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Slovo
starostky
Milí spoluobčané,
dovolím si oslovit zejména vás, kteří
jste se podíleli na předvánočních charitativních akcích. Vám všem patří mé
srdečné díky za tu obrovskou solidaritu, a troufnu si říci i lásku, se kterou
jste se zapojili do plnění vánočních
přání dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Já osobně jsem ještě plná pozitivních zážitků, které ve mně tato společná předvánoční
aktivita zanechala. Již třetí rok spolupracujeme se základní a mateřskou školou, kde společně a citlivě vybíráme děti z rodin, kde se rodiče, především samoživitelé, dostali do finanční tísně. V letošním Stromu splněných vánočních přání jsme obdarovali 35 dětí z Nové Role
a z Mezirolí, 13 dětí z Dětského domova v Mezirolí. Především díky sociálním sítím se do této akce zapojili lidé, kteří přímo nakupovali dárky
a plnili konkrétní přání dětem. Na Štědrý den Vánoční anděl roznášel
dárečky přímo do jednotlivých rodin. Na Charitativní burze, do které
jste přispívali dary, se podařilo vybrat 33 220,- Kč a skauti prodejem
svých výrobků přispěli částkou 4 100,- Kč. Akce byla velice úspěšná
a těším se na příští rok, kdy opět budeme všichni společně pomáhat.

Stojíme na prahu roku 2017, přijímáme různá předsevzetí a bilancujeme rok předchozí. Jistě se všichni shodneme, že největší přání nás
všech je pevné zdraví pro nás i naše blízké. Někdy život píše nepříjemné scénáře a může se stát, že osud rodiny se obrátí tzv. vzhůru nohama.
Dovolím si napsat o dalších aktivitách, které jsou spojeny s předvánoční charitou. Obrovský zájem a solidaritu vyvolal osud naší obyvatelky, která kvůli svému hendikepu potřebuje elektrický vozík. Právě její
sen se daří naplňovat tím, že výtěžek z adventních koncertů v kostele,
Betlému a Novoročního koncertu v Kulturním domě přidáme k daru,
který jsme dostali od společnosti Film servis festival Karlovy Vary, a. s.
zastoupené Jiřím Bartoškou. Pan Bartoška daroval 50 tis. Kč. Právě na
zmíněný na elektrický vozík, dalších 50 tis. Kč rodině s těžce postiženým tříletým chlapečkem z našeho města a nezapomněl ani na našeho
Jindříška, kterému přispěl dalšími 50 tis. Kč. Jsem neskutečně šťastná,
že příběhy našich spoluobčanů oslovily takového velikána, jakým je
herec pan Bartoška, a za Město Nová Role i za nás za všechny srdečně
děkuji.
Do letošního nového roku přeji všem hodně zdraví, málo stresu, pracovní a osobní úspěchy. Dveře v kanceláři starostky jsou pro vás vždy
otevřené.
S pozdravem Jitka Pokorná,
starostka Nové Role

Změna obecně závazné vyhlášky – místní poplatek „za odpad“
Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané,
v příštím roce nás čeká poměrně zásadní změna v odpadovém
hospodářství našeho města. Po zhruba 20 letech provozu dojde
k povinnému uzavření skládky města, ležící v bezprostřední blízkosti Nové Role v katastru obce Božičany, kam byl náš odpad
celá léta ukládán. Po jejím uzavření (a následné povinnosti rekultivace tohoto místa) bude nutné komunální odpad z území
města odvážet a ukládat jinam. Jako nejbližší možné a vhodné
místo pro nás začne k tomuto účelu sloužit skládka ve Vřesové.
Přestože se jedná o relativně blízkou lokalitu, dojde touto změnou i k navýšení nákladů spojených s touto službou.
Poprvé od roku 2002 je tedy město Nová Role nuceno přistoupit k navýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, lidově řečeno „za odpady“. Počínaje 1. 1. 2017
dochází k navýšení částky tohoto poplatku o 200 korun, tzn. na
700,- Kč ročně za každého poplatníka. Současně s tímto krokem
došlo k úpravě vyhlášky v tom smyslu, že poplatníci, kteří vlastní
na území města nemovitost k individuální rekreaci a současně

