenovala jejich předsedy a členy:
Komise životního prostředí, výstavby a investic (7 členů)
Předseda: David Niedermertl
Členové: Roman Sakař, Daniel Hájek, Ing. Jaroslav Šimek, Marek Rak, Libor
Malena, Ing. Antonín Lapáček
Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci (9 členů)
Předseda: Petra Krbcová
Členové: Zdena Slížová, MUDr. Hana Nesybová, Mgr. Markéta Šímová, Ivana
Sakařová, Marie Bartošová, Dagmar Vochomůrková, Milada
Pastorová, Lukáš Čáslavský
Komise pro školství, kulturu a sport (9 členů)
Předseda: Jana Handšuhová (po náhlé smrti ji nahradil Tomáš Pavlíček)
Členové: PaedDr. Miluše Dušková, Ludmila Červíková, Karel Švec, Šárka
Vlasáková, Marcela Toužimská, Bedřich Teuchert, Dita Staňková, Jan
Kvapil
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
Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání 17. 12. 2014 zvolilo tyto členy
výborů:
Finanční výbor:
Předseda: Ing. Libor Škarda
Členové: Ing. Jan Řezáč, Jana Bártová, Olga Zámostná, Ing. Šárka Pastorová
Kontrolní výbor:
Předseda: Marcela Dubová
Členové: Dagmar Schwarzová, Vít Cibuzar, Petr Dolejš m., 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
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NOROBYT, s. r. o.
Jednatel obchodní společnosti: Miroslav Tichý
Předmětem podnikání je realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, rozvod
tepelné energie, vedení účetnictví, velkoobchod, kopírovací práce.
Norobyt zaměstnává tepelného technika, 3 účetní, 2x obsluhu výměníkové
stanice.

TECHNICKÁ SLUŽBA, s. r. o.
Jednatel společnosti: Jiří Sýkora
TS se stará o údržbu zeleně ve městě, o údržbu komunikací a chodníků a
provozuje sběrný dvůr (Po – So). Na starosti má i místní hřbitov a skládku
komunálního odpadu.
V Nové Roli se platí poplatek za „odpad“
1x ročně ve výši 500,- Kč za každou
fyzickou osobu s trvalým pobytem na území
obce. Od poplatku jsou osvobozeny děti do
věku dvou let, osoby starší 80-ti let a osoby
s průkazem ZTP.
Na několika místech města jsou kontejnery na sklo, papír a plasty. O svoz tříděného odpadu se stará firma AVE.

Dozorčí rady:
Norobyt – předseda Mgr. Roman Tichý, Josef Škarda člen, Petr Stehlík člen
TS – předseda Martin Janečka, Ing. Jaroslav Šimek člen, Jiří Vaněček člen

Prezident Zeman v KV kraji
Setkání s veřejností, komunálními politiky, podnikateli i studenty – tak
vypadala třídenní oficiální návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana a
15

jeho manželky v Karlovarském kraji. Většina programu se odehrála především na
Karlovarsku a Sokolovsku ve dnech 13. – 15. 1. 2014.
Hned první den 13. 1. ve 12:20 přijel do sídla společnosti Thun v Nové Roli,
kde se seznámil s provozem, setkal se s vedením společnosti a zástupci odborů.

Od vedení porcelánky včele s generálním ředitelem Vlastimilem Argmanem a
paní starostky Jitky Pokorné dostal pan prezident porcelánového anděla.

Miloš Zeman se nejprve setkal se zástupci vedení porcelánky v showroomu
společnosti a poté navštívil vzorkovnu, výrobu i provoz dekoru porcelánu.
Seznámil se tak s ucelenou výrobou porcelánu i s jeho finální dekorací. Sám si
vyzkoušel tisk na porcelán. Tiskařka Ilona Skalická ukázala panu prezidentovi,
jak se tiskne na porcelán, předala mu hladítko a pomohla mu s vlastním tiskem.
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Talíř byl vypálen a ihned zaslán jako památka na jeho návštěvu na Pražský hrad.
Prezident se na jeden z talířů podepsal na památku.
Prezident rovněž pronesl pár slov i k zaměstnancům porcelánky, kteří na něj
čekali přímo ve výrobní hale. Na závěr své návštěvy od nich obdržel dar
v podobě čajové soupravy nového retro tvaru Louise.

17

18

19

INVESTIČNÍ AKCE 2014
Během roku 2014 bylo uskutečněno několik investičních akcí v celkové
finanční výši cca 20 miliónů korun.
- silnice + chodníky Na Bouchalce – začala, dokončeno bude v roce 2015
- generální oprava Jiráskovy ulice včetně obrubníků + část Rolavské ulice
směrem ke školní jídelně
- parkovací místa v ulici Pod Nádražím
- MŠ Nová Role – sporák do školní kuchyně
- elektroinstalace II. pavilón
- příspěvek na „mraveniště“ (venkovní hrací prvek)
- ZŠ Nová Role – střecha a fasáda školní jídelny
- hrací prvky na dětská hřiště v Jimlíkově, Mezirolí a v Nové Roli (lanovka),
lanová loď na koupališti
- výstavba místních inženýrských sítí
– ulice U Plynárny č.p. 310 a 312 (IS pro ÚT)
- stará část obce splašková kanalizace podíl se VSOZČ
- nákup 2 ks kamer – dětské hřiště u DDM a Školní ulice u Bernarda
- stavební úpravy části čp. 236 (začaly + dotace, dokončení v roce 2015)
- stavební úpravy bytu 1 + 1 v požární zbrojnici
- projekční práce – přechody v Nové Roli
- tribuna pro FK Nová Role
- Dům seniorů
- DDM a knihovna
- ZUŠ
- střecha úřadu
- úprava inženýrských sítí centrálního zásobování teplem
Generální oprava Jiráskovy ulice – nový asfaltový koberec včetně obrubníků:
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Parkovací místa v ulici Pod Nádražím:

ZŠ – střecha a fasáda školní jídelny:

Hrací prvky – „mraveniště“ v mateřské škole a dětské hřiště Jimlíkov:
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Lanová loď na koupališti:

Výstavba splaškové kanalizace:

Práce na přestavbě budovy č. p. 236 na DDM a knihovnu (začátek prací):

Na tuto akci získalo město dotaci z ROPu. Přestavba bude pokračovat v roce
2015, kdy má v květnu dojít ke kolaudaci, aby od nového školního roku 2015/16
mohly obě instituce začít fungovat v nových prostorách.
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
Obyvatelům Nové Role slouží zdravotnické zařízení v ulici Rolavská, kde jsou
umístěny ordinace lékařů:
-

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

Denně je otevřena lékárna Čtyřlístek.

ZMĚNA POČTU OBYVATEL ZA ROK 2014
Věková kategorie
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 1.1.2014
3390
1616
1774
100
54
46
616
325
291
95
159
4106
41,91

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

Pro srovnání uvádím věkové složení obyvatelstva z kroniky z roku 1964:
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Rok

Změny během roku 2014:
Počet
Počet
Počet
Počet

přihlášených osob: 105
odhlášených osob: 79
narození: 41
úmrtí: 46

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

Počet obyvatel

1966

4 603

1977

4 774

1987

4 859

2000

4 040

2014

4 189

Knihy úmrtí
KÚ Nová Role - 5 záznamů úmrtí
KÚ Božičany
- 2 záznamy
KÚ Děpoltovice - 2 záznamy

SVATBY - v roce 2013 bylo uzavřeno 13 sňatků v Nové Roli, 1 v Božičanech a
2 v Děpoltovicích.

AKCE PRO SENIORY
Pro seniory byl každý poslední 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 paní Slížová připravila návštěvu Karlovarského
divadla. Na jaře bylo v kulturním domě uspořádáno setkání seniorů s tanečky a
občerstvením.
V Nádražní ulici stojí Dům s pečovatelskou službou.
Nejstarším občanem Nové Role je Marie Buchálková, která se v roce 2014
dožila 98 let.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2014 bylo přivítáno v obřadní síni města Nová Role 43 nových
občánků. Vítala je vždy starostka města Jitka Pokorná. S malým kulturním
programem vystoupily děti z mateřské školy.
Vítání občánků proběhlo celkem 4x.
1. vítání občánků bylo 20. března. Pozváno bylo 9 dětí:




2 děvčátka – Martina Nagyová, Štěpánka Nyklová
7 chlapečků – Matyáš Sztula, Jan Kriegel, Jakub Österreicher, Rostislav
Fošum, Tadeáš Handšuh, Karel Kopetzký, Václav Zeman

2. vítání občánků bylo 26. června. Pozváno bylo 12 dětí:




8 děvčátek – Klára Marie Gabrissová, Lilly Austová, Tereza Viceníková,
Barbora Divíšková, Lucie Janečková, Adéla Dvořáková,
Alexandra Vojtová, Magdaléna Gabalcová
4 chlapečci – Tobias Höfler, Václav Stříska, Adam Hlaváč, Richard
Janeček (Božičany)

3. vítání občánků bylo 25. září. Pozváno bylo 10 dětí:



2 děvčátka – Eliška Fratričová, Tereza Patrovská
8 chlapečků – Michal Čepelák, Tomáš Gerát, Daniel Potužák, Denis
Vlnatý, Petr Baranovský, František Vlášek, Miloš Vyboch
(Božičany)

4. vítání občánků bylo 16. prosince. Pozváno bylo 12 dětí:



6 děvčátek – Veronika Tesařová, Dagmar Petříková, Karolína Saidlová,
Barbora Dlabová, Christine Mannion, Eliška Ranšová
6 chlapečků – Jan Jakub Baloun, Tobiáš Nový, Nicolas Edr, Martin
Pechan, Jan Skřivánek, Denny Fassel (Božičany)
25
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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.
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V ROCE 1964
V roce 1964 měla Nová Role 4 mateřské školy (1 pronajata Karlovarskému
porcelánu), 1 ZDŠ, 1 jednotřídní zvláštní školu zaměřenou převážně na logopedii,
5 školních jídelen, družinu s 5 odděleními.
ZDŠ měla 29 tříd s více než 950 žáky. Vyučovalo zde 46 pedagogů, z toho jen
9 mužů. Došlo ke zřízení zvláštní školy umístěné do staré budovy u kostela.
Rekordní počet žáků byl zaznamenán v roce 1966/67, kdy školu navštěvovalo
1050 žáků ve 32 třídách a vyučovalo 48 učitelů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ ROLE
MŠ má kapacitu 130 dětí (5 tříd). Školka využívala 4 třídy, 1 třída sloužila
jako ložnice. V roce 2014/15 měla školka zapsáno 108 dětí. Třídy byly smíšené a
byly složeny ze dvou až tří věkových skupin. O Ježky, Myšky, Berušky a Žabky se
staralo 7 paní učitelek pod vedením paní ředitelky Ireny Švecové:
Myšky – Stanislava Halberštátová, Štěpánka Karešová
Ježci – Karolína Gvardová, Milada Žišková
Berušky – Tereza Hrušková, Jana Bartůšková
Žabky – Helena Hlaváčová, Irena Švecová
V tomto roce byla úplata za předškolní vzdělávání dítěte stanovena na 450,Kč na každý kalendářní měsíc.
Život dětí v MŠ byl zpestřován mnoha aktivitami a zde je výčet alespoň
několika z nich:
15. 5. 2014 proběhla v KV dětská sportovní olympiáda MŠ. Zúčastnilo se 13
MŠ, z naší školky 8 dětí. Nejlepší umístění získali: Lenka Veselá (1. místo hod
míčkem), Jakub Kroulík (2. místo skok do výšky) a Tereza Nádeníčková (3. místo
běh na 30 m).
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Dne 20. 5. 2014 se uskutečnila v KD 1. akademie MŠ na téma „Hrátky se
zvířátky“. Výsledkem dlouhých příprav bylo pěkné vystoupení pro veřejnost.
Během školního roku děti prožívaly slavnostní zahájení a ukončení školního
roku, třídní oslavy narozenin, návštěvy kulturních akcí (divadla, koncerty,
výstavy), besedy s myslivci a rybáři, besídky zaměřené k danému tématu,
sportovní soutěže, oslavy MDD, výlety a exkurze (Dům pohádek v Plzni,
porcelánová školička), pasování předškoláků, spaní ve školce, projektové dny.
Hudební kroužek vystoupil na rozsvícení vánočního stromečku.
Co se týká investičních akcí v roce 2014, byla ve třídě Myšek provedena
rekonstrukce elektroinstalace a následná výmalba třídy. Do školní kuchyně byl
pořízen nový sporák. Město dále přispělo i na venkovní multifunkční hrací prvek
„mraveniště“. Na zahradě byly vybudovány nové chodníčky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIROLÍ
MŠ v Mezirolí má kapacitu 23 dětí, která je zcela naplněna. Do MŠ docházely
děti z Mezirolí, Nové Role, Děpoltovic, Staré Role a Fojtova. Starala se o ně paní
ředitelka Šárka Vlasáková, paní učitelka Patricie Pente a asistentka pedagoga
Michaela Heřmanová.
V průběhu roku děti prožily Rok s Kvítkem Vítkem (celoroční divadelní
projekt), byly na výletě v Hipocentru ve Stanovicích, kde se projely na konících,
dále v Nových Hamrech a na policejní stanici v Nové Roli.
Navštívily knihovnu v Mezirolí, kde proběhla akce „Drakiáda“. V rámci oslav
MDD se uskutečnila Cesta za pokladem, sportovní olympiáda, karneval a
sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti v Nové Roli. Odcházející děti byly
pasovány na školáka. Koncem roku proběhla mikulášská a vánoční nadílka.
Základní škola v Nové Roli pro děti připravila tradiční velikonoční a vánoční dílny,
kde si děti vyrobily různé dekorace.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2014/2015 bylo přihlášeno 296 žáků, kteří navštěvovali 15
tříd. Někteří dojížděli z Jimlíkova, Mezirolí a Božíčan.
Funkci ředitelky školy třetím rokem vykonávala Mgr. Jana Zelená,
zástupcem byl Mgr. Miroslav Starý.
Přehled tříd a třídních učitelů:
1. A – 23 žáků (Mgr. Zuzana Krajíčková)
1. B – 20 žáků (Mgr. Jana Rotová)
2. A – 21 žáků (Mgr. Hana Tomanová)
2. B – 21 žáků (Mgr. Soňa Vavrochová)
3. A – 18 žáků (Mgr. Dagmar Schlapáková)
3. B – 17 žáků (Mgr. Markéta Šímová)
4. A – 16 žáků (PaedDr. Miluše Dušková, koordinátor ŠVP, vedoucí MS 1. stupeň)
4. B – 16 žáků (Mgr. Jana Rokoská)
5. A – 24 žáků (Bc. Jiří Vlček)
6. A – 28 žáků (Mgr. Lenka Sarai Mikešová, preventistka)
7. A – 18 žáků (Mgr. Miroslava Müllerová)
7. B – 16 žáků (Mgr. Miriam Velínská, vedoucí MS 2. stupeň, výchovná
poradkyně)
8. A – 19 žáků (Mgr. Anna Zapletalová)
8. B – 16 žáků (Mgr. Darina Dvořáčková)
9. A – 23 žáků (Bc. Roman Veselý)
Další učitelé: Bc. Olga Střelcová, JanaVětrovcová, Mgr. Filip Sequens, Mgr.
Stanislav Mach, Eliška Brízgalová, Paul Williamson (rodilý mluvčí)
Vychovatelky: Dana Teuchertová, Monika Holešovská, Iveta Maxová
Asistenti pedagoga: Zdeněk Sax, Gabriela Ziková, Alena Mihalová
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V souladu s ŠVP „Nová role učitele, nová role žáka“ byl při výuce kladen důraz
na samostatnost a tvořivost žáků, žáci byli zapojováni do projektů, soutěží,
olympiád, jezdili na poznávací výlety, školy v přírodě atd. Již tradičně se pořádaly
velikonoční a vánoční dílny pro MŠ, projektové dny, Čertí školička, spaní ve škole
(Halloween), divadelní představení, besedy, koncerty apod.

Halloween na škole spojený s přespáním

Žáci 1. stupně se zúčastnili plaveckého výcviku a výuky na dopravním hřišti.
Dne 30. 1. 2014 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 vyrobené žáky naší školy.
Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2014/15:
počet prvních
tříd

dětí zapsaných
do 1. tříd

2

48

počet dětí
přijatých
do prvních tříd
46

z toho počet
dětí přijatých
po odkladu
5

počet odkladů
pro školní rok
2014/2015
4

přestup na
jinou školu
3

I v tomto roce se žáci pod vedením paní učitelky Duškové aktivně zapojili do
mnoha akcí města – country tance zatančili na festivalu Valcha a oslavách 50 let
vyhlášení Nové Role městem. Na pozvání vystoupili i na maturitním plese GaOA
v Chodově.