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

platí místní poplatek za odpad z titulu pobytu (tzn., mají v Nové
Roli trvalý, či jiný – v zákoně, resp. vyhlášce uvedený – typ pobytu) budou od odpadového poplatku za tuto rekreační nemovitost
osvobozeni. Toto osvobození se netýká majitelů rekreačních nemovitostí ležících na území města, kteří mají pobyt mimo Novou
Roli.
Bližší informace a další podrobnosti se můžete dočíst v plném
znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které je k dispozici na
internetových stránkách města v sekci Obecně závazné vyhlášky
města.
Vážení spoluobčané,
věříme, že toto opatření přijmete s pochopením a přejeme vám
v novém roce hodně štěstí a zdraví.
Bc. Roman Svoboda, tajemník MěÚ

2

informace z MěÚ

01-02
2017

Informace z jednání zastupitelstva města
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás v dnešním příspěvku seznámil nejen s tím nejdůležitějším, co proběhlo na uplynulých jednáních zastupitelstva
města, ale tentokrát i krátce s tím, co nás v nejbližších dnech a týdnech čeká a na jaké změny se máme připravit.
Během uplynulých cca 2,5 měsíců se zastupitelé sešli na svém jednání celkem třikrát a kromě běžné agendy bylo na programu i několik velmi významných bodů. Asi nejdůležitějším pro rozvoj města bylo schválení nového Územního plánu města Nová Role. První
kroky k jeho přípravě byly učiněny v září roku 2012 a téměř na den
po čtyřech letech, kdy se střídala období, ve kterých byla jeho tvorba
snazší s obdobími složitějšími, se nový Územní plán města podařilo
schválit. Územní plán je platný „na dobu neurčitou“, tedy do té doby,
kdy bude vyhovovat jak legislativě, tak obci, jejíž území řeší a je to
základní strategický dokument pro rozvoj našeho města. Plán závazně stanovuje možnosti využití jednotlivých ploch na území města, je
tedy důležitým podkladem např. pro stavební řízení.
Na stejném, tedy 17. jednání se zastupitelé zabývali průmyslovou
zónou na území města. Způsob využití pozemku p. p. č. 1109/1
v k. ú. Nová Role (vedle závodu Thun 1794, a.s.), stanovuje právě
územní plán jako plochu určenou pro lehký průmysl, či lehkou výrobu. Majitel tohoto pozemku po dlouhých jednáních, z nichž některých se zúčastnili i zástupci města, našel investora, který zde chce
rozšířit svoji stávající výrobu. Jedná se o společnost SWISS-FORM,
a.s. se sídlem v Nejdku, která zde chce postupně postavit tři výrobní haly, přičemž – jak deklaroval člen představenstva společnosti
p. Ing. Blažek na jednání zastupitelstva – společnosti velmi záleží
na vzájemném souladu spolužití společnosti se všemi sousedy. Protože se jedná o investici pro Novou Roli zásadního významu, kde
mj. vzniknou nová pracovní místa v řádu desítek kusů, zastupitelé
schválili spolupráci města na této akci. Spolupráce bude spočívat jak
v administrativní podpoře (např. bezúplatný převod některých dotčených okolních pozemků ze státu na město) tak i v přímé investici – finanční spoluúčast města na úpravách příjezdové komunikace,
apod. Strop pro tuto spoluúčast zastupitelé stanovili na 3 mil. Kč.
Na 18. zasedání ZMě zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemků v katastru Mezirolí, na kterých cvičí SDH Mezirolí ze státu
na město (mezirolští dobrovolní hasiči se tak mohou v budoucnu
dočkat potřebných úprav pozemku) a ustanovili pracovní skupinu
ve složení starostka města, zastupitel Ing. Škarda, jednatel Norobyt,
s.r.o. p. Tichý a tepelný technik spol. Norobyt p. Chvátal, kterou pověřili jednáním s dalšími subjekty o dalším možném rozvoji tepelného hospodářství Nové Role a zajištění tepla a teplé vody obyvatelům
panelových a věžových domů v budoucích letech.
Na následujícím (19.) zasedání měli zastupitelé na programu mj.
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schválení obecně závazné („odpadové“) vyhlášky č. 4/2016, která,
zjednodušeně řečeno, ukládá jakými způsoby zacházet a nakládat
s odpady na území našeho města. Jako host na tomto jednání vystoupila paní Andrea Pfeffer – Ferklová, zástupce společnosti, která by
chtěla v budově bývalého výchovného ústavu pro mládež provozovat
dům pro seniory. Paní Pfeffer-Ferklová přednesla konkrétní body
a jasné kroky, které chce společnost realizovat k úspěšnému dokončení tohoto záměru, řeč byla i o finančních nákladech potřebných
pro stavební úpravy a změnu využití stávající budovy, či finančních
možnostech pro případnou koupi nemovitosti.
Vážené dámy, vážení pánové,
jak jsem se zmínil v úvodu, dovolte, abych uvedl i několik věcí, které
se nás v nejbližším období dotknou. Před sebou máme poslední jednání zastupitelstva v tomto roce, kde nás čeká zejména schválení rozpočtu města na rok 2017, na pořadu jednání bude rovněž projednání
dvou novel obecně závazných vyhlášek, přičemž např. ta o ochraně
a zajišťování veřejného pořádku reaguje na novelu přestupkového
zákona. Od listopadu tohoto roku totiž již město nemůže „ad hoc“
na žádost povolovat výjimky pro činnosti na veřejných prostranstvích, které by mohly narušovat noční klid (např. ohňostroje, párty
apod.). Všechny veřejné akce (které probíhají na volném prostranství, mimo prostory k tomu určené a uzpůsobené), případně dny,
kdy bude docházet k narušení nočního klidu je obec povinna uvádět
v obecně závazné vyhlášce, jinak se pořadatel dopustí přestupkového
jednání – narušení nočního klidu.
V současné době probíhají v prostorách MěÚ stavební práce, které
se přehoupnou do nového roku. Od jejich dokončení čeká na návštěvníky městského úřadu a občany, kteří přijdou řešit své požadavky několik změn. Dovolte mi, abych vás s nimi touto cestou krátce
seznámil:
- Podatelna městského úřadu bude sloučena s pokladnou a obě tato
pracoviště budou umístěna v prostorách, kde dříve bývala pobočka
České spořitelny, za hlavním vchodem do úřadu vlevo. Pokladna
tedy po dokončení již nebude umístěna v prvním patře.
- Na toto místo (pracoviště za hlavním vchodem do úřadu vlevo)
bude rovněž přesunuta z prvního patra agenda nájmů a pronájmů
(vč. pachtů zahrádek) a zaplatíte zde poplatky za odpad a poplatky
ze psů.
- Veškerou agendu, která se týká doplňkového prodeje pohlednic,
turistických známek, kopírování, jízdenek na autobus do obchodního centra Globus, vstupenek na akce pořádané městem
apod. bude od nového roku (tedy od 1. 1. 2017) kompletně zajišťovat INFOCENTRUM v městské knihovně v jejích prostorách
na náměstí – Chodovská 236.
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- Matrika, přes původně jiné plány, zůstane zachována v prvním patře v původní kanceláři a bude poskytovat služby v rozsahu, na který
jsou občané zvyklí (vč. ověřování podpisů, listin a výpisů systému
Czech point). Správní poplatek pak bude možné zaplatit přímo na
místě v kanceláři matriky.
- Po kompletním dokončení úprav v prvním patře pak dojde také
k sestěhování stavebního úřadu do sousedících kanceláří, tak aby
pracoviště stavební úřad, investice a životní prostředí (zde jde zejména o povolování kácení stromů na území města) tvořilo jeden
celek.
Dámy a pánové, věřím, že i když to možná bude chvíli trvat, tak
po dokončení všech úprav se vám prostory městského úřadu budou
líbit stejně jako nám a naše společná jednání budou probíhat v pří-

jemném prostředí. Po dobu stavebních prací však pracujeme v provizoriu, prosím tedy všechny návštěvníky touto cestou o shovívavost
a pochopení ne vždy komfortních podmínek. Uděláme vše pro to,
aby se vás dotkly co nejméně.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
závěrem mi, prosím, dovolte popřát vám v novém roce vše nejlepší,
zdraví, pohodu a úspěchy jak v práci, tak i v soukromém životě. Za
celý městský úřad pak vyslovuji přání, abychom se vzájemně setkávali ve zdraví a jen při příjemných příležitostech!
Roman Svoboda, tajemník MěÚ