Maturitní ples v Chodově

Valcha 2014
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Nejúspěšnější akcí byla v dubnu „geocachingová“ pátračka po Nové Roli
v rámci oslav 50. výročí vyhlášení Nové Role městem (viz přehled akcí města).
Lumíci ze 4. A pod vedením paní učitelky Duškové se 10. 10. již podruhé
připojili k dobrovolníkům z celé ČR v ekologické akci 72 hodin. Vyčistili náměstí,
vypleli ozdobné truhlíky, upravili okolí pomníku obětem koncentračního tábora a
uklidili oddechovou zónu za řekou Rolavou.

Pletí truhlíků na náměstí

4. A v tričkách 72 hodin

Škola nabízela žákům výuku anglického a německého jazyka. Ve školním roce
2014/15se navíc účastnila projektu „Ianua Linguarum Reserata“ (česky „Projekt
Janička“). V rámci tohoto projektu získala pro výuku rodilého mluvčího Paula
Williamsona.
Díky zapojení do projektu „EU peníze školám“ byla škola vybavena několika
interaktivními tabulemi, v každé třídě byl k dispozici počítač a na 1. i 2. stupni
byla jedna kompletně vybavená počítačová učebna. Aby se pedagogové naučili
pracovat s novými technologiemi a zaváděli je do výuky, přihlásili se do projektu
„Digi škola“. Dalším zajímavým projektem byl web „Aktivní škola“, na kterém
mohli najít nejen učitelé, ale i rodiče výukové materiály, testy a hry pro své děti.
Učitelé se snažili zapojovat žáky do různých soutěží a olympiád. V březnu se
žáci školy zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokan 2013 (4 kategorie).
Na podzim se žáci 4. A zapojili do základního kola Logické olympiády. Žáci 8. A
(Fanda Koller, Štěpán Fiala, Dominik Hegenbart, David Poláček a Petr Pospíšil) si
prověřili své znalosti v 1. ročníku soutěže „Logistic junior“ a vybojovali 1. místo.
Kromě balíčků získali kluci i voucher na jízdu limuzínou.
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Třeťáci a čtvrťáci se také zúčastnili vlastivědné akce Putování velryby Varyby
v Karlových Varech.
Konec školního roku byl opět ve znamení výletů a škol v přírodě. Nádherná
místa v Krušných horách, Krkonoších a Jizerských horách okouzlila malé i velké.

Adršpašské skály

Protržená přehrada v Jizerkách

Z investičních akcí se uskutečnila oprava střechy a fasády na školní jídelně.

DDM
DDM pracuje již od roku 1984 (tehdy pod názvem Městský dům pionýrů a
mládeže) a je umístěn v bývalém objektu MŠ. Ředitelkou je Milena Tichá,
pedagogem volného času byla Jana Handšuhová (zemřela po těžké nemoci 13.
12. 2014). Dále se na činnosti zařízení podílí 15 externích pracovníků.
Děvčata a chlapci si vybírali z pestré nabídky zájmových kroužků:
automodeláři, rybáři, mladý chovatel a pěstitel, praktická dívka, taneční, karate,
šachy, florbal, výtvarný, divadelní, dovedné ruce, mladý knihovník, sportovní
hry, cyklistika, míčové hry, zumba, břišní tance, Street Dance, Show Dance,
pěvecké sbory Mišpule, Čekanka a Konipásek (celkem 23 kroužků).
Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo kroužky 63 dětí předškolního věku,
191 žáků, 10 studentů a 4 dospělí. Konalo se 105 akcí.
Každý čtvrtek dopoledne pořádal DDM Hrátky s batolátky pro maminky a děti
ve věku od 1,5 do 3 let.
Na jaře a na podzim se konala burza oděvů, obuvi a sportovních potřeb.
Poprvé byl i Kabelkový veletrh (výtěžek šel na vybavení dětského oddělení KV
nemocnice).
DDM pořádal pro děti spoustu soutěží, karneval, pohádkový les, lampionový
průvod s příjezdem sv. Martina, mikulášské setkání, zimní i letní tábory (zimní
tábor se konal 23. 2. – 1. 3. 2014 v Novém Městě u Jáchymova, letní 19. 7. –
1. 8. 2014 v Bedřichovce - Orlické Záhoří v Orlických horách + příměstský letní
tábor 30. 6. – 11. 7. 2014 v Nové Roli a okolí vždy od 8:00 do 15:00 hodin).
Konal se i 1. ročník závodu horských kol (viz přehled akcí).
DDM organizoval 5 – 6 akcí měsíčně pro školní družinu a dětskou veřejnost,
pořádal výtvarné dílny podle ročních období a svátků, zajišťoval vystoupení
zájmových kroužků na kulturních a sportovních akcích ve městě.
V roce 2013 začal při DDM fungovat oddíl Budo Nová Role (karate). Na své
první závody vyjeli 19. 1. 2014 do Prahy, kde se konal mezinárodní turnaj VI.
Kesl Cup. Tohoto turnaje se zúčastnilo 174 závodníků ze 32 klubů z ČR, Polska a
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Rumunska. Nejlépe si vedli sourozenci Hauzrovi. Natálie Hauzrová si ze svých
prvních závodů kumite odnesla zlatou medaili. David Hauzr si v soutěži kumite
vybojoval 4. místo.
Velkého úspěchu dosáhli 2. 11. 2014 členové Budo pod vedením trenérů
vícemistra světa Miroslava Boguského 3 Dan a Jiřího Nosála 2 Dan na V.
mezinárodním mistrovství ČR v karate, které proběhlo v Praze: Jan Barsa 3.
místo v kumite 11 – 12 let – 150 cm, Jiří Nosál 3. místo kata veteráni. Jan
Pařízek, Natálie Hauzrová a Martin Lukeš jen těsně prohráli své finálové duely a
stali se vícemistry České republiky. Trenér Miroslav Boguský získal titul Mistra
České republiky.

Při DDM již řadu let funguje taneční kroužek Plamínek pod vedením Jarky
Pečenkové. Pravidelně se účastnil tanečních přehlídek v orientálním tanci. V Plzni
získal 4. místo (březen) a v Chebu 3. místo (duben).

KNIHOVNA
Městská lidová knihovna zahájila svou činnost v roce 1969. Vedoucí současné
knihovny je Ladislava Nemčičová, další knihovnice jsou Marcela Toužimská a
Jana Tintěrová (Mezirolí).
Knihovna je otevřena 3 dny v týdnu (Po, Út, Čt) a plní i funkci infocentra.
V Mezirolí je otevřeno v úterý.
Poplatek na rok činil 80,- Kč pro dospělé, 40,- Kč pro studenty a důchodce a
20,- Kč pro děti do 15 let.
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Činnost knihovny

2013

2014

Z toho
pobočka DPS
2014

+ Mezirolí
2014

Výpůjčky celkem

35187

33 105

681

3 780

Výpůjčky pro
dospělé

22 950

21 666

541

2 195

Výpůjčky pro
děti

4 365

4 478

0

436

Periodika

7 390

6564

140

1 194

Ostatní
dokumenty

482

397

0

0

Čtenáři celkem

590

582

5

54

Čtenáři do 15 let

234

262

0

16

Návštěvníci
(knihovny, akcí,
internetu)

13 111

12 895

159

1194

147

125

0

46

1138

991

0

0

Vzdělávací a
kulturní akce
MVS

Knihovna odebírala 44 titulů časopisů, 3 tituly pobočka v DPS a 12 knihovna
v Mezirolí.
Knihovna zpracovala a zapsala do svého fondu 45 ostatních dokumentů elektronické zdroje - cizojazyčné knihy na CD, elektronické přílohy periodik a
pořady o Nové Roli zpracované kabelovou televizí Duha.
Z knižního fondu knihovny bylo odepsáno 810 knih, brožur a ostatních
dokumentů.
Bylo nakoupeno a zpracováno 841 knih, brožur a ostatních
dokumentů. 2x byly zakoupeny a zpracovány knihy do knihovny v Božičanech a
2x do knihovny v Děpoltovicích.
Božičany
95 nových knih ( placeno Obecním úřadem Božičany) 17 411,- Kč
Děpoltovice 104 nových knih( placeno Obecním úřadem Děpoltovice)21 847,- Kč
Mezirolí
42 nových knih 5 434 Kč
Nová Role 459 nových knih a OD 74 481 Kč + 35 knih z projektu Česká
knihovna + 61 knih z ostatních zdrojů, tj. celkem 555 knih
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STAV KNIŽNÍHO FONDU
K 31. 12. 2014 měla naše knihovna celkem 30 926 knih + 296 OD:
BOŽIČANY:
2 133 knih
DĚPOLTOVICE:
2 055 knih
MEZIROLÍ:
2 112 knih
DPS pobočka:
551 knih
NOVÁ ROLE:
24 075 knih + 296 ostatních dokumentů
Knihovna se připojila k projektu Česká knihovna a získala zdarma 35 knih
českých autorů.
A jaké byly nejčtenější knihy roku 2014? U dětí to vyhrály tyto knihy:
Fabianowska - Tajemství víl
Woods Freya – Barbie (více dílů)
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky (více dílů)
Z českých autorů se v čele držel jen K. J. Erben se svou Kyticí.
Dospělí četli nejraději tyto knihy:
Keleová-Vasilková – Střípky, Ranč u dědečka aj.
Steel Danielle - Dědictví krve
MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST
V knihovně bylo uspořádáno 125 kulturních, výchovných a vzdělávacích
kolektivních akcí, kterých se zúčastnilo 3 692 dětí i dospělých. Akce byly
pořádány pro děti MŠ, ZŠ, DDM, družinu, seniory i pro veřejnost. Knihovna se
pravidelně zúčastňovala celostátních i krajských akcí, které pořádal SKIP (Svaz
knihovníků a informačních pracovníků):
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘSTVÍ
KRÁL ČTENÁŘŮ - vyhlášení nejlepších čtenářů v kategorii dítě, dospělý, senior a
student a nejlepších čtenářů knihovny v Mezirolí (viz přehled akcí). Čtenářskou
rodinou se stala rodina Gvardova, která získala od SKIPu čtečku knih.
STRAŠIDLENÍ – probíhalo celý březen v knihovně = pásmo soutěží, kvízů a testů,
vyrábění a malování zaměřené na čarodějnice, strašidla, kouzelníky, upíry apod.
NOC S ANDERSENEM - nocování v knihovně, noc plná soutěží, her a práce na PC
– téma Strašidlení v knihovně s komisařem Vrťapkou (březen).

Strašidlení v knihovně s komisařem Vrťapkou
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KNIHOVNICE DĚTEM ANEB HRY BEZ HRANIC – v květnu se družstvo dětí
zúčastnilo 8. ročníku her, které pořádá Svaz knihovníků (SKIP) Karlovarského
kraje na téma Četnické humoresky v Habartově.
TÝDEN KNIHOVEN – prezentace knihoven v celé republice – čtenářská amnestie,
soutěže, besedy. Během říjnového týdne byla vyhlášena amnestie (odpuštění
dluhů). Pro žáky ZŠ byly uspořádány soutěže – Pohádková, Život a dílo Karla
Čapka a Boženy Němcové.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – předvánoční prodejní výstava knih, vyrábění
vánočních dárků, soutěže.
BESEDY PRO SENIORY S PROMÍTÁNÍM
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ na čtenáře knihovny (pro 1. třídy ZŠ).
KAMARÁDI MOUDROSTI – Velká čtenářská soutěž pro všechny třídy ZŠ (1. místo
získala 3. A pod vedením paní učitelky M. Duškové).

CESTA DO POHÁDKY – literární soutěž v přírodě letos na téma 2x sedm pohádek
a Dračí souboj.
RODINKA - pravidelné setkání pro nejmenší a maminky na MD – Indiáni,
Karneval, Zvířátka, Jaro, Co se děje v trávě, Žabky, O květinách, Draci, Tělo,
Zima přichází.
VÝSTAVY S VERNISÁŽÍ – Petra Timurová (Obrazy), Ateliér Galiny Šedivkové,
Eliška Švehláková (absolventka), Proměny Nové Role (50. výročí města), Malý
vánoční jarmark.

Malý vánoční jarmark

36

LISTOVÁNÍ – Lukáš Hejlík v představení Dračí polévka, herci z divadla v Českých
Budějovicích v představení Komisař Vrťapka.

Dračí polévka

Komisař Vrťapka

Pro děti ZŠ a MŠ byly pravidelně pořádány besedy z informatiky. V knihovně
byly připravovány literární a vzdělávací soutěže a testíky k různým tématům. Pro
třídy ZŠ bylo uspořádáno 37 besed a soutěží. Každá třída několikrát navštívila
knihovnu, hlavně děti I. stupně. Na podzim byla vyhlášena výtvarná soutěž na
téma Draci.
Pro MŠ byly uspořádány besedy na téma: O knihovně, Draci, Pohádková
vizuálka.
Naše knihovna byla přihlášena v projektu Kniha pro prvňáčka a na konci
školního roku při vyhlašování výsledků Kamarádi moudrosti byly knihy
slavnostně předány starostkou města.
Pobočka v Mezirolí pořádala také (kromě vlastní výpůjčky) různé soutěže a
výtvarné dílny, na kterých děti vyráběly různé výrobky a dárečky. V knihovně se
pravidelně setkávali senioři a pro ně byla pořádána miniškolení práce na PC,
různá vyrábění, soutěže a posezení u kávy a koláčů. Pravidelně bylo zabezpečeno
půjčování knih a časopisů a přístup veřejnosti na internet 1x týdně, popřípadě po
domluvě i mimořádné otevření. Knihovna se zapojovala do celostátních akcí
(Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářství, Týden knihoven, Den pro dětskou
knihu) i akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli.
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Zde je jen namátkový výčet úspěšných akcí pro děti i dospělé v Mezirolí:
Velikonoční soutěž, Strašidlení v knihovně, Noc s Andersenem, Týden knihoven,
Den dětské knihy, Král čtenářů, Cesta do pohádky, Podzim – beseda pro MŠ,
Vánoční čas, Draci, Zvířátka ze slaného těsta, kvízy atd.

ZUŠ
Základní umělecká škola již tradičně pořádala různé koncerty pro veřejnost,
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, prezentoval se ve spřátelených obcích, účastnil se několika
výtvarných soutěží a přehlídek. Své práce prezentoval v galerii Městského úřadu
v Bochově, v galerii sv. Vavřince v Chodově, v Infocentru v Bochově, v galerii a
v Městském úřadu v Nové Roli. V krajském kole soutěže vyhlašované MŠMT,
které se konalo v Chodově dne 26. 5. 2014, žáci výtvarného oboru zabodovali
s projektem Ptáci, který se v tvrdé konkurenci probojoval do národního kola a
s projektem Čarodějka – reliéf, který také postoupil do národního kola ve
Šternberku.

Hudební obor se také účastnil různých soutěží, přehlídek, festivalů a
koncertů. Dětský sbor ZUŠ Nová Role pod vedením p. Karla Švece vystupoval
na zahájení a ukončení adventu v Chodově na náměstí a dalších koncertech. Své
výkony také žáci vystavují na serveru „YouTube“, kde mají v současné době 365
videí. Ke konci školního roku zaznamenali návštěvnost 3 780 210 zhlédnutí.
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Pěvecký sbor vedený sl. Nohovou velice úspěšně prezentoval školu při
provedení pohádky O dvanácti měsíčkách na vánočním večírku Reiffeisen banky
v Ostrově a na vánočním koncertu pro mateřskou školu v Nové Roli. I nejmenší
děti bravurně zvládly tuto náročnou dvacetiminutovou pohádku a měly velký
úspěch.
Malý bigband Červení panteříci se účastnil krajského kola soutěže jazzových a
ostatních orchestrů, konaném dne 5. 4. 2014 v Mariánských Lázních. Velké
konkurence ostatních bandů z daleko větších škol v kraji se nezalekl a umístil se
na prvním místě s postupem do celostátního kola. To se konalo 13. – 14. 6. 2014
v Litvínově, kde děti obsadily výborné třetí místo, takže se naše město může
pyšnit třetím nejlepším dětským bandem v republice. Tuto soutěž vyhlašuje
MŠMT pro orchestry jednou za tři roky. Další šanci tedy budou mít naše
talentované děti opět až v roce 2017. Malý bigband „Panteříci“ dále účinkoval na
Dni otevřených dveří na letišti Karlovy Vary, koncertoval u příležitosti leteckého
dne v Přílezech, slavnostně otevíral autosalon Dacia v Karlových Varech a svým
vystoupením zakončil velký Festival tvorby ZUŠ, konaný v Městském divadle
v Karlových Varech. Byl dokonce vyznamenán Krajským úřadem za vzornou
reprezentaci kraje v celostátní soutěži a celý ceremoniál předávání cen jako
jediný orchestr v kraji doprovázel.

Velký bigband „Červení panteři“ se účastnil mnoha tuzemských i zahraničních
festivalů a koncertů, reprezentoval města Novou Roli, Nové Sedlo a Chodov
v jejich partnerských městech. Koncertoval ve Schwarzenbergu na tradiční
městské slavnosti, účastnil se Swingového festivalu v německém Oelsnitz
Vogtland, účinkoval na slavnostech v partnerském městě Rittersgrünu v SRN.
Vrcholným zakončením školního roku se stalo účinkování na mezinárodním
festivalu FIJO v Chebu, kdy náš bigband „Červení panteři“ doprovázel pana Felixe
Slováčka. Spolupráce s tímto vrcholným představitelem instrumentální hudby se
Panterům zalíbila, a proto rádi tuto ikonu českého saxofonu doprovodili ještě na
vydařeném koncertě v rámci filmového festivalu Otty Hofmanna v Ostrově a také
na novoročním koncertě v Jáchymově.

39

S úspěchem se setkaly tři akce pro občany Nové Role, které proběhly
v restauraci Karibu pod názvem „Taneční večer v červeném“ (březen), „Taneční
večer kloboukový“ (červen), „Taneční večer pyžamový“ (říjen). Lidé si nejen
zatančili, ale také se při vyhlášených soutěžích pobavili.
Jako každý rok škola pro své žáky uspořádala akci „Swingujeme
s Mikulášem“, kde žáci mohli vyslechnout vystoupení vítězného bandu Červení
panteříci. Ti si posléze zahráli s velkým bigbandem Červení panteři. Děti také
zhlédly vystoupení kouzelníka a obdržely mikulášskou nadílku, kterou sponzorsky
poskytla společnost „Červení panteři, o. s.“
Učitelský sbor:
Květa Teturová, Dis., - ředitelka školy, zobcová flétna, klarinet, saxofon,
orchestry
Karel Švec – zástupce ředitele, zpěv, hudební nauka, nahrávací studio
MgA. Jan Mikeš – housle
Vladislava Nohová, Dis., - klavír, hudební nauka
Miroslav Šoltész – zobcová flétna, trumpeta
Radoslav Šulc – bicí nástroje
Jiří Švec – kytara
Eda Bartůšek – kytara
Eva Petrlíková – zobcová a příčná flétna
Miloslava Widzová – klavír
Jan Vacula - pozouny
Galina Šedivková – výtvarný obor
Od 1. 9. 2014 začala fungovat pobočka novorolské ZUŠ v Novém Sedle. Zde
vyučovali:
Tereza Zachariášová – klavír
Petr Samec – bicí
Ivo Haitinger – kytary
Barbora Sterziková – výtvarný obor
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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. Stanislavem Hubáčkem a
Martinem Bíklem), Tenisový klub Nová Role (zast. Tomášem Tvaroužkem).

TJ NOVÁ ROLE
V roce 2014 tvořilo členskou základnu TJ cca 300 členů.
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)
Fotbal – organizace rekreační činnosti neregistrovaných sportovců
Šachy – aktivní účast v okresních soutěžích, krajská soutěž (muži)
Volejbal – aktivní účast v okresních soutěžích (ženy)
Vzpírání – trenér A. Kocúr
- Karel Mrnuštík získal v květnu na Mistrovství Evropy masters
v Maďarsku 2. místo v kategorii AG6 (60 – 66 let) – 165 kg (dvojboj
72 + 93)
- Pavlína Kocurová získala na Mistrovství ČR juniorek v Boskovicích
(4. 10. 2014) 1. místo – 116 kg (dvojboj 52 + 64)
TJ Nová Role organizovala a zúčastnila se mnoha akcí pořádaných městem:
- týden otevřených dveří – tradiční vánoční turnaje ve sportovní hale a
tělocvičně ZŠ s hojnou účastí veřejnosti – futsal, stolní tenis, basketbal,
volejbal
- prezentace sportovních sestav – vystoupení žen a dívek z ASPV na
společenských akcích
- Velká cena Nové Role – 25. ročník - vzpěračské klání v prosinci
- turnaj O novorolskou Venuši – jarní volejbalový turnaj
- velký šachový turnaj – tradiční turnaj pro veřejnost
- MDD - dopoledne pro nejmenší s náplní her a soutěží
- sportovní zájezd k moři - 10denní pobyt v Chorvatsku s cvičením
- kulturní a společenské akce v areálu koupaliště – Valcha, Oldies
Party, Retro disco, Michalská pouť

FK NOVÁ ROLE
První sport, který se v Nové Roli hrál po 2. světové válce, byl fotbal. Mužstvo
nastupovalo pod hlavičkou SK Nová Role, později Jiskra, Tatran a TJ Nová Role.
V současné době má Fotbalový klub Nová Role celkem 185 členů (dospělých
103, mládeže 82, z toho dětí do 15 let 61). Jeho předsedou je Jiří Hájek.
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V klubu působilo 5 mužstev:
A muži – hrají 1. A třídu (krajská soutěž) pod vedením trenéra Jiřího Lehečky,
asistenta Dana Hájka. Vedoucí je Ladislav Slíž (po podzimní části byla
Nová Role na 11. místě)
Žáci – hrají okresní přebor pod vedením trenérů Fr. Oupora, Martina Kříže a
Justy Kodajka (po podzimní části na 1. místě – nejlepší střelci Kubánek
Jakub a Schlapák Vilém)
Mladší přípravka – od roku 2015 bude hrát okresní přebor pod vedením trenérů
Tomáše Hájka, Tomáše Křepinského a Martina Šourka
Elévové – zatím soutěž nehrají, trénují je Tomáš Hájek a Tomáš Křepinský
FC Veterán Nová Role – mužstvo „starých pánů“

Fotbalový klub pořádal v roce 2014 maškarní ples pro dospělé, dětský den pro
děti z MŠ a fotbalový turnaj pro žáky 1. stupně ZŠ, soustředění pro žáčky ve
Skalné, letní turnaj pro A muže a turnaj pro „staré pány“.
V pátek 6. 6. 2014 uspořádal FK u příležitosti MDD již 11. ročník
sportovního dne pro děti. Akce se zúčastnilo 123 dětí z MŠ a 185 dětí ze 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.
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V sobotu 9. 8. 2014 se konal již 54. ročník fotbalového turnaje „O pohár
města Nová Role, který se hrál poprvé jako „Memoriál Jiřího Balouna“. 4
zúčastněná mužstva se umístila takto:
1. FK Nová Role (nejlepší hráč Tomáš Chlup, nejlepší brankář Jan Latislav)
2. FK Nejdek
3. SMB Bochov
4. Olympie Březová
V sobotu 28. 6. 2014 se uskutečnil turnaj starých gard. Byl to 1. ročník
memoriálu Jirky Balouna a Petra Masleje. 4 mužstva se umístila takto:
1. SV 03 Kottengrün
2. FK Bůček
3. Fet klub Sedlec
4. FC Veterán Nová Role

Člen FK Nová Role Roman Chlup se 26. – 27. 7. 2014 zúčastnil v Berouně
24hodinového závodu v MTB (horská kola) v kategorii čtyřčlenných týmů nad 40
let. Se svými kolegy získal titul Mistra České republiky v MTB (tým Tukanů ve
složení Roman Chlup, Martin Zrůst, Martin Sýkora a Marcel Lipovský).
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Členům FK se podařilo dodělat fasádu na kabinách a klubovně, udělat
automatické zavlažování obou travnatých hřišť a přesvědčit vedení města k
výstavbě kryté tribuny pro fotbalové fanoušky.

TENISOVÝ KLUB NOVÁ ROLE
TK v Nové Roli vznikl v roce 1996. Zakládajících členů bylo 6. V roce 1996 se
začalo s výstavbou tenisových kurtů, které začaly fungovat v roce 2000. V roce
2002 byl vytvořen i dětský oddíl. V roce 2008 byly zprovozněny nové šatny a
sociální zázemí.
V roce 2014 hrály okresní soutěž „DAVIS CUP“ 4 týmy (A, B, C, D), tým A do
roku 2014 hrál nejvyšší úroveň soutěže (extraligu). Od roku 2003 se pořádá letní
amatérský turnaj Švestka CUP.
V roce 2014 byly po úspěšném náboru dětí sestaveny 3 skupiny dětí a
naplánovány 2 tréninky týdně v letním období. Také se podařilo v zimním období
zajistit tréninky v hale TJ Nová Role. Trenérem mládeže byl pan Hajduk ze
sousedního klubu Batesta Chodov.
Základnu v roce 2014 tvořilo 20 členů nad 18 let a 13-15 dětí.
Tenisový klub v Nové Roli nabízí široké veřejnosti pronájem tenisových kurtů
v areálu koupaliště – 100,- Kč za 1 hodinu hry.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÁ ROLE
Rok 2014 byl posledním rokem pětiletého volebního období 2010 – 2014.
Velitelem SDH v Nové Roli byl pan Stanislav Hubáček.
Členové zásahové jednotky se řádně zúčastnili školení velitelů a strojníků
organizované Hasičským záchranným sborem Karlovy Vary. V zásahové jednotce
bylo 12 členů. Výjezdová jednotka vyjížděla v roce 2014 celkem k 18 událostem.
Z toho se jednalo 9x o požár, 7x o technickou pomoc, 1x o dopravní nehodu a 1x
o únik nebezpečných látek.
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.
Do soutěží bylo zapojeno družstvo mužů i žen (okresní kola a pohárové
soutěže). Výsledky, bohužel, nebyly moc dobré.
Lepších výsledků dosáhli mladí hasiči. V roce 2014 bylo přihlášeno 30 dětí.
Družstvo mladších i starších hasičů se zúčastnilo Karlovarské krajské ligy, kam
bylo přihlášeno 9 družstev v každé kategorii. Novorolští mladí hasiči měli 100%
účast ve všech 10 soutěžích. Celkově se družstvo mladších umístilo na 3. místě a
družstvo starších na 4. místě. V soutěži jednotlivců se nejlépe dařilo Dominiku
Svobodovi (mladší kategorie) a Vojtovi Vorlíčkovi a Jakubovi Mlynaříkovi
(přípravka).
Letos poprvé měla premiéru i kategorie dorost. Největšího úspěchu dosáhl
Tomáš Bronec, který si v krajském kole v Sokolově doběhl pro 1. místo a
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postoupil na mistrovství České republiky do Brna, kde nakonec skončil na 14.
místě.
Na svých schůzkách se mladí hasiči pod vedením Anny Kejvalové (které
pomáhali i další vedoucí) věnovali i teoretické přípravě a získávali odznaky
odbornosti. Tvořili i výtvarná a literární díla do soutěže Požární ochrana očima
dětí.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MEZIROLÍ
Starostou SDH v Mezirolí je pan Martin Bíkl. SDH zajišťoval činnost spojenou s
posláním dobrovolných hasičů a zajišťoval kulturu v obci Mezirolí (masopust,
májka, dětský den, Mikuláš). Dospělí se nezúčastnili žádných závodů.
Chloubou však byly děti - mladí hasiči, které vedl Míla Pospěch. Po jarním
triumfu ve hře Plamen (1. místo), se mladí hasiči po celý rok věnovali dalším
pohárovým soutěžím, které se započítávaly do Krajské ligy Karlovarského kraje.
Zúčastnili se všech deseti závodů, v nichž byli 6x na prvním místě, 3x na druhém
místě a 1x na třetím místě. Celkově družstvo mladších žáků z Mezirolí vystoupalo
na nejvyšší stupínek, krajský starosta hasičů jim pověsil na krk zlaté medaile,
dostali mega balík dobrot, velký krásný pohár a na jeden rok obrovský sloupový
putovní pohár. Na tomto obrovském úspěchu měli zásluhu hlavně jeho aktéři:
Ondra a Adam Kakrdovi, Matěj Vácha, Aleš Pelikán, David Čáslavský, Dan
Šmelina, Lenka Pospěchová, Barča Barnášová, Martin a Míša Štenclovi a ještě v
průběhu zaskočili Dan Polidar a Alex Šimon.

5. 10. 2014 se na počest
vítězství Soptíků v krajské
lize mladých hasičů konala
na návsi malá oslava.
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ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ
MEZIROLÍ
Osadní výbor (V. Cibuzar, J. Helcl, Ing. A. Lapáček, J. Nožka, J. Tintěrová) se
scházel každé první úterý v měsíci, sezení bylo vždy veřejné. Občané byli
seznámeni s událostmi v Nové Roli, jednáním na zastupitelstvu a radě města,
byly projednány problémy Mezirolí.
Většinu kulturních akcí, které se v Mezirolí konaly, organizovali spolu
s osadním výborem členové SDH. Jejich výbor se scházel pravidelně každou první
sobotu v měsíci, v lednu se konala Valná hromada SDH Mezirolí. Mezi akce pro
občany patří již mnoho let masopustní průvod obcí, v tomto roce se konal 22. 2.
2014.
Ve spolupráci s technickou službou byl také proveden sběr nebezpečného
odpadu jeden v květnu, druhý v říjnu. Traktor TS pomalu projížděl obcí a hasiči
naložili vše, co občané připravili k odvozu.

30. 4. 2014 se konalo stavění Máje s rejem čarodějnic a hudbou, která hrála
na improvizovaném podiu, na které půjčuje dopravce pan Vácha valník
s plachtou. Na této akci také hasiči pravidelně oceňují své členy za dlouholetou
činnost a také občany, kteří je podporují a pomáhají jim.
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7. 6. 2014 se konala oslava Dne dětí. Pro všechny byly připraveny soutěže,
opékání buřtů, pojídání koláčů se zapečeným překvapením uprostřed. Na závěr
byla pokácena májka. Finančně přispěl OV a Kulturní komise města Nová Role.

JIMLÍKOV
Osadní výbor v Jimlíkově za spolupráce občanů Jimlíkova zorganizoval během
roku několik akcí. Mezi nejzdařilejší patřilo stavění májky (30. 4.), dětský den
s hromadným vypouštěním balónků (31. 5.), Den matek, svatováclavský
lampionový průvod se strašidelnou stezkou (28. 9.), Mikuláš a zpívání u
stromečku (20. 12.).

Dětský den

Svatováclavský průvod

Členové Osadního výboru Jimlíkov (paní Hrabicová a manželé Hejnovi)
přivítali dne 23. března 2014 nového občánka Adámka Hlaváče.
V září navštívili jubilantky - paní Marii Brabencovou (90 let) a paní Evu
Gösslovou (80 let). Předali jim skromné dárečky a popřáli pevné zdraví a
dostatek životního elánu.
V měsíci březnu proběhla výstavba dětského hřiště (investiční akce města).
Poté Osadní výbor domluvil brigádu na dokončení povrchových úprav dětského
hřiště. Pan Hejna se postaral o stavbu srubového altánu.
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ČRS MO BOŽIČANY
Dle evidence z prodaných členských známek měla MO ke dni 31. 12. 2014 1065 členů. Z toho bylo:
-

dospělých členů
922 (z toho 29 žen a 893 mužů)
dorostenců (15 -18 let)
24 (chlapců)
dětí (do 15 let)
119 (z toho 12 dívek a 107 chlapců)
z celkového počtu členů je celkem 25 členů se zdravotním omezením
tzv.ZTP.