V Mezirolí to žije :)
Vážení spoluobčané, dovolte mi v Novorolském zpravodaji poděkovat členům Osadního výboru Mezirolí za jejich aktivitu a za to, jak se
starají o naši zábavu, společná setkávání na návsi a také za to, jaké zakládají tradice.
Letos poprvé se začátkem září uskutečnila velmi podařená akce Rozloučení s létem a koncem listopadu se druhým rokem rozsvěcel vánoční strom za velmi příjemného a zajímavého hudebního doprovodu pana Milana Krajíce se svým souborem Big Band ZŠ a ZUŠ Šmeralova,
Karlovy Vary.
Když jako novousedlík, který bydlí v Mezirolí 2 roky, přidám k těmto nově založeným, doufám do budoucna pravidelným akcím, ještě
další v podobě tradiční májky či dětského dne, které zajišťují místní hasiči nebo myslivecké akce pana Cinegra, nedá mi to nevyslovit spojení: „V Mezirolí to žije“ :)
Děkuji, Jan Řezáč, Mezirolí

BUS Globus Jenišov se koná v roce 2017 vždy pravidelně každý
poslední pracovní čtvrtek v měsíci, kromě září, kdy se pojede
ve čtvrtek 21. 9. Odjezd v 8 h z Nové Role, návrat v 11 h zpět od Globusu.
Zájezd je určený pro seniory, sociálně slabé občany a rodiče na rodičovské dovolené bez vlastního vozidla.
Cena Kč 20,--/osoba/cesta. Přihlášky v infocentru v knihovně města.
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Pohyb obyvatel v roce 2016
K 31. 12. 2015 bylo hlášeno celkem 4172 obyvatel.
Ke dni zpracování této informace 30. 11. 2016 bylo v Nové Roli
hlášeno k trvalému celkem 4178 obyvatel
Od ledna do konce listopadu 2016 se narodilo 15 dětí, přihlásilo se
114 nových obyvatel, odstěhovalo se 68 obyvatel a zemřelo 39 obyvatel.
Průměrný věk obyvatelstva Nové Role je 42,87.
V Nové Roli žije 1175 obyvatel ve věku od 60 do 100 let, což činí
28% obyvatel Nové Role. Jedna obyvatelka v roce 2016 oslavila sté
narozeniny. Celkem 29 obyvatel je ve věku mezi 90- 100 lety.
Dětí do 3 let je evidováno 148, do 15 let 610, a mladých obyvatel od
15 do 18 let je 127.
730 dvojic žije v manželství, z toho 568 manželských dvojic vychovává děti. Celkem je ve stavu manželském 1523 obyvatel, ale oba
manželé nemají trvalý pobyt v Nové Roli. Rozvedených obyvatel je
582 a ovdovělých je v evidenci 318.

Matriční události v v matričním obvodu Nová Role
V roce 2016 nebylo v našem matričním obvodu zapsáno žádné narození.
V Nové Roli bylo uzavřeno 14 manželství, v Božičanech 1 manželství a 1 manželství v Děpoltovicích. Zapsáno bylo 10 úmrtí v Nové
Roli, 1 úmrtí v Děpoltovicích a 2 v Božičanech.

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 schválilo jednání
Rady města Nová Role dne: 23. 11. 2016 takto: 21. ledna, 18. února,
18. března, 22. dubna, 20. května, 17. června, 15. července,19. srpna,
16. září, 14. října, 11. listopadu, 16. prosince.
Úředně stanoveným místem pro konání svatebních obřadů jsou
místnostmi v matričním obvodě Nová Role: obřadní místnost Nová
Role v budově Městského úřadu, Chodovská č. p. 236, zasedací místnost Obecní úřad Božičany č. p. 96, zasedací místnost Obecní úřad
Děpoltovice č. p. 44.
U všech navržených oddávacích dnů se jedná o sobotu a je stanovena doba k uzavírání manželství od 10.00 do 14,00 hodin.
Pokud si snoubenci vyberou pro sňatek jiný termín, než který byl
radou města schválen, nebo jiné místo, je třeba vždy včas kontaktovat pracovnici matriky. V těchto případech pak snoubenci musí
uhradit správní poplatek 1000 Kč.
Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat:
- osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
- vyplněním online formuláře na webových stránkách města Nová Role
- zasláním e-mailem na adresu: elfriedalachmanova@novarole.cz
- zasláním do datové schránky IDDS y24bcev
- doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo osobně
do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská 236, Nová Role
Vítání občánků je určeno všem nově narozeným dětem, které mají
trvalý pobyt na území města Nová Role.