Aby rybáři přilákali k rybařině co nejvíce dětí, probíhala v roce 2014 akce
"První povolenka zdarma pro děti do 15ti let". Těchto povolenek vydala MO
celkem 39 ks a tato akce bude mít své pokračování i v roce 2015.
Již na konci roku 2013 byla podepsána kupní smlouva mezi ČRS MO Božičany
a městem Chodov o koupi rybníku Bahňák v Lesní ulici. Prodejní cena byla
1 054 375,- Kč (byla uzavřena bezúročná půjčka na 5 let, členská schůze z 23. 3.
2014 uložila dospělým členům po dobu 4 let platit mimořádný finanční příspěvek
ve výši 100,- Kč na rok a člena).
V lednu a únoru byly provedeny zemní práce na stavbě nového rybníku
„Pepíček“. Byla zahájena příprava chovných rybníků na sezonu – vápnění,
hnojení a zaražení rybníků.
23. 3. 2014 se v sále KD KASS v Chodově konala členská schůze MO.
V dubnu byl sloven agregátováním Tatrovický potok. 2 641 kusů pstruha
obecného bylo vysazeno do Tatrovické nádrže.
5. a 6. 4. 2014 byly sloveny zakomorované ryby z Vodojemu, Komory a
Zahrádkáře 2. Byly zarybněny chovné rybníky.
29. 4. 2014 se konala ustavující schůze výboru MO a do čela byli zvoleni:
Předseda
Ing. Ernest Ješík
Místopředseda
Daniel Pechoušek
Jednatel
Ing.Jaroslav Šimek
Hospodář
Václav Šnajdr
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6. 6. 2014 se konaly na Vojkově rybníce tradiční rybářské závody v lovu ryb
na udici. Byly odstartovány v 6:00 a zúčastnilo se celkem 30 rybářů. Do 11.
hodiny, kdy byl závod ukončen, bylo sloveno celkem 149 kusů ryb o celkové
délce 3 859 cm. Na prvních místech se umístili:
Pořadí Jméno
Počet bodů (cm)
Počet ulovených ryb
1.
Jiří Kroch
471
22
2.
Josef Voda
423
14
3.
Jiří Králíček
397
13
Vítěz - Jiří Kroch za svůj výkon obdržel porcelánový pohár pro vítěze,
vepřovou kýtu, rybářský prut a další drobnosti.
Největším úlovkem byl kapr, který měřil 39cm, a protože celkem 3ks této
délky ulovil Jiří Králíček, stal se v této disciplíně vítězem. Za úlovek získal hlavu
z vepříka.

21. 6. 2014 se v rámci 55. výročí založení MO konal v areálu hospodářského
střediska na Kaskádě „Den otevřených dveří“ pro veřejnost. Program:
o rybolov na chovném rybníce
o prezentace vozidel Škoda - firma SAEL Chodov
o soutěže pro děti
o vylosována byla i připravená tombola
o na odpoledne byl připraven kulturní program, v rámci
kterého zahrály kapely: Roháči, Výměna, Vodáci a
ELLEN
o na akci dorazil i náš maskot Hastrman, se kterým se
všichni rádi vyfotili
49

o po celou dobu akce bylo zajištěno i občerstvení
o po setmění zazářil nad Kaskádou ohňostroj

S platností od 1. 8. 2014 byl ustanoven nový sportovní revír – rybník
„Bahňák“ v Chodově. Od 9. – 16. 8. 2014 proběhl dětský rybářský tábor na
Velkém Rybníku.
Na chovném rybníku Zahrádkář I. začali v září padat kapři a 15. 9. 2014
musel být rybník sloven. Důvodem byl problém zaplevelení hladiny rybníka
okřehkem. Proto se rybáři rozhodli vyloučit v roce 2015 tento rybník z provozu,
nenapouštět ho a využít tohoto období k opravě hráze, která protéká.
Říjen patřil výlovům chovných rybníků a vysazování slovených ryb do
sportovních revírů. Zarybněn byl i nový sportovní revír – rybník Bahňák. Při
výlovu rybníku Komora, na který byla pozvána veřejnost, byl vyloven i sumec
„Václav“, který sice tentokráte nepřibyl na váze, ale vyrostl. Proti loňským 35 kg
zhubl na 31 kg, z délky 160 cm vytáhl na hezkých 165 cm.
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Výlovy proběhly velmi úspěšně a do revíru šla nádherná ryba. Celkem bylo
sloveno 11 rybníků.
Rybářská sezona byla zakončena 14. 11. 2014 „Dolovnou“ v KASSu Chodov.
Novým rekordem skončil vánoční prodej ryb - 42,5 q ryb. Zpočátku se
prodávaly ryby z výlovů, před Vánocemi pak ryby zakoupené z Blatenské ryby
s.r.o. ze sádek v Teplé. V nabídce byly opět kapři, amuři, štiky a dokonce i dva
sumci.
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OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
Do služebního obvodu OO PČR Nová Role spadají obce Děpoltovice, Nivy,
Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Mírová a Smolné Pece.
V roce 2014 byla činnost OO PČR Nová Role zaměřena na splnění úkolů při
zajištění ochrany bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku a preventivní
činnost ve všech výše uvedených oblastech. V souvislosti s těmito úkoly byla
prováděna preventivní opatření zaměřená na určitou problematiku, např.
podávání alkoholu mladistvým, kontrolu chatových oblastí, bezpečnost silničního
provozu, atd. Na těchto opatřeních se podílely i OO PČR Nejdek, OO PČR Pernink
a oddělení služební kynologie.
V roce 2014 bylo ve služebním obvodu Novorolské policie spácháno celkem
83 trestných činů, z toho jich bylo objasněno 55, což činí 66,27 %. Největší podíl
na celkovém počtu trestných činů má majetková trestná činnost. Jedná se
především o krádeže věcí z vozidel, víkendových a zahradních chat, provozoven,
sklepů a garáží. Na konci roku 2014 se Novorolským policistům podařilo objasnit
sérii vloupání do zahradních chat. U pachatele se podařilo zajistit větší množství
odcizených věcí, které byly poté vráceny původním majitelům.
Druhý největší podíl na celkovém nápadu trestné činnosti má trestná činnost
řidičů, která spočívá především ve spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem
návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Zde je patrný
zvyšující se počet řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem návykových látek.
V průběhu minulého roku byl pro činnost policie využíván městský kamerový
dohledový systém města Nová Role. Ten slouží nejen k odhalování pachatelů
trestné činnosti, přestupků a viníků dopravních nehod, ale i jako prostředek
prevence. V současné době je zjevné, že v místech pokrytých kamerovým
systémem došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní situace.
Velká pozornost je věnována preventivní činnosti a osvětě při práci s dětmi,
mládeží a seniory. V této souvislosti je policistka prap. Jana Březinová v kontaktu
s vedením základních škol, mateřských školek, DDM a domu s pečovatelskou
službou ve služebním obvodě OOP Nová Role. V těchto institucích provádí školení
vedoucí ke zvýšení právního podvědomí a bezpečnostních návyků místních
občanů.
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NOVOROLSKÁ PORCELÁNKA
Thun 1794 a.s. je největší český výrobce porcelánu. Společnost má ve svém
výrobním programu ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální
varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké mezinárodní
řetězce. Jedná se o specifický druh tzv. tvrdého porcelánu s vypalovací teplotou
1405°C. Vysoká kvalita a osobitý design vycházející z 220leté tradice výroby
porcelánu v Čechách zaručuje vysoký uživatelský standard pro zákazníky. Sídlem
společnosti je město Nová Role u Karlových Varů, které je nazýváno městem
porcelánu. Prodej výrobků realizuje akciová společnost Thun Trade se sídlem v
Praze. Thun 1794 a.s. disponuje vlastní výrobou obtisků a designérským
zázemím, takže je schopna dodávat dekory zákazníkům dle jejich přání a
představ. Porcelánku vede firma od května 2009. Ředitelem je Vlastimil Argman.

K 31. 12. 2014 měla firma 642 zaměstnanců, z toho v provozech sídlících
přímo v Nové Roli pracovalo k tomuto datu 348 zaměstnanců.
Nejoblíbenější tvary
Nejznámějším a stále nejprodávanějším tvarem z produkce Thun 1794 a.s. je
tvar BERNADOTTE. Ve výrobním programu je již nepřetržitě 44 let a to svědčí o
jeho oblíbenosti. Jen málokterý Čech tento tvar porcelánu nezná – typické
Pomněnky či Růže se po desetiletí objevovaly téměř v každé domácnosti. V
průběhu let od zavedení do výroby na závodě v Lesově se popularita tohoto
souboru drží na velmi vysoké úrovni jak na domácím trhu, tak i v zahraničí.
Svědčí o tom i fakt, že od počátku devadesátých let je soubor na základě
požadavků trhu neustále rozšiřován o nové druhy sortimentu, jejichž design
vzniká pouze na základě původní koncepce tvaru a vhodné aplikace reliéfu.
Mezi nejoblíbenější a nejprodávanější tvary se zařadily rovněž čisté linie tvarů
FUTURE (od roku 2011) či TOM z dílny akademického sochaře Jiřího Laštovičky,
který navrhuje pro společnost Thun 1794 a.s. převážnou část dekorů. Tradiční
sortiment společnost pravidelně doplňuje o moderní novinkové vzory, které pro
ni taktéž úspěšně navrhuje designér Viktor Chalepa – držitel Národní ceny za
studentský design roku 2007.
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Tvar LOUISE byl na trh uveden v roce 2013 jako „retro“ tvaru z dílny
výtvarníka Jaroslava Ježka, který byl do výroby zaveden již v roce 1962 v
porcelánce Březová u Karlových Varů.

Na přelomu roku 2014 - 2015 porcelánka Thun 1794 a.s. přichází na trh s
novinkou v podobě tvaru LOOS. Autorem tvaru je akademický sochař Jiří
Laštovička a tvar Loose. Tento porcelánový soubor se začal v porcelánce vyrábět
sice již v roce 1987, avšak jeho výroba byla v roce 2006 zastavena.

Jídelní souprava Future
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Zakázky
Porcelánové výrobky zn. Thun jsou dodávány do více jak 50 zemí celého
světa. Dominantními odběrateli jsou země EU a Rusko. Výrobky jsou dodávány
renomovaným partnerům, kteří je využívají ke svým promočním a reklamním
akcím. Velkou předností je vysoká kvalita, operativnost a flexibilita dodávek.
Velkým úspěchem bylo získání statutu dodavatele velkého nadnárodního řetězce
IKEA v roce 2012, kde společnost Thun 1794 a.s. prošla všemi druhy auditů a
byla zařazena do portfolia dodavatelů. Dále společnost uspěla v několika
mezinárodních tendrech na dodávky do renomovaných společností – např.
TCHIBO.
V letech 2012 až 2014 byl nejvýznamnější investiční akcí Projekt INOVACE.
Ve výrobě byla uvedena do provozu nová zařízení a došlo k inovaci výrobních
procesů. Cílem projektu bylo dosažení vyšší kvality a produktivity práce a
zavedením nejmodernějších technologií do výroby, zvýšit konkurenceschopnost
společnosti Thun 1794 a.s. spolu s jejím zařazením do portfolia dodavatelů
velkých nadnárodních společností.
Návštěvnické centrum
V roce 2013 bylo vytvořeno z iniciativy vedení společnosti Thun 1794 a. s. ve
spolupráci s Archou Loket Růženy Dolinové návštěvnické centrum. Návštěvnické
centrum vzniklo jako jeden z produktů uceleného propagačního projektu pod
názvem FABRIK TOUR, který měl za cíl propagaci regionální tradiční výroby,
zejména porcelánu a skla, do kterého se aktivně zapojily značky Thun 1794,
Moser Thun Studio, následně se přidala i značka Jan Becher a v závěru i Hrad
Loket se svým Muzeem historického porcelánu. Jeho cílem je dlouhodobá
propagace české novodobé porcelánové produkce především formou
komentovaných prohlídek s akcentem na novodobou moderní výrobu právě zde v
Nové Roli. Tato aktivita v konečném důsledku vede k výraznějšímu zviditelnění
porcelánových výrobků a také k prezentaci kvalitní místní práce, která je s
porcelánovou produkcí spojena.
Návštěvník se ocitne ve světě fabriky, která patří k největším závodům
současné porcelánové výroby ve střední Evropě. Dostane se do centra výroby,
kde shlédne postupnou přeměnu porcelánové hmoty v unikátní porcelánové
výrobky. Zábavnou a naučnou formou je návštěvníkům přiblížena řemeslná práce
spojená s výrobou českého porcelánu.
Návštěvnické centrum nyní zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

galerii porcelánu
informační okruh
filmovou projekci
servis pro klienty
prohlídku výroby
průvodce
návštěvu Factory shopu
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Otevírací doba je pondělí až pátek 9:00 – 15:00. Cena je 120,- Kč, pro děti
do 15 let 40,- Kč.

Pro děti z MŠ, ZŠ i studenty je připraven zábavně vzdělávací produkt
Porcelánová školička – Ozdob si svůj hrneček. Děti a studenti si mohou
vyzkoušet práci tiskařů, vyzdobí si hrníčky vybranými dekory. Ty jsou pak
vypáleny a poté doručeny na uvedenou adresu návštěvníka. Vše za 50,- Kč na
osobu.

Vizí do budoucna je postupné zkvalitňování informačního okruhu a
průvodcovských služeb či služeb pro nejmenší ve formě Porcelánové školičky.
V současnosti se také zpracovává rozvojová studie, která předpokládá v části
objektu jídelny porcelánky postupné vytvoření Centra služeb pro turisty,
informační odpočinkové haly s tématem Příběh porcelánu či dostatečné sociální
kapacity. Zároveň by zde měla vzniknout také informační recepce, která bude
sloužit pro potřeby občanů a následně i klientů cestovního ruchu města Nová
Role. Pro zaměstnance bude v tomto objektu vybudována nová kantýna, která
zajistí jejich bezproblémové stravování.
Rok 2014 se do historie závodu v Nové Roli zapsal velice významnou
návštěvou v osobě samotného prezidenta republiky Miloše Zemana. Pan
prezident se setkal se zástupci vedení porcelánky a poté navštívil i provoz, kde si
osobně vyzkoušel dekoraci talíře. Talíř byl vypálen a poté ihned zaslán jako
památka na jeho návštěvu na Pražský hrad. Prezident rovněž pronesl pár slov i k
zaměstnancům porcelánky, kteří na něj čekali přímo ve výrobní hale. Na závěr
své návštěvy od nich obdržel dar v podobě čajové soupravy nového tvaru Louise.
V posledních letech novorolskou porcelánku navštívilo několik dalších známých
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osobností, jako jsou například Věra Čáslavská, Jan Klapáč, Jan Kůrka, Bohuslav
Sobotka, Kateřina Peake, Osmany Laffita nebo Blanka Matragi.
Porcelánové slavnosti
Porcelán a sklo je artiklem, který se po dlouhá staletí vyváží do celého světa
a spolu s likérem Becherovka se právem pyšní atributem "typický produkt
Karlovarského kraje".
Právě z důvodu tradice výroby porcelánu v regionu, přišla společnost Thun
1794 a.s. v roce 1995 s myšlenkou uspořádat ve městě Karlovy Vary přehlídku
tohoto tradičního řemesla, které zaměstnává více jak 1.000 lidí. Ohlas byl
opravdu velký - díky tomuto kroku již v tomto roce bude moci porcelánová
tradice oslavit 20. výročí svého konání.
Porcelánové slavnosti na jaře i na podzim zahrnují prodej porcelánu za akční
ceny nejen z produkce Thun 1794 a.s., ale také sklárny Moser, porcelánky Rudolf
Kämpf Loučky, Český porcelán Dubí či ateliéru JM Lesov. Dále probíhá Výstava
porcelánu ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp, která je pro veřejnost
přístupná zdarma. Posezení u lahodné kávy či vynikajícího občerstvení
Grandhotelu Pupp příjemně doplňuje živá hudba po celý den, doprovodný
program pro děti v podobě malování na obličej, soutěže či skákací hrad.
Porcelánové slavnosti trvají od pátku do neděle, ty Podzimní ještě navíc
doprovází vystoupení tanečních souborů z celého světa v rámci Karlovarského
folklorního festivalu.

V měsíci září 2014 se uskutečnila akce Dny otevřených dveří u příležitosti 220
let založení Thun 1794 a.s. Lidé si mohli zdarma prohlédnout nové návštěvnické
centrum, koupit si zboží s 50% slevou a zasoutěžit si.
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Restaurační zařízení a cukrárny
V Nové Roli fungovalo v roce 2014 několik restauračních zařízení a cukráren:
Restaurace Karibu – pořádaly se tu pravidelně každý měsíc oldies party s DJ
Jardou (oblíbené byly hlavně letní oldies pod širým nebem),
v areálu proběhl i Den rodin, festival Valcha, Michalská pouť

Restaurace U Petra – i zde se konaly pro občany diskotéky a oldies party
Bar Bernard – oblíbený hlavně u mladší generace, konaly se koncerty
regionálních hudebních skupin

Restaurace U ježibaby – 1. patro obchodního domu
Cukrárna Pralinka – posezení na náměstí

58

Hospoda „Liďák“ – zde přišli na nápad každý měsíc uspořádat soutěž o nejlepší
gastronomickou pochoutku – o nejlepší sulc, sekanou, velikonoční
nádivku, utopence atd. Všichni přítomní hosté měli možnost ochutnávat
a přidělovat body svým favoritům. První tři místa byla odměněna.