Vážení novoroláci a čtenáři Novorolského zpravodaje.
Dovolte mi, abych vás nyní na prahu roku nového jménem členů sborů Chorea Nova a Cichorium pozdravila a popřála Vám
šťastný a úspěšný rok 2017.
Zvu vás na krátké zastavení u tradičních adventních koncertů,
které každý rok, po čtyři neděle, předcházejí nejkrásnějším svátkům roku – Vánocům. Koncerty proběhly na půdě kostela sv.
Michaela v Nové Roli pod taktovkou zakladatelky této myšlenky

Program byl, jak už je zvykem, velmi bohatý a tak si každý
návštěvník mohl vychutnat různé hudební žánry a seskupení,
od dětí, až po dospělé muzikanty. Za zmínku stojí, že tyto koncerty jsou charitativní a všichni účinkující vystupují bez nároku
na honorář.
V průběhu loňských adventních koncertů jste vy, návštěvníci
koncertů, přispěli částkou přesahující 10.000,-Kč. S potěšením
vám mohu oznámit, že to ještě není částka konečná, protože

u nás - Pavlíny Petříkové.

k ní přibude výtěžek z dobrovolného vstupného z 6. Novoročního
koncertu, který se uskuteční 8. ledna 2017 v sále kulturního domu
v Nové Roli.
Výtěžek z koncertů je věnován těm, kteří potřebují naši pomoc
nejvíce, tedy spoluobčanům s nejrůznějšími handicapy a nevyléčitelnými nemocemi. Jistě pro vás není tajemstvím, že v letošním
roce takto přispějeme paní Daně Svobodové a částka bude použita na nákup elektrického vozíku.
Velké poděkování tedy patří všem organizátorům zmíněných
koncertů, účinkujícím a hlavně vám, dárcům. Děkujeme.
Šárka Vlasáková
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Zeptali jsme se za vás...
... tentokrát předsedy Osadního výboru Jimlíkov
pana Miroslava Hejny.
Na začátek nám, prosím, představte členy Osadního výboru v Jimlíkově.
V Osadním výboru pracuje 5 členů: Miroslav Hejna, Michaela Hejnová, Martina Hrabicová, Věra Kubánková a Veronika Konopová.

upravili prostranství, kde se odehrává většina našich akcí. Vybudovali jsme konstrukci na stavbu májky, postavili jsme altán a stánek
a na přilehlém dětském hřišti jsme provedli povrchovou úpravu. Na
jaře jsme vyhlásili akci Jarní úklid Jimlíkova. A nezapomínáme ani
na občany, kteří slaví životní jubileum. Vždy k nim zavítáme alespoň
s malým dárečkem.

Jaké akce pořádáte během roku?
Každý rok pořádáme pravidelně následující kulturní akce: Stavění májky spojené s pálením čarodějnic, oslavu Dne matek spojenou s turnajem v šipkách, oslavu MDD spojenou s kácením májky
a s vypouštěním balónků, Drakiádu, Lampionový průvod, Mikulášskou besídku a Zpívání pod vánočním stromečkem s ohňostrojem.

Ještě by nás zajímalo, jaké investiční akce byly v Jimlíkově uskutečněny?
Jsme rádi, že na nás vedení města nezapomíná a díky tomu bylo
v Jimlíkově vybudováno pěkné dětské hřiště, byly opraveny všechny
komunikace, byl vyměněn vodovodní řád v délce 300 m a byly dokončeny všechny formality potřebné k zahájení budování cyklostezky Nová Role – Jimlíkov.

To je poměrně dost akcí. Můžete nám prozradit, s jakými finančními
prostředky hospodaříte?
V roce 2016 jsme na svou celoroční činnost obdrželi od města Nová
Role 13 000,- Kč. Dále nám velice pomohly sponzorské dary, které
poskytly: Sedlecký kaolin a. s., KV Trans, Lincoln, Nemos Ostrov

Máte už plány na příští rok?
Na kulturních akcích nebudeme nic měnit. Jsou osvědčené a tak
je budeme pořádat i nadále. Navíc bychom chtěli uspořádat nějaký
zájezd, např. do ZOO nebo Vojensko-technického muzea.

a z vlastního přispěli i členové osadního výboru.
Máte čas ještě na jiné aktivity?
Samozřejmě. Organizujeme například brigády, díky kterým jsme

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám hodně elánu do vaší práce
v roce 2017.
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2017

Vánoční jarmark
Středa 23. listopadu patřila v knihovně vernisáži Vánočního jarmarku. Jarmark zahájila paní starostka Jitka Pokorná, vánoční melodie zazpívala mladá zpěvačka Bartsha. Atmosféru vánoc nám
přiblížily adventní věnce, svícny, vánoční dekorace, keramika nebo
formičky na cukroví. K vidění byla spousta krásných věcí a nejen
k vidění. Mnoho z příchozích udělalo radost sobě nebo někomu blízkému. Je úžasné vidět, kolik šikovných lidí žije v Nové Roli a okolí.
Děkujeme všem, kteří se k našemu jarmarku připojili. Těšíme se na
další v pořadí už pátý jarmark v roce 2017.
Marcela Toužimská

Všem čtenářům, návštěvníkům a přátelům knihovny přejeme
v roce 2017 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Děkujeme vám za přízeň, kterou nám věnujete,
a doufáme, že s námi budete i v roce 2017.
Marcela Toužimská a Iveta Rumanová
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Poděkování
Milí přátelé, kamarádi, spoluobčané.
V loňském roce jste opět přispívali na Konto pomoci města Nová
Role pro mého onkologicky nemocného syna Jindříška, za což bych
vám všem chtěl společně se svým synem co nejsrdečněji poděkovat.
Jindříšek je nyní v domácí rehabilitaci a léčení, jeho zdravotní stav
nebude již nikdy zcela v pořádku, ale pevně věřím, že se můj syn
v jarních měsících pomalu zapojí do běžného života a od září začne
s ostatními dětmi chodit do školy. Všem, kteří jste od začátku nemoci mého syna stáli při mně, pomáhali mi a posílali finanční a věcné
dary, ještě jednou děkuji a tímto bych vás chtěl požádat o ukončení
zasílání peněz pod variabilním symbolem 90217 pro mého Jindříška
na Konto pomoci města. Myslím si, že už jste mému synovi i mně
pomohli hodně moc a že nyní jsou tu jiní, kteří si vaši dobročinnost
též zaslouží.
Do nadcházejícího nového roku 2017 vám všem přeji pevné zdraví,
štěstí a lásku.
Jindřich Svoboda s rodinou