Cukrárna B&R – byla zaměřena hlavně na rodiny s dětmi, proto se tu konaly
akce jako Vítání jara, Dětský den, Masopust, Hallowenn atd.

TIC – zde se každých 14 dní konala posezení seniorů s tanečky. Jinak fungovalo
toto zařízení spolu s chatkami jako celoroční ubytování pro turisty.
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ÚPRAVA TOKU ROLAVY
Historie odstraňování migračních překážek na tocích ve správě Povodí Ohře
sahá mnoho let před jeho založení. Jednalo se však o ojedinělé projekty. Až v
devadesátých letech minulého století začala vznikat strategie a podpora
zprůchodňování vodních toků. Stále však naráží na majetkoprávní vazby a
neschopnost státu vytvořit kvalitní zákony k prosazování svých vlastních cílů.
Navrhnout plně funkční rybí přechod není jednoduché a následně ho
zrealizovat je ještě těžší. Snahy po dokonalosti vyvrcholily ustavením Komise pro
rybí přechody (KRP) při AOPK ČR a následně vydáním normy TNV 75 2321
Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody a ČSN P 75 2323 Zajištění
poproudových migrací ryb ve vodních tocích. Mnohem lepším řešením pro
migrační zprůchodnění je přirozená obnova koryta vodního toku.
Povodí Ohře, i přes veškeré administrativní komplikace, neustále pokračuje
ve svém odhodlání odstranit co nejvíce migračních překážek a tím navrátit
hojnost a mnohotvárnost života do našich vod.
V Nové Roli bylo započato s úpravou jezu v březnu 2014. Jez byl zbourán,
místo něj byly navezeny kameny a ty byly spirálovitě posazeny do koryta, aby
měly ryby možnost průchodu. Práce byly ukončeny v létě.

5/2013

3/2014

4/2014

8/2014
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POČASÍ V ROCE 2014
ZIMA
Začátek ledna roku 2014 byl nezvykle teplý (přes den stoupaly teploty až
k 5°C). 5. ledna padaly rekordy hl. na Moravě (Strážnice 13°C), rekord padl na
18 stanicích na Moravě. 7. ledna i u nás na západě Čech (Klatovy 13, 9°C).
V Nové Roli bylo 10°C. Teplé počasí trvalo až do konce ledna, kdy se mírně
ochladilo a napadl sníh. Ale po třech chladnějších dnech začalo opět jarní počasí.

12. 1. 2014

26. 1. 2014

Sněhové bouře na severovýchodě Spojených států, rozsáhlé záplavy ve Velké
Británii i jarní počasí v Česku měly společného jmenovatele. Jednalo se o obří
tlakovou níži s centrem nad Atlantikem, jak odhalily fascinující satelitní snímky
americké NASA. Díky tlakové níži k nám od jihozápadu proudil ve vrchních
vrstvách atmosféry teplejší vzduch celý leden i únor. Nezvykle teplé počasí ladilo
i s pranostikou na svátek sv. Matěje (24. 2.), kdy rtuť teploměru šplhala až ke
13°C. Na svatého Matěje, lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad
polem skřivan zapěje.
I hřebeny hor zažily historicky mírnou zimu (včetně našich Krušných hor).
Rekordní teploty se totiž ještě zkombinovaly s podprůměrnými srážkovými úhrny
a tím pádem i zanedbatelnou sněhovou pokrývkou. Rušily se lyžařské závody po
celé republice.
Extrémní zimní počasí nepanovalo jen na našem území. Velká Británie hlásila
srážkově nejbohatší zimu za dobu pozorování počasí. Některé stanice v Alpách
naměřily nejvyšší sněhovou pokrývku. Severní Amerika zaznamenala rekordně
nízké teploty, které přinesly i oběti na lidských životech.
Meteorologická zima, trvající na rozdíl od zimy astronomické od počátku
prosince do konce února, měla v polohách do 600 metrů průměrnou teplotu
kolem 1,5 stupně Celsia, čímž se zařadila mezi nejteplejší v historii měření.
Podobně teplé byly v uplynulých 80 letech pouze zimy v letech 1974/1975,
1989/1990 a 1997/1998 (podle ČHMÚ). Zároveň byla tato zima nejsušší za
posledních 40 let.
Zima 2013/14 byla 7. nejteplejší, 5. nejsušší, 15 dní v kuse nesněžilo.
Nejchladnější den – 27. 1. (- 18°C Ostrava)
Nejteplejší den – 11. 3. (až 21°C)
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JARO
V první polovině března byly teploty kolem 15°C bez srážek. 14. března padly
teplotní rekordy na 84 stanicích, kde se měří více než 30 let. V Nové Roli bylo
16°C (někde i přes 20°C, což bylo více než např. v Egyptě). Teplotní rekordy
padaly i 20. 3. (na 64 stanicích) – až 21°C.
Následoval teplý a suchý březen a duben, deštivé a chladnější počasí přišlo až
začátkem května. 19. května se oteplilo až na 30°C. Teplé počasí vydrželo celý
květen, který se stal nejteplejším měsícem květnem od doby pravidelného
měření (tj. cca za posledních 130 let). 22. května padly na 16 stanicích teplotní
rekordy. V Plzni a Domažlicích byl dokonce tropický den (30,4°C).
LÉTO
I červen byl teplotně nadprůměrný. 9. června padly teplotní rekordy na 113
stanicích (35°C Praha, Plzeň).
Prázdninové měsíce byly teplotně spíše podprůměrné, obzvláště chladný a
deštivý byl srpen. 25. srpna v noci dokonce přišly mrazy (Šumava – 4°C, NR
3°C).

6. 7. 2014

11. 6. 2014

PODZIM
V září a říjnu bylo krásné babí léto, teploty byly neustále kolem 20°C. Prudký
skok nastal koncem října. 22. 10. padal první sníh (stromy byly ještě obalené
listy), který hned roztál. V Krušných horách nasněžily 4 cm sněhu.
Teplotně nadprůměrný byl i listopad. Teploty neklesly pod 0°C. Na některých
místech začaly i rozkvétat stromy. Byl to nejteplejší podzim za poslední desítky
let.
ZIMA
První sníh napadl v Nové Roli 2. 12. (teplota 0°C). Tento den zároveň pokryla
Čechy ledovka, která způsobila spoustu dopravních nehod, v Praze zkolabovaly
tramvaje. Vlaky měly i několikahodinové zpoždění, protože namrzly dráty. Na
silnicích se stalo mnoho dopravních nehod.
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2. 12. 2014

Následoval opět velice teplý prosinec. Například 19. prosince bylo počasí spíše
jarní, nejvýše vystoupala rtuť na jižní Moravě, kde dosáhla 14,8 stupně. Rekordy
padaly i na řadě stanic, kde se měří déle než století. Nejvyšší teplota pro daný
den byla překonána i v Klementinu, kde se měří od roku 1775. Proto nebylo
výjimkou, že se po silnicích proháněli cyklisté na kolech.
24. prosince 2014 tj. na Vánoce bylo teplé počasí, teploty v Nové Roli kolem
10°C, silný vítr, večer déšť. Sníh napadl až 29. prosince, čehož novorolské děti
okamžitě využily k sáňkování a bobování.

24. 12. 2014

31. 12. 2014

Rok 2014 se podle meteorologů zařadil k nejteplejším v historii tuzemského
měření (tj. za 239 let). 10 měsíců z 12 bylo teplotně nadprůměrných. Teplotu
pod průměrem za roky 1971 – 2000 měl jen květen a srpen. V žádném měsíci
neklesla průměrná teplota pod nulu. Ve srovnání s průměrem teplot za období
let 1971 až 2000 jsou v poslední době nezvykle teplé téměř všechny roky. Na
nejstarší české meteorologické stanici, v pražském Klementinu, stoupla od roku
1850 průměrná teplota o zhruba 2°C. Narůstající výkyvy teplot prokazatelně
souvisí s globálním oteplováním, jehož hlavní příčinou je s 95procentní jistotou
lidská činnost.
Průměrná teplota 9,4 stupně Celsia byla o 1,9 stupně vyšší než průměr teplot
za léta 1971 až 2000. Nadprůměrně teplých bylo loni deset měsíců, což se stalo
od roku 2006 teprve potřetí. Vyplývá to z údajů ČHMÚ.
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Roční průměry teplot v ČR a odchylky od dlouhodobého průměru
(ve stupních Celsia)
Rok

Průměrná
teplota

Odchylka
od
průměru
1971-2000

Počet nadprůměrně
teplých
měsíců

2006

8,3

0,6

8

2007

9,1

1,4

8

2008

8,9

1,2

10

2009

8,4

0,8

7

2010

7,1

-0,4

5

2011

8,4

0,9

10

2012

8,2

0,8

9

2013

7,8

0,4

8

2014

9,4

1,9

10

Úhrny srážek se naopak v posledních letech v celoročních průměrech pohybovaly
většinou kolem normálu (navzdory povodním v některých letech). Srážky
přicházely nikoli rovnoměrně, ale spíše nárazově (což mělo za následek záplavy).
Územní teploty v roce 2014 – Česká republika (podle ČHMÚ)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
IX.

Měsíc

X.

XI.

XII.

Teplota (°C)

0,5

2,1

6,1

9,4

11,8

15,7

18,9

15,4

14,0

10,0

6,0

1,6

Průměr 1967-1990

-2,8

-1,1

2,5

7,3

12,3

15,5

16,9

16,4

12,8

8,0

2,7

-1,0

Odchylka

3,3

3,2

3,6

2,1

-0,5

0,2

2,0

-1,0

1,2

2,0

3,3

2,6

Územní teploty v roce 2014 – Karlovarský kraj (podle ČHMÚ)
Měsíc
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

Teplota (°C)

-0,2

0,7

4,3

8,4

9,8

14,0

17,0

13,2

12,9

9,5

4,6

0,8

Průměr 1967-1990

-2,6

-1,3

2,4

6,9

11,5

14,8

16,2

15,7

12,2

7,4

2,2

-1,4

Odchylka

2,4

2,0

1,9

1,5

-1,7

-0,8

0,8

-2,5

0,7

2,1

2,4

2,2
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Teplotní statistiky
Průměrná roční teplota: 9,4°C tj. 1,9°C teplotně nad průměrem.
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 13 dní.
Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) celkem 79 dní.
Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem
159 dní.
Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 81
dní.
Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) celkem 28 dní.
Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) celkem 1 dní.

ZEMĚTŘESENÍ
Západní a severní Čechy zasáhlo poslední týden v květnu několik otřesů
země. 31. května přišlo nejsilnější zemětřesení za posledních 29 let. Epicentrum
bylo na Chebsku, ale záchvěvy cítili lidé i ve středních Čechách a Praze. Otřesy
měly sílu až 4,6 magnituda a vyrovnaly se dosud nejsilnějšímu zemětřesení
v roce 1985. Takže se dá říci, že to byla 2 nejsilnější zemětřesení za sto let.
Epicentrum bylo severně od obce Nový
Kostel v hloubce 8,5 km. Hasiči zaznamenali
prasklé zdi a několik spadlých komínů. Jinde
otřesy spíše vylekaly lidi i zvířata, ale škody
byly malé. V Nové Roli je lidé pocítili kolem
12:30 hod. Zemětřesení bylo provázeno i
velmi silným akustickým efektem. Hučení a
následně silná rána byly cítit i v Karlových
Varech. Někteří citlivější občané zaznamenali
otřesy i v Praze.

Seismogram stanice Nový Kostel 31. 5.
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ČASOVÝ SLED NEJDŮLEŽITEJŠÍCH AKCÍ MĚSTA,
ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
ROKU 2014

3. Novoroční koncert
Ples města Nová Role
Myslivecký ples
Sportovní maškarní ples
Dětský maškarní karneval
Pasování prvňáčků na čtenáře
Král čtenářů
Oslavy 50. výročí města
Stavění a kácení májky
Pietní akt
Den rodin
11. ročník Valchy
Cesta pohádkovým lesem
Závod horských kol
Rock iN Roll
Oldies Party na pláži
Michalská pouť
Příjezd sv. Martina
Adventní akce v Nové Roli
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3. NOVOROČNÍ KONCERT
Město Nová Role ve spolupráci se ZUŠ a pěveckým sborem Chorea Nova
uspořádaly v sobotu 4. 1. 2014 od 17:00 hodin již 3. Novoroční koncert. Sál
Kulturního domu v Nové Roli se naplnil do posledního místečka. Koncert
organizačně zajišťoval Ing. Milan Zachariáš, provázela jím kulturní referentka a
zastupitelka města PaedDr. Miluška Dušková.
Program byl opravdu nabitý a pestrý. Představila se následující hudební
tělesa:
- dětský Big Bandík Panteříci (ZUŠ)pod vedením Květy Teturové
- dětský sbor Hlásky (ZUŠ) pod vedením Vlaďky Nohové
- dětský saxofonový kvartet (ZUŠ) pod vedením Květy Teturové
- saxofonový kvartet (ZUŠ) pod vedením Květy Teturové
- ženský komorní sbor Cichorium pod vedením Pavlíny Petříkové
- dechový Brass kvintet pod vedením Jaromíra Marouše
- 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 2013 paní
Ladislavu Nemčičovou za její dlouhodobou aktivní činnost v městské knihovně
v Nové Roli.

Paní starostka a Ladislava Nemčičová
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I tentokrát bylo vstupné dobrovolné a vybraná částka ve výši 9.3013,- Kč
byla věnována rodině Alície Čáslavské z Mezirolí jako příspěvek na vodícího psa
Bruce. Alície je šestiletá holčička, která trpí poruchou CNS a řadou dalších
komplikací. Je limitována při chůzi a téměř nemluví. Bruce je dvouapůlletá border
kolie, která se rok připravovala na své poslání být asistenčním
canisterapeutickým psem. Její výcvik stál 195 000,- Kč. Pomáhá Alícii při
podávání spadlých předmětů a hraček ze země, otevírání či zavírání dveří a
zásuvek a je speciálně cvičen pro kompenzaci Aliciiny stability. Při rehabilitaci je
nápomocen k uvolnění a zklidnění svalstva. Alícii psa předala organizace Pestrá
společnost z Prahy.

Alície a její kamarád
Bruce
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Saxofonový kvartet

Dětský sbor Hlásky

Brass kvintet

Ženský komorní
sbor Cichorium

Červení panteří
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3. SLAVNOSTNÍ PLES MĚSTA

18. ledna 2014 ve 20:00 hodin zahájily paní starostka Jitka Pokorná a
moderátorka večera Romana Poláková již 3. Ples města Nová Role.
I tentokrát byla připravena bohatá tombola a pestrý program.
Hlavními sponzory plesu byly Thun 1794 a. s. Nová Role, Sedlecký kaolin, a. s.
Božičany, Karea s. r. o. Otovice, Eurovia CS, a. s. Praha, Jan Becher –
Karlovarská Becherovka, a. s. Karlovy Vary, Grand Hotel Pupp Karlovy Vary,
a. s., GB COMP v. o. s. Nová Role, EAGLE Jazykové cenrum KarlovyVary.
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K tanci a poslechu hrál celý večer MARACAS BAND (K. Teturová a J. Marouš).
V průběhu večera byla i módní přehlídka společenských a svatebních šatů ze
Svatebního a módního salónu STUDIO KAROLÍNA Karlovy Vary.

Pro inspiraci předvedli ukázky latinsko-amerických tanců žáci Tanečního klubu
MDK Sokolov a taneční pár JAN ONDER (dvojnásobný vítěz televizní taneční
soutěže „Star Dance“) a LUCIE HUNČÁROVÁ.

Před půlnocí si všichni zazpívali a zatančili se čtyřmi herci z muzikálu Děti
ráje: Petrem Poláčkem, Jaroslavem Kleinem, Genny Ciatti a Bořkem Slezáčkem.
Nestárnoucí hity Michala Davida potěšily každého.
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Po půlnoci byly vylosovány 4 hlavní ceny tomboly – televizor, jazykový kurz,
večeře pro dva v GH Pupp, roční internetové připojení NORONET. K tomu bylo
rozdáno dalších 500 cen. Poté se lidé bavili až do 3. hodiny ranní.
Město Nová Role věnovalo výtěžek z tomboly prostřednictvím o.p.s. Pestrá
společnost na zajištění vodicího psa pro holčičku Alícii Čáslavskou z Mezirolí (viz
zápis z Novoročního koncertu).
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MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu 25. 1. 2014 pokračovala plesová sezóna v Nové Roli Mysliveckým
plesem. Vstupenky stály 160,- Kč. Organizátory plesu byli myslivci vykonávající
právo myslivosti na pozemcích společnosti Agropol s.r.o. Počerny.
Ples byl zahájen ve 20:00 hodin slavnostním nástupem myslivců před
slovenou zvěří – bylo to 50 bažantů, 24 kachen, 5 kanců a 2 srny. Fanfáru
zatroubil Luboš Doležal, slavnostní řeč pronesl Kurt Gössl. Ten také vyhlásil
Luboše Doležala nejlepším psovodem.

Pak už byla zvěř, přenesena na chodbu do tomboly a zábava mohla začít.
K tanci hrála skupina Ještěřice, o program se postaraly malé i velké cvičenky
z ASPV Nová Role pod vedením Jitky Rákošové. Lidé se bavili až do ranních
hodin.
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SPORTOVNÍ PLES
Do třetice se 22. února 2014 konal
Sportovní maškarní ples pořádaný FK Nová
Role. Od 20:00 hodin se začaly scházet
masky, hrála chodovská skupina Alababamba a kulturní vložku obstaraly malé a
dospělé cvičenky aerobiku a zumby pod
vedením Jitky Rákošové.
Nechyběla ani oblíbená tombola, ve které byla hlavní cenou LCD televize. O půlnoci byly rovněž vyhodnoceny nejlepší
masky jednotlivců i skupin a proběhlo odmaskování.

74

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu 8. března 2014 si přišly na své i děti. Byl tu jejich maškarní
karneval, pravidelně pořádaný DDM v Nové Roli. Konal se od 14:00 do 17:00
hodin v KD v Nové Roli. Vstupné pro děti bylo 30,- Kč a pro dospělé 40,- Kč.
Organizace se chopily pracovnice DDM – Milena Tichá, Jana Handšuhová,
Jarka Pečenková a Marcela Toužimská. DJ Honza Rákoš pouštěl dětem ty nejlepší
„pecky“, které děti okamžitě roztancovaly.
Pro všechny děti bylo připraveno mnoho her a soutěží, tombola s 200 cenami,
drobné odměny a pro nejlepší masky, které vyhodnotili rodiče, byly opět
připraveny dorty a koláče.

A kdo se líbil nejvíce?
Mezi jednotlivci to byli DIKOBRAZ, FIONA, ŠMOULINKA, HASIČ, ČETNÍK A ROBIN
HOOD.
Za dvojice zabodovali NEANDRTÁLCI, SNĚHURKA + TRPASLÍK, FERDA +
BERUŠKA, INDIÁNI, MATURANTI A KAŠPÁRCI.
V oblíbené kategorii kolektivů se na prvních místech umístili KOVBOJOVÉ,
DOMORODCI, NÁDRAŽÁCI, SLEPIČÍ RODINKA, ZNAČKY, HROZNOVÉ VÍNO.
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Knihovna v Nové Roli již několik let pořádá pro nejmenší žáčky ZŠ Pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny. Letošní prvňáčci pod vedením paní učitelek Hanky
Tomanové a Soni Vavrochové byli pasováni v pátek 21. března 2014. Dětičky v
knihovně přivítal rytíř, paní starostka Jitka Pokorná a ředitelka školy Jana Zelená.
Nejprve děti přednesly svůj slib a poté je rytíř pasoval do řádu čtenářství. Děti
vše potvrdily svým podpisem do pasovací listiny. Po krátkém zasvěcení do
pravidel knihovny pro půjčování knih přešly děti se svojí novou průkazkou do
půjčovny a odnesly si svoji první knihu půjčenou v knihovně.

RYTÍŘSKÝ ŘÁD ČTENÁŘŮ
Slibuji ve jménu všech krásných knížek,
pohádek, příběhů i básniček:
* budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářů
* budu knížky opatrovat jako poklady nejvzácnější
* budu je mít rád
* budu se k nim chovat opatrně a s úctou
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1. A – tř. učitelka Hana Tomanová
1. B – tř. učitelka Soňa Vavrochová
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VYHLÁŠENÍ KRÁLE ČTENÁŘŮ
Ve středu 26. března 2014 nastal v místní knihovně slavnostní okamžik.
Sešli se zde nejlepší čtenáři knihovny v Nové Roli i Mezirolí a čekalo je vyhlášení
Krále čtenářů. SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), který tuto akci
vyhlašuje, letos hledal i nejaktivnější čtenářskou rodinu. Čtenářskou rodinou
Karlovarského kraje se stala rodina Gvardových (Hana, Zdeněk, Jiří, Zuzana a
Karolína) z našeho města, která postoupila do finále deseti nejlepších z celé
republiky. Hlavní cenu – čtečku knih, kterou věnoval SKIP, jim předala paní
starostka Jitka Pokorná.

Dále byli vyhlášeni nejlepší čtenáři (Nové Role/Mezirolí) v kategorii dětí
(Veronika Doležalová/Karolína Fabryová), studentů (Kristýna Seidlová/Míša
Bílová), dospělých (Věra Sležková/Kristina Romanová) a seniorů (Lenka
Sakařová/Marie Masarovičová). Všichni ocenění dostali knihu, pamětní list a
vstupenku na divadelní představení.
O kulturní program se postarala svým zpěvem Barbora Blažková a taneček
předvedly děti ze ZŠ pod vedením paní učitelky Milušky Duškové.
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DUBEN – MĚSÍC OSLAV
6. dubna roku 1964 byla Nová Role povýšena na město. O 20 let později (17.
dubna 1984) získala i svůj městský znak. Obě kulatá výročí si zasloužila
patřičnou oslavu. A proto se během měsíce dubna konalo několik kulturních akcí.
Vše začalo 11. dubna 2014 divadelním představením SPOLUŽÁCI, které
sehrálo amatérské divadlo ze Sokolova (občanské sdružení Konvalinky při MDK)
pod režijním vedením Evy Konvalinové. Cena vstupenek byla 30,- Kč, sál KD byl
zaplněn do posledního místečka.
Divadelní představení bylo připraveno 14. dubna dopoledne i pro děti z MŠ a
1. stupně ZŠ. Do Nové Role přijely sestry Eva a Jana Hruškovy (Evu známe jako
Popelku) s představením APRÍLOVÁ ŠKOLA (vstupné 30,- Kč). Spolu s loutkami
Luckou a Kubou seznámily děti s českým básníkem Jiřím Žáčkem a jeho tvorbou.

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 si přišli na své i senioři. Od 16:00 hodin pro ně
bylo připraveno setkání v KD, kde si mohli při hudbě Karla Švece zatančit. Bylo
pro ně připraveno i malé občerstvení.
Ve středu 23. dubna 2014 se v bývalém kinosále k oslavám připojily i
pěvecké sbory pod vedením Pavlíny Petříkové. Jarní koncert začal v 18:00 hodin
a lidové písně z Čech a Moravy zazpívaly sbory Konipásek, Mišpule, Čekanka,
Cichorium a Chorea Nova.

Hlavní oslava proběhla v pátek 25. dubna 2014. Dopoledne paní učitelky ze
ZŠ (1. stupeň) pod vedením Milušky Duškové připravili pro žáky
„geocachingovou“ pátračku po Nové Roli. Děti dostaly mapu, patřičné indicie a
začaly hledat 12 „kešek“, které ukrývaly potřebné informace o Nové Roli. Ty pak
79

musely doplnit do speciálních pracovních listů. Na konci je čekal i poklad. Úžasné
počasí, sehrané týmy dětí a paní učitelek a hlavně nádech dobrodružství udělaly
z celé hry dokonalou akci, která splnila svůj účel – doplnit znalosti dětí o jejich
městě.

Odpoledne pokračovaly oslavy na náměstí. Od 13:00 hodin si mohly ti
nejmenší zatančit na dětské diskotéce pod širým nebem. V 15:00 hodin
promluvila k divákům paní starostka Jitka Pokorná a pak už následovala hudební
vystoupení Vladimíra Waldy Nerušila z Walda Gangu, novorolského pěveckého
sboru Chorea Nova a Beatles revivalové skupiny z Prahy Brouci Band. Oslavy
zpestřily svým tanečním vystoupením i cvičenky aerobiku pod vedením Jitky
Rákošové a country taneční kroužek Lumíci pod vedením Milušky Duškové. Děti
si mohly prohlédnout hasičské vozy našeho SDH, projet se na konících, zaskákat
si na nafukovacím hradu, malovat obrázky a smlsnout si na všech připravených
dobrotách. Nechybělo samozřejmě ani občerstvení pro dospělé.

V sobotu 26. dubna byly oslavy završeny vydařeným tanečním večerem
v restauraci Karibu, kde hrála chodovská skupina Alabalabamba. Popřejme Nové
Roli a jejím obyvatelům hodně zdraví, úspěchů a pohody do dalších let.
(V závěru kroniky je ještě několik faktografických údajů a informací, které se
týkají právě 50 let v životě obyvatel Nové Role.)
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STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJKY
Májku jeli novorolští hasiči spolu s dobrovolníky, místostarostou Liborem
Škardou a předsedkyní KK Miluší Duškovou pokácet v sobotu 26. dubna 2014
do lesa v Mezirolí. Dlouho vybírali tu nejlepší, nejbohatší a nejrovnější. Nakonec
se to podařilo, ale stejně jí museli nastavovat špičku. Následovalo zdobení a
příprava věnce.

Ve středu 30. dubna se začaly májky stavět postupně ve všech částech Nové
Role. Tentokrát bylo opravdu nádherné teplé počasí bez deště, a proto se na
všech místech sešlo opravdu neuvěřitelné 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 se začalo v Nové Roli (ve staré části města u kostela), kde už
místním hasičům pomáhala technika – traktor. Po postavení májky čekalo diváky
vystoupení tanečních kroužků pod vedením Karolíny Gvardové a následně od
18:30 hudební produkce chodovské skupiny Ellen, která až do 23. hodiny hrála
známé písně, při kterých se pěkně zpívalo i tančilo. Občerstvení zajišťovala
rodina Nekysova. Lidí bylo opravdu hodně ještě v pozdních nočních hodinách.
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Nakonec (v 19:00 hodin) postavili májku na mezirolské návsi, tam také bez
pomoci techniky. Na starosti měli celou akci také členové SDH v Mezirolí.
Součástí májové veselice byla i soutěž čarodějnických masek všech věkových
kategorií. K tanci hrála skupina Sympaťáci z Karlových Varů.
V sobotu 31. května byly všechny májky
pokáceny. Bylo opět nádherné počasí, takže
se sešlo hodně lidí.
V Nové Roli k tomu vyhrávala country
skupina Bankrot. Májku podřízli pan místostarosta Libor Škarda a Pavel Hering.
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Přehlídka některých čarodějnic z Jimlíkova, Nové Role i Mezirolí:
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PIETNÍ AKT
Jak už se stalo novorolskou tradicí, pořádaly
i letos ZO KSČM a vedení města 8. května
2014 pietní akt u příležitosti 69. 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
k přítomným promluvila a vyzdvihla význam
připomínání těžkých dob z dějin našeho národa mladým lidem. Potom spolu
s členkou ZO KSČM paní Marcelou Dubovou položily k památníku kytice a všichni
uctili památku padlých minutou ticha.
Potom se občané přesunuli na místní hřbitov, kde proběhlo kladení kytic
k uctění památky obětem koncentračního tábora v Nové Roli (paní Marcela
Dubová a MUDr. Hana Nesybová).
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Akce byla zaměřena na podporu náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji.
Na tvorbě programu se podíleli sami pěstouni včetně paní starostky Jitky
Pokorné, která má v pěstounské péči Růženku. Na všechny čekala široká nabídka
volnočasových aktivit pro děti, byly připraveny ukázky práce dětí zájmových
kroužků, sportovních oddílů, DDM nebo ZUŠ.
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11. ROČNÍK NOVOROLSKÉ VALCHY
Byla sobota 24. května a v areálu
restaurace Karibu se začalo s přípravami
hudebního festivalu Valcha 2014. Dobrovolníci z řad občanů postavili stan, uklidili
a vyzdobili areál – tentokrát jsme na pódium připevnili novou plachtu s nápisem
Valcha (stála 9.000,- Kč).
11. ročník Valchy opět moderovala
Miluška Dušková, které pomáhal malý
M. Dušková
prvňáček Honzík.
Těsně před začátkem nás překvapila
bouřka s pěkným lijákem, ale úderem 16. hodiny vykouklo sluníčko a krásné
počasí vydrželo celý večer.
Stejně jako minulé ročníky i tento ročník bylo na Valchu vstupné zdarma, což
nalákalo spoustu příznivců dobré hudby.
Jako první nastoupila trampsko – folková country kapela Bylo nás 7 (dříve
BG 4) z Karlových Varů. Po nich to byli další karlovaráci – folkrockový KV
Expres, který u nás oslavil 10 let svého působení.

Bylo nás 7

KV Expres

Vystoupení doprovázely svými tanečky žluté Country ladies. O přestávkách
zpříjemnili divákům svými country tanečky Lumíci z 3. A naší ZŠ s choreografií
paní učitelky Milušky Duškové.

Lumíci 3. A

Country ladies
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Z našeho regionu byla i třetí kapela Petr nebo Pavel, která už u nás hrála
potřetí a rozezpívala celý areál.
V 19:30 se konečně lidé dočkali hvězdy večera – Věry Martinové. Jako
mladá hrávala se skupinou Schovanky, později se vydala na sólovou uměleckou
dráhu a sypala na nás hity jako Malý vůz nad skálou, Až na vrcholky hor, Dál jen
vejdi a další. Do Nové Role přijela s britským zpěvákem a kytaristou Jamie
Marshallem a kytaristou Radkem Hlávkem. Byla opravdu ozdobou našeho
festivalu.

Petr nebo Pavel

Věra Martinová

Bylo nám velice líto, že jsme na závěr nemohli přivítat tolik očekávanou
skupinu Claymore (irský rock), protože přišli díky prudké bouři na severu Čech
při vystoupení ve Štětí o hudební nástroje. Podařilo se nám přemluvit skupinu
Petr nebo Pavel, aby ještě přidali, a kluci ochotně hráli až do 23:00 hodin.