V loňském roce zorganizovala Lékárna PHARMA J a J, s. r. o.
v Nové Roli v Rolavské ulici veřejnou sbírku pro malého Jindříška
Svobodu z Nové Role. Posledního listopadu byla otevřena schránka,
do které jste darovali krásných 14 850,- Kč. Lékárna organizuje sbírku i v letošním roce. Děkujeme.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Škola v přírodě po 40 letech
Letos 16. -18. září jsme se opět vydali na Luční boudu, kam
jsme jako žáci zdejší ZDŠ jezdili na Školu v přírodě. Za posledních pět let už po třetí. Jsme parta spolužáků a prodloužený víkend jsme si náležitě užili. Po příjezdu do Pece pod
Sněžkou jsme se vydali směr Luční bouda. Někdo jel s batožinou autem, jiní lanovkou na Sněžku a nejzdatnější turisti
Obřím dolem. Opět nám vyšlo počasí. Protože bylo krásně,
turisti si ještě vylezli na Sněžku, kde ještě v pět odpoledne
teploměr ukazoval 14,6°C. Na Luční boudě jsme relaxovali
v sauně a vířivce. Setkali jsme se zde s dalšími dvěma spolužáky, kteří tu byli na jiných akcích. Večer jsme strávili příjemným
klábosením a vyhlížením částečného zatmění měsíce. Ale to,
co jsme viděli, jestli byl stín Země nebo mrak, těžko říci. Protože jsme dlouho nevěděli, kolik nás vůbec pojede, pokoje na
Luční byly ze soboty na neděli obsazeny, museli jsme se přesunout do nedalekých Jánských Lázní. Tři stateční pěšky. Ti si
ještě ráno vyběhli na Sněžku, na východ slunce, ale viděli jen
mlhu, co se dala krájet, stejně jako asi dvacítka jiných nadšenců. Ostatní zpět do Pece pro auta. Počasí stále příjemné, ale
jen co jsme došli na Černou horu, přihnal se slejvák, ale my
se naštěstí stihli schovat v restauraci U Staré lanovky. Dolů
jsme už jeli lanovkou. Ubytovali jsme se v příjemném penzionu Marianum. Škoda jen, že jsme si Jánské Lázně nestačili
více prohlédnout. Ráno po snídani jsme vyrazili k domovu.
Vím, že je zde několik skupinek spolužáků, co výlet na Luční
boudu také plánují. Mohu vám jen doporučit: „Jeďte!“ Za ty
vzpomínky na Školy v přírodě to stojí. Stále ještě část boudy
vypadá tak, jak ji pamatujeme z dětství. Ale po rekonstrukci
už tam nejsou ty veliké pokoje s železnými vrzajícími palandami. Místo vinárny je pivovar, místo skladu na uhlí kádě
s živými rybami, které si můžete vylovit a v kuchyni vám je
připraví. Už tam nechrochtají prasata, pekárna je vedle kuchyně a opět pečou velké rohlíky, i když o dost hubenější, ale
stále chutnají skvěle. Nové jsou apartmány a malé pokoje, vířivka se saunou a sauna. A vůbec, jeďte a uvidíte sami.
Hana Horychová
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Balcare club, z.s.
Od roku 2010 parta nadšených myslivců každoročně pořádá střelecký turnaj. Vysoká společenská úroveň tohoto střeleckého klání
láká další a další střelce. V roce 2016 se akce zúčastnilo již šedesát
střelců s početným doprovodem.
Organizátoři si v této fázi přiznali, že je nejvyšší čas začít celou akci
a případné další akce realizovat na profesionální úrovni a zaštítit nějakou organizací.
Krajský soud v Plzni vyhověl naší žádosti a 18. května 2016 zapsal
do spolkového rejstříku Balcare club, z.s.
Hlavní činností spolku podle jeho stanov je pořádání kulturních
a společenských akcí zaměřených na vztah člověka k přírodě, krajině a volně žijícím živočichům, prohlubování spolupráce se všemi
kdo mají ve své náplni tyto hodnoty, jako jsou neziskové organizace,
dětské a mládežnické organizace, ochránci přírody, rybáři, myslivci, orgány životního prostředí a dalšími. Spolek své aktivity směřuje
i k navázání a spolupráci v rámci příhraničních styků s podobně zaměřenými organizacemi a spolky, zejména v sousední SRN.
Přínosem této spolupráce by měla být vzájemná výměna zkušeností, kulturních a společenských zvyklostí a navazování nových přátelství při klubové činnosti.
Činnost a ostatní náklady zapsaného spolku budou financovány
z příspěvků jeho členů, z grantů, sponzorských darů, dotačních titulů a vedlejší činnosti.
První akcí zapsaného Balcare clubu v roce 2016, byla velmi vydařená akce v měsíci červnu – měsíci myslivosti nazvaná Myslivci dětem.
Za spolupráci na této akci zasluhují poděkování všichni sponzoři,
kteří přispěli financemi nebo věcným darem, stejně jako country

skupina Poslední vagon za hudební doprovod a Město Nová Role za
zapůjčení stolů a lavic.
Pro rok 2017 plánuje spolek organizování taneční zábavy 18. března v Kulturním domě v Nové Roli s ukázkou mysliveckých zvyklostí a tradic
a bohatou zvěřinovou tombolou. Další akcí bude v měsíci červnu druhý ročník oslavy Měsíce června – měsíce myslivosti a dětí.
Následně zorganizujeme