Protože se mnoho lidí dotazovalo, kdo už u nás za těch 11 let trvání Valchy
vystupoval, prohledala jsem staré kroniky a udělala seznam vystupujících. Je na
něm vidět, že i do poměrně neznámé Nové Role už přijela spousta známých
umělců. Počet skupin v poslední době ubýval, protože byl posunut začátek Valchy
z 13:00 hodin na 16:00 hodin. Nic to však nezměnilo na její kvalitě.
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1. ročník – 22. 5. 2004
Swing Party Band
Swing Studio Karlovy Vary
Harry Phill Band
Kvinta
COP
Album
Strašlivá podívaná
Walchaři

Eliška Ptáčková Acoustic Sound
Spirituál kvintet
Nová sekce
Poutníci
6. ročník – 16. 5. 2009
Chorea Nova
Čtyři páni
Blanket
Eliška Ptáčková Acoustic Sound
Harry Phill Band
Bernard Blues Band
Bluesberry
Lenka Dusilová
Nová sekce
Walchaři

2. ročník – 14. 5. 2005
Taneční orchestr ZUŠ
Swing Party Band
Swing studio Karlovy Vary
Griffins, Album
Nová sekce
Harry Phill Band
COP
Bluesberry
Kvinta
Walchaři

7. ročník – 22. 5. 2010
Červení Panteři
Swing studio Karlovy Vary
Swing Party Band
Harry Phill Band
Eliška Ptáčková Acoustic Sound
Hradní duo
Fámy
Pavlína Jíšová
Nová sekce
Walchaři

3. ročník – 20. 5. 2006
Lenka Dusilová
Memory Jazz Band
Červení Panteři
Swing Party Band
Swing studio Karlovy Vary
Harry Phill Band
Švorc
Bluesberry
COP
Nová sekce
Walchaři

8. ročník – 21. 5. 2011
Alison
Drc
KV Expres
Bankrot
Petr nebo Pavel
Fámy
Nová sekce
BG4

4. ročník – 19. 5. 2007
Červení Panteři
Swing Party Band
Memory Jazz Band
Eliška Ptáčková Jazz Band
Semtex
Bernard Blues Band
Bluesberry
Vabank Unit
Ptáčkovi & spol.
Walchaři

9. ročník – 26. 5. 2012
KV Expres
Tuláci
Alison
Bankrot
Petr nebo Pavel
Schovanky

5. ročník – 24. 5. 2008
Červení Panteři
Old Boys DIXI
Swing Party Band
Eliška Ptáčková Jazz Band
Bernard Blues Band
Vabank Unit
Reliéf

10. ročník – 25. 5. 2013
BG4
KV Expres
Bobule Country Band
K. Kahovec, V. Sodoma
George & Beatovens
Plavci s Honzou Vančurou
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POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 31. května 2014 vyrazilo téměř 280 dětí na cestu pohádkovým
lesem. Tato akce se konala u příležitosti oslav MDD v Nové Roli. O to, aby se
dětem na jejich cestě líbilo, se postaralo 80 starších dětí a dospělých, kteří se
převlékli za pohádkové bytosti a vyzdobili les za Rolavou. Vše organizovaly
pracovnice DDM Jana Handšuhová a Milena Tichá.
V osm hodin začaly startovat první děti v doprovodu rodičů. Některé se těšily,
jiné se bály. Největší strach měly děti z pohádkového pekla s Luciferkou. Po
cestě plnily spoustu úkolů – skládaly puzzle, zpívaly písničku, vařily kouzelný
lektvar, chytaly ryby, poznávaly houby, hudební nástroje, určovaly geometrické
tvary, počítaly a stavěly zeď. Na každém stanovišti získaly nějakou odměnu.
Nakonec byl připravený oheň, kde si opekly buřty od loupežnice, vyžvýkaly si
žvýkačku z buvolích kopýtek a mohly se vydat domů.
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ZÁVOD HORSKÝCH KOL
V sobotu 21. června 2014 se uskutečnil 1. ročník Závodu horských kol o
pohár města Nová Role pořádaný Cykloteamem při DDM. V devíti kategoriích (od
malých dětí až po seniory) se zúčastnilo kolem 60 závodníků z Nové Role,
Nejdku, Ostrova, Karlových Varů a dokonce i z Plzně. Závodní okruh vedl od pěší
lávky podél levého břehu Rolavy, pod hřbitov a k lesní školce, následoval sjezd
k řece a k lávce. Okruh měřil 3 km. Jednotlivé kategorie se jely od 1 až po 4
okruhy.

Po zpracování výsledků následovalo vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích.
V dětských kategoriích byli oceněni všichni. První tři místa dostala vždy diplom,
medaile a cyklistické odměny. Absolutní vítěz, který dosáhl nejlepšího času
v hlavní kategorii „muži elite 18 – 39 let“ ve 4 okruzích, pak obdržel Pohár města
Nová Role. Byl to Martin Szewieczek s časem 27 minut 23 vteřin. Výborných
výsledků dosáhli členové Cykloteamu Nová Role Dominik Svoboda, Dominik
Hegenbart a Roman Zaňka.
Vítězi se však stali všichni, kteří se nebáli do závodu zapojit. Cílem nebylo za
každou cenu vyhrát, ale příjemně strávit sobotní dopoledne.
Cyklistický oddíl vede při DDM Ing. Václav Bechiňský.
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ROCK IN ROLL JIŽ POŠESTÉ
V sobotu 26. července 2014 se na pláži u novorolského rybníka konal již
6. ročník hudebního festivalu v rytmu rocku, popu, funky i disca. Vše
odstartovalo v 17:00 hodin. Cena vstupenky byla 170 Kč (v předprodeji 120 Kč).
Vystupující kapely:
HOLDEN (melodic-rock KV)
SHOE CUT (alternative-funk KV)
VLASTA HORVÁTH (pop Praha)
ZNOUZECTNOST (punk-rock Plzeň)
MAREK BORSKÝ (black-folk Nová Role)
MYDY RABYCAD (electroswing Praha)
THE CRASH (bigbeat Nejdek)
SUN DRIVE (alternative-rock Praha)
Hlavním organizátorem celé akce byl
Jiří Švec z Nové Role, člen skupiny Holden.
Program doplnili Warriors z Karlových Varů ukázkou amerického fotbalu,
novorolští hasiči, ohnivá show a vtipné soutěže.
Počasí bylo ukázkové, návštěvnost průměrná (hlavně v nočních hodinách).
Vlasta Horváth

Holden
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MICHALSKÁ POUŤ
Sobota 20. září 2014 byla jako každý rok věnována již tradiční kulturní akci
– Michalské pouti. I tento rok vše odstartovala v 10:00 hodin mše svatá
v kostele svatého Michaela. V areálu u TIC a koupaliště se roztočily kolotoče a
začaly vonět ty pravé pouťové dobroty. Celé odpoledne (13:00 – 18:00) si
návštěvníci pouti mohli prohlédnout keltské sídliště, obdivovat řemeslné
dovednosti pravěkých Keltů a v zapůjčených kostýmech si mohli s Kelty i
zabojovat. Nechyběla ani ukázka sokolnictví. Ty nejmenší děti se pobavily
s kouzelníkem a jeho kamarádem klaunem (duo Radek a Simona Černých z Nové
Paky).

K dalším doprovodným akcím patřilo malování na obličej, vystoupení břišní
tanečnice, hudební produkce klášterecké skupiny Mr. Farao, která hrála staré
oldies hity, a hudebně taneční vystoupení skupiny Claymore z Mělníka
inspirované irskou hudbou. Večer od 19:30 hodin patřil pražské revivalové
skupině Kroky Michala Davida. Areál Karibu byl plný zpívajících a tančících
návštěvníků a tak se muselo i přidávat. Slavnostní den zakončil ve 21:00 hodin
velkolepý ohňostroj firmy Pyrit z Nejdku.
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10. VÝROČÍ CHOREA NOVY
8. listopadu 2014 se v místním kinosále uskutečnil slavnostní koncert u
příležitosti oslav 10. výročí smíšeného pěveckého sboru Chorea Nova. Již 10 let
rozdávali radost a v tento den si ji k jubileu udělali sami. Sbormistryně Pavlína
Petříková udělala ve sboru anketu o nejoblíbenější písničky každého žánru. Vždy
tři nejlepší předvedli na koncertě. Všechny přítomné potěšily ukázky hudebních
prvotin, chrámová hudba, spirituály, lidové a populární písně, pohádkové
písničky a něco málo z dílny Suchý & Šlitr.
Diváci tedy měli možnost užít si pestrý hudební večer. Na závěr sboristům
poděkovala paní starostka Jitka Pokorná a sbormistryni předal květinu Pavel
Hering.

Chorea Nova

Pavel Hering děkuje Pavlínce za trpělivost

Vše začalo roku 2004 myšlenkou uvést na Štědrý den v kostele sv. Michaela
Rybovu Českou mši vánoční. A tak se od září začala scházet asi dvacítka
nadšených amatérských zpěváků pod vedením studentky hudební fakulty Pavlíny
Bauerové a hudební dílo opravdu na Vánoce zaznělo.
Všechny zpívání chytlo a začali se pravidelně scházet nejprve v ZUŠ a potom
v ZŠ. Za těch 10 let nastudovala Pavlína s Choreou více než 200 skladeb. Jeden
sbor jí nestačil, a proto přišla s nápadem vytvořit ještě ženský komorní sbor
Cichorium (cca 12 žen a dívek).
Chorea Nova mívá ročně přibližně 15 koncertů a stala se nedílnou součástí
kulturního života ve městě i v regionu. Pavlína už je maminkou dvou dětí a vede
sbor už pod jménem Pavlína Petříková.
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PŘÍJEZD MARTINA
DDM V Nové Roli uspořádal v neděli 9. listopadu 2014 již tradiční
lampionový průvod městem. Přijel i Martin na bílém koni. I když se akce konala o
dva dny dříve, než je svátek Martina, účast byla hojná. Už před pátou hodinou se
Na Pěší zóně začaly objevovat děti s rozsvícenými lampiony. Čekání na Martina
všem zpříjemnili svým zpěvem žákyně ZUŠ pod vedením pana učitele K. Švece.
Po příjezdu Martina vyrazili všichni přítomní spolu s družinou zbrojnošů do
ulic města. Po návratu k DDM čekalo všechny svatomartinské pohoštění, které
připravily ochotné babičky a maminky. Dospěláci se mohli posilnit svařeným
vínem nebo punčem, děti se zahřály teplým čajem.

Vše pokračovalo pěkným ohňostrojem a vystoupením skupiny historického
šermu Discordia z Chodova (šermířské souboje a ohňová show). Celá akce díky
příjemnému počasí dopadla dobře a novorolští občané tak strávili nedělní
podvečer v příjemné a klidné atmosféře.
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ADVENTNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTEM
NOVÁ ROLE
V předvánočním období se Nová Role rozzářila nejen úsměvy dětí čekajících
na Ježíška, ale i díky pěknému vánočnímu osvětlení. To bylo spolu se
stromečkem prvně rozsvíceno 28. 11., kdy se na prostranství před městským
úřadem konaly Vánoční trhy. Kromě stánků byla připravena Ježíškova dílna,
kde si děti mohly vyrobit vánoční ozdoby a svícny. Mohly zde také napsat svůj
dopis Ježíškovi. Na provizorním pódiu zazpívaly vánoční písně dětičky z mateřské
školky a pěvecký sbor Chorea Nova.

13. 12. 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 žákyně
ze ZUŠ, které pod vedením pana učitele Švece zazpívaly české koledy.

Předvánoční čas občanům zpříjemnily opět adventní koncerty sborů Chorea
Nova a Cichorium v kostele sv. Michaela. Konaly se vždy v adventní neděli, tzn.
30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12. 2014. Poslední koncert byl i s drobným
vánočním občerstvením.
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Na popud paní starostky byla poprvé v Nové Roli uskutečněna charitativní
akce „Strom splněných přání“ na pomoc dětem ze sociálně slabších rodin.
Jednalo se o prodejní burzu, jejíž výtěžek byl použit na nákup vánočních dárků
pro sociálně znevýhodněné děti. Na vánočním bazaru konaném ve dnech 12. –
13. 12. 2014 se utržilo 7.500,- Kč a další občané věnovali 1.200,- Kč přímo.
Dárky odnesl přímo na Štědrý den 10 vytipovaným dětem Andělíček.
Na Nový rok byl přichystán jako překvapení ohňostroj.
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50 LET MĚSTA NOVÁ ROLE
V roce 2014 oslavila Nová Role 50 let od svého vyhlášení městem. Bylo to
6. dubna roku 1964, když plenární zasedání Krajského národního výboru
v Plzni přijalo usnesení, že obec Nová Role v okrese Karlovy Vary se povyšuje na
město. První písemný záznam o Nové Roli jakožto o obci je už z roku 1293, čímž
se jedná o sedmé nejstarší sídlo Karlovarska. Název má pravděpodobný původ
od staroslovanského rola – zemědělsky obdělaná půda.
Město se nachází v nadmořské výšce 418 m a na jeho území žije 4241(k 1. 1.
2014) obyvatel. Starostkou města je Jitka Pokorná. Novou Rolí protéká řeka
Rolava, která pramení v Krušných horách, zhruba 1 km východně od Jeřábího
vrchu v blízkosti německých hranic. Délka toku je 36,7 km a patří do
pstruhového pásma. V Karlových Varech se vlévá do Ohře.
V roce 1964 byla již v Nové Roli dokončena výstavba nejmodernějšího závodu
na výrobu porcelánu ve střední Evropě, který v dobách své největší slávy
zaměstnával 1 400 lidí z blízkého okolí.
Potřeba pracovní síly byla i v blízkých hnědouhelných dolech na Sokolovsku,
nebo v plynárenském závodě Vřesová.
Proto koncem padesátých let minulého století rozhodli mocní tehdejší doby o
výstavbě téměř tisícovky bytů v panelových domech na katastru obce Nová Role.
Vlastní výstavba začala 4. září 1958 postavením provizorních kanceláří a skladů
„Komunální služby“. Samotnou výstavbou byl pověřen národní podnik Pozemní
stavby Karlovy Vary a o celém průběhu výstavby by mohly vyprávět rodiny
tehdejších stavbyvedoucích pánů Vovse, Podzimka, Vrány, Hnízdy a dalších.
Výstavba pokračovala budováním vodovodu z koupaliště, nekonečným
navážením materiálu jak vagóny, tak nákladními auty. Následovala výstavba
vodojemu na kopci k Mezirolí a výkopy vodovodní trasy přes starou obec.
Prováděly se veškeré rozvody po sídlišti. Až konec roku 1960 znamenal první
skutečné výsledky stavbařů, když předali do užívání prvních 12 panelových domů
se 349 bytovými jednotkami.
To už byla dána do provozu nová teplárna v porcelánce, první nová mateřská
škola, která musela zvládnout nával nově přistěhovaných dětí.
I novorolské koupaliště zaznamenalo přeměnu. Byla vybudována nová
budova s kabinami, písečná pláž se skluzavkami. Kvůli zájmu Karlovaráků bylo
nutno o nedělích vypravovat z Karlových Varů do Nové Role zvláštní vlak.
Součástí této rozsáhlé výstavby na zelené louce (a polích tehdejšího
Jednotného zemědělského družstva) byla výstavba nové základní devítileté školy
se dvěma pavilóny, tělocvičnou a školní jídelnou. Škola se tak proměnila
z malotřídní na plně organizovanou devítiletku. Byla dokončena v roce 1962.
Růst počtu obyvatel dokumentuje i nárůst školáků. Ve školním roce 1960/61 bylo
310 žáků v 5 ročnících, v roce 1961/62 již 737 žáků v 9 ročnících a v roce
1966/67 plných 1019 žáků. Vystavěny byly i objekty tří mateřských škol
s kapacitou 270 dětí a budova městských jeslí pro děti ve věku do tří let.
Pro potřeby zdravotnictví bylo vystavěno zdravotní středisko a lékárna. Vedle
obvodního lékaře zde byla ordinace dětského lékaře, dvou zubních lékařů a
gynekologa.
Postaven byl i na tu dobu „moderní“ obchodní dům Rolavan, kde byla
cukrárna, prodejna oděvů, chemická čistírna oděvů a prádla a kovomat.
Zásobování potravinami zajišťovaly dvě prodejny potravin a ve stejných
objektech byly provozovány dvě prodejny masa.
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Vesnička Nová Role se změnila během tří let natolik, že k 6. dubnu 1964 byla
vyhlášena městem (MNV se mění na MěNV). V dalších letech se stěhuje MěNV do
nové budovy „Domu kultury“ společně s poštou, spořitelnou, knihovnou, kinem a
restaurací. MěNV Nová Role v rámci akce „Z“ provádí další výstavbu – budovu
lidové školy umění, výrobní halu komunálních služeb, později za podpory MěNV
buduje TJ Nová Role sportovní halu (v 80. letech), hřiště a další akce.
Další rozsáhlá výstavba bytů v Nové Roli proběhla začátkem sedmdesátých
let stavbou sídliště Pod Nádražím, kam se stěhují především budoucí
zaměstnanci rozvíjejícího se KSNP Božičany. Do jednoho panelového domu jsou
nastěhováni dřívější občané staré části obce, jejichž domy byly zbourány při
rekultivaci toku řeky Rolavy.
Počátek sedmdesátých let to byl i začátek práce dvou nových organizací
zřízených městem, a to Komunálních a Technických služeb.
Komunální služby provozovaly na tu dobu poměrně velké pánské a dámské
kadeřnictví, opravnu obuvi, květinku, fotoateliér a sklenářství. Prodělečná činnost
některých služeb byla dotována z výrobní činnosti, kterou bylo provozování
kovovýroby a opravy chladičů v bývalém kulturním domě ve staré části obce a
hlavně výrobou dekorativních a klasických svíček. Tato dobře se rozvíjející
výroba, která byla provozována v několika objektech na území města,
vyžadovala nový objekt, kde by se vše dalo dělat na patřičné úrovni. Proto bylo
tehdejšími poslanci Městského národního výboru rozhodnuto o výstavbě nové
výrobní haly. Situována byla a do dnešní doby stojí u komunikace při vjezdu do
Nové Role od Mezirolí a všichni jí známe jako uzavřený provoz ruského
podnikatele.
Samosprávu obce do „sametové revoluce“ tvořilo 49 poslanců. Každý
panelový dům měl svého poslance, stejně tak jako stará část obce a část
Mezirolí, která ztratila samostatnost již v roce 1960.
Na území města pracovalo dvanáct Občanských výborů a celá řada komisí,
jako poradních orgánů vedení a rady města.
Nová Role v té době měla více než pět tisíc obyvatel a v roce 1973 byla
s věkovým průměrem obyvatel 27 let nejmladším městem Československé
republiky.
Velmi dobře jsou začátky města Nová Role popsány a zadokumentovány
v městské kronice, kterou zodpovědně v letech 1959 – 1979 vlastnoručně psal a
vedl pan Ladislav Frnka.
17. dubna 1984 byl na plenárním zasedání MěNV přijat městský znak Nové
Role. V roce 1982 bylo vypracováno několik návrhů, z nichž heraldická komise
archivní správy vybrala dva, které zpracoval a podal kronikář města Jaroslav
Červený. Návrh byl upraven výtvarníkem Valáškem (barevné provedení).
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V roce 1960 v rámci globalizace a zavádění větších územních celků byla
k tehdejší obci Nová Role připojena obec Mezirolí.
Do sedmdesátých let minulého století neměla obec Mezirolí centrální
zásobování pitnou vodou a většina domů měla vlastní studny nebo používala
veřejné studny. Zcela zde chyběla kanalizační síť a přetékající jímky některých
domů dávaly obci vůni venkova. Splaškové kanalizace stejně jako plynofikace se
občané Mezirolí dočkali počátkem tohoto tisíciletí.
A právě kompletní zavedení inženýrských sítí a následně zpracovaný a
v letech 2002 až 2004 schválený územní plán obce přivedl do Mezirolí celou řadu
stavebníků nových domů. Dnes je v Mezirolí více než dvě stě zkolaudovaných
nebo rozestavěných domů a dalších téměř sto padesát zasíťovaných parcel pro
další výstavbu. Pochopitelně tento stavební bum a celá řada nových spoluobčanů
přináší do Mezirolí řadu nových vztahů, příjemných chvil, ale i problémů a
nepříjemností.
K Nové Roli patří i část Jimlíkov, kde se také rozrostla výstavba rodinných
domků. V obou částech fungují osadní výbory, které se starají o kulturní akce a
řešení problémů v dané části.
Historické fotografie ve srovnání s fotografiemi z roku 2014:

Pohled na Novou Roli od hráze

Parčík Husova ulice
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Chodovská ulice

Luční ulice

Jiráskova ulice

Jiráskova ulice
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Tovární ulice od kolejí

Nádražní ulice

Školní ulice od nádraží ČD

Rolavská ulice a zdravotní středisko
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Svobodova ulice

Plácek za Svobodovou ulicí

Mlýnská ulice

Stará část obce, „Liďák“
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Konzum ve staré části města

Kostel sv. Michaela

Dolní část obce (pohled od cyklostezky)
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Centrum města

OD Rolavan

Kulturní dům

Chodník u základní školy
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Nádraží ČD

Restaurace Karibu

Novorolské koupaliště
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Sportovní areál

Pohled z věžáku

Porcelánka v Nové Roli

Májka u školy

Májka a pálení čarodějnic ve staré části obce
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Lávky přes Rolavu

Časté jarní záplavy v okolí Rolavy

Budování nového koryta Rolavy
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POROVNÁNÍ CEN POTRAVIN PO 50 LETECH
Ceny v roce 1964 byly jednotné. V roce 2014 už byly ceny tržní, obchodní
řetězce mezi sebou bojovaly o zákazníky různými akcemi a slevami (každé
rodině přicházely 1x týdně do schránky letáky s akcemi). Velkou roli v ceně hrála
i kvalita potravin (kvalitní suroviny bylo možné sehnat na farmářských trzích, kde
byly ceny samozřejmě vyšší). U některých potravin byla cena závislá i na sezóně.
Projevil se i dovoz levných potravin ze zahraničí. Proto uvádím pro srovnání
průměrné (zaokrouhlené) ceny některých potravinářských výrobků.
POTRAVINA
Mouka pšeničná hrubá 1 kg
Mouka pšeničná polohrubá 1 kg
Mouka pšeničná hladká 1 kg
Rýže 1 kg
Těstoviny 1 kg
Chléb 1 kg
Veka - kus
Rohlík - kus
Vánočka s rozinkami
Kobliha
Slané tyčinky balené 100 g
Cukr krystal 1 kg
Cukr moučka 1 kg
Čokoláda na vaření
Čokoláda mléčná
Bonbony 100 g
Tatranky - kus
Oplatky lázeňské 1 kg
Dětské piškoty 1 kg
Med 1 kg
Zmrzlina - kopeček
Čaj černý 50g
Káva 1 kg
Cibule 1 kg
Česnek 1 kg
Karotka
Papriky
Rajčata
Zelí
Citrony
Hroznové víno
Jablka
Pomeranče
Brambory 1 kg
Hovězí přední bez kosti 1 kg
Hovězí zadní bez kosti 1 kg
Svíčková 1 kg
Bůček s kostí 1 kg
Kýta bez kosti 1 kg

CENA 1964
CENA 2014
3,80
12,3,50
12,3,20
12,5,40,8,40
40,3,20,2,17,0,30
2,5,50
35,1,6,0,80
13,8,40
22,8,40
25,8,50
15,13,20,2,30
16,2,50
6,22,200,18,90,30,130,0,70
10,8,50
40,160,200,3,8,15,90,1,80
13,2,20
70,6,40,0,80
12,12,40,8,60,5,29,18,35,0,80
10,20,140,24,250,35,699,20,69,31,119,108

Krkovička s kostí 1 kg
Kotlety 1 kg
Párky dietní 1 kg
Klobásy moravské 1 kg
Klobásy čabajské 1 kg
Šunkový salám 1 kg
Gothajský salám 1 kg
Turistický salám 1 kg
Játrová paštika 1 kg
Jitrnice 1 kg
Jelítka 1 kg
Sekaná pečeně 1 kg
Tlačenka světlá
Kapr 1 kg
Makrela 1 kg
Zavináče 1 kg
Ryby v oleji 200 g
Moravská vína 1 l
Šumivá vína 1 l
Sirup pomerančový 0,7 l
Pivo Prazdroj 12° - točené
Plzeňské 10° - točené
Rum tuzemský 0,5 l
Becherovka 0,5 l
Sodovka 0,5 l
Cigarety

26,28,30,25,70,40,32,32,32,16,13,16,25,11,11,20
12,60
8,50
24,40,7,2,10
1,40
37,57,0,30
1,- až 6,-
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89,110,90,110,329,140,89,130,110,70,70,90,110,140,139,149,30,120,170,30,28,20,100,160,3,80,-

ZAJÍMAVOSTI DOBY
Český fenomén - houbaření
Kdo nehoubaří, není Čech! Tak by se asi dala charakterizovat vášeň, která je
pro nás Čechy tak typická. Cizinci jen nevěřícně kroutí hlavou, cože je na sbírání
hub tak vzrušující. I když se to na první pohled nezdá, tak je to činnost, která
potěší naši duši a určitě prospěje našemu zdraví. Při hledání voňavých úlovků
v lese si protáhneme tělo, vyčistíme plíce i mysl a radost, kterou zažijeme při
pohledu na plný košík hub, nás dobře naladí. A tou zlatou tečkou jsou pak
lahůdky připravené ze všech těch hřibů, kozáků, klouzků, bedel, holubinek, lišek,
václavek či křemenáčů.
Houbařská sezóna roku 2014 byla opravdu příznivá. V srpnu a září vyrazil do
lesa téměř každý – senioři, celé rodinky, školní třídy… A nikdo se nevracel z lesa
s prázdným košíkem. A tak se i v Nové Roli na podzim hledalo, sbíralo, smažilo,
vařilo, sušilo i nakládalo.

A protože naše malé městečko se nachází na úpatí Krušných hor, nabízí se
v jeho okolí vycházky do krásných lesů, kde najdou svůj ráj právě houbaři a
sběrači lesních plodin.
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Náramkový fenomén
Rainbow Loom je nový trend, který se rozmáhá mezi dětmi. Jde o pletení
barevných náramků z malých gumiček na speciálním plastovém tkalcovském
stavu. Tyto náramky plní stejnou funkci jako náramky z bavlnek - jsou tedy
darovány na důkaz přátelství.
Tento náramkový fenomén se poprvé na trh dostal v roce 2011. U jeho zrodu
stál Cheong Choon Ng z Michiganu, který pracoval jako crash tester inženýr pro
jednu z amerických automobilek. Tkalcovský stav a systém provlékání gumiček
vymyslel pro svoje dcery na hraní, aby si mohly vyrábět šperky. Stav byl
původně z dřevěné desky a připínáčků. Gumičky provlékal zubními háčky.
Rodina vynalézavého tatínka přesvědčila, aby se svým nápadem vyšel na trh.
Netrvalo dlouho a Cheong Choon Ng si našel továrnu v Číně, ve které si nechal
vyrobit součásti, které pak skladoval ve svém domě. Investice ho vyšla přibližně
na 10 000 dolarů, teď na ní vydělává miliony.
První pokusy o prodej byly neúspěšné, protože nikdo nevěděl, jak se náramky
pletou. Vynálezce proto založil webové stránky, kde umisťoval instruktážní videa.
Tím se spustila velká poptávka hlavně od obchodů s řemeslným zaměřením.
Sada na výrobu náramků se začala prodávat postupně po celé Americe i Kanadě.
Po té, co se s náramkem objevila v letošním roce během svých cest po Novém
Zélandu i vévodkyně z Cambridge, rozmohl se prodej i ve Velké Británii.
Souprava Rainbow Loom se stala jednou ze tří nejoblíbenějších hraček roku
2013, kdy se prodalo 1,2 milionů sad a byla zároveň nejvyhledávanější hračkou
na stránkách Googlu.
Tato kreativní hračka zaznamenala velký úspěch i v České republice. Stejně
jako bylo pletení náramků z bavlnek populární na dětských táborech, je tomu
stejně i u těch gumičkových. V roce 2014 nebylo snad jediného dítěte, které by
nevyrábělo tyto kouzelné náramky. A to jak děvčata, tak i chlapci. Po
prázdninách byla i v Nové Roli náramků plná škola!
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GEOCACHING
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití
navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině
psáno i keš). Člověk zabývající se geocachingem bývá označován
slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache,
zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a
zamaskuje.
Základní myšlenkou je umisťování keší na místech, která jsou něčím
zajímavá, a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. Cache se umisťují i do
zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým
právě úkol, který je s nalezením cache spojen.
I v Nové Roli už existuje několik kešek, které turisty zavedou do zajímavých
koutů našeho města. Zároveň se objevuje mezi našimi občany stále více kačerů
(a to mezi dětmi i dospělými).

ŠVP Jizerky – děti ze 4. A s keškou

Keška v Nové Roli u letiště

Jiráskova ulice

Na hrázi rybníka
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Oblíbené vánoční dárky
Jaký byl favorit mezi dětskými dárky na Vánoce roku 2014? Podle statistik to
byla stavebnice LEGO a TABLETY. Multimediální tablety jsou vlastně dotykové
minipočítače (8“), které umožňují rychlou emailovou komunikaci, surfování po
internetu, sdílení fotografií, hraní her a elektronické čtení knih.

Co se za poslední roky změnilo? A jak se doba projevila na vánočních zvycích?
70. léta
Vánoční atmosféru poznamenalo přituhnutí režimu po roce 1968. Běžné
obchody zely prázdnotou a tuzexové zboží bylo jen pro hrstku vyvolených.
Místo koled byly slyšet vánoční písně Karla Gotta a Hany Zagorové. Ducha
doby vystihuje tehdy populární song Vánoce, Vánoce přicházejí.
Vánoční stromky zdobily elektrické žárovičky v podobě svíček, šišek nebo
lucerniček. Vedle kupovaných ozdob se používaly i doma vyráběné řetězy
z papíru a třásně ze staniolu. Pokojem voněly purpura a františek. Populární
rodinnou zábavou se stalo sledování pohádek, novým hitem byly Tři oříšky pro
Popelku, které byly poprvé vysílány v roce 1973.
Typickou rybu v mnoha domácnostech vystřídal vepřový řízek. Ježíškovi šlape
na paty děda Mráz. Pod stromečkem se objevují praktické dárky – mýdla, šály,
svetry, látkové kapesníky nebo ponožky. Vytouženým dárkem kluků byla
plastová autodráha s reostatovým ovladačem. Holčičky toužily po mluvících
panenkách, kterým se do schránky skryté v zádech vkládaly malé gramofonové
destičky. Později to byl maďarský hlavolam Rubikova kostka, figurky Igráčků,
plyšáci, boom zažívá stavebnice Merkur.
80. léta
Přestože se komunistický režim snažil z Vánoc vytěsnit křesťanský aspekt,
řada lidí měla doma vedle stromečku jesličky. Mnozí chodili i na půlnoční mše,
které se ale směly konat nejpozději v deset večer (prý kvůli bezpečnosti).
Koledy se zpívaly doma nebo v kostelech. Z rozhlasu a televize mohly zaznít
až koncem 80. let. Vedle tradičního vánočního cukroví a kolekcí z ROH patřily
k Vánocům i jinak zřídka dostupné mandarinky, pomeranče a banány. Stále více
lidí trávilo Vánoce na horách (v rámci rekreací ROH).
Nadělovaly se hygienické potřeby dovážené z východního Německa (mýdla a
šampony značky Palmolive či Fa, deodoranty Impuls). Oblíbené byly deskové hry
– nejvíce Dostihy a sázky. Děti se radovaly z autíček na dálkové ovládání a
napodobenin panenek Barbie. Ke stálicím pod stromečkem patřily knihy.
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Nadělovaly se i zimní sportovní potřeby – lyže, sáně nebo brusle. Žádané bylo
kolo značky Favorit s řídítky zvanými „berany“.
Roku 1989 jsme zažívali první svobodné Vánoce. Půlnoční mši poprvé vysílá
v přímém přenosu televize i rozhlas.
90. léta
Vánoce už byly oficiálně připomínány jako svátky narození Ježíška. Obnovily
se tradiční zvyky jako dodržování půstu na Štědrý den nebo návštěva půlnoční
mše, která byla sloužena ve většině kostelů.
Na mnoha stromečcích se objevily slaměné a dřevěné ozdoby. Přibývaly i
umělé stromky a vyzdobená okna. Obnovení se dočkaly adventní zvyky včetně
charity spojené s adventními koncerty a charitativní vánoční stromy pod záštitou
první dámy Olgy Havlové.
Ježíškovi přibyla konkurence v podobě Santa Clause. Ve 2. polovině 90. let
vznikla první nákupní centra, vyzdobená v západním stylu. Města zaplavila
vánoční výzdoba.
Pod stromečkem se objevily knihy a gramofonové desky do té doby
zakázaných autorů. Reklamy lákaly na hračky firmy Mattel (panenky Barbie,
autíčka s mnoha funkcemi). Hitem se staly elektronické a později počítačové hry.
Ideálním dárkem pro děti, které nemohly mít doma živého tvora, bylo
elektronické zvířátko Tamagoči. V letech 1996 až 1999 se ho po celém světě
prodalo asi 40 milionů kusů.
Po roce 2000
K nákupům lákají obchodníci už od října kýčovitou výzdobou a cover verzemi
amerických koled. Konkurencí obchodních center se stávají nákupy přes internet.
Čím dál více lidí je ochotno se kvůli Vánocům zadlužit.
Vánoční přání se posílají mobilními telefony, e-mailem nebo prostřednictvím
sociálních sítí. V oblibě jsou stromky v květináčích, vzniká i první půjčovna živých
vánočních stromečků.
U dětí jsou oblíbenými dárky herní konzole, mobilní telefony, tablety,
stavebnice lego. Dospělí upřednostňují zážitkové kupony nebo poukázky ze
slevových serverů, které nabízejí relaxační pobyty v lázních, kosmetická ošetření,
masáže či třeba romantickou večeři pro dva. Zámožnější rodiny volí místo
vánočního shonu zahraniční dovolené.
Vánoční televizní zábavě nadále kralují pohádky v čele se Třemi oříšky pro
Popelku.
Zdroj:http://relax.lidovky.cz/vanoce-od-normalizace-po-soucasnost-od-jeziska-k-sms-f9a/zajimavosti.aspx?c=A141125_115325_ln-zajimavosti_ape
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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 149 fotografií z nejdůležitějších
akcí města.
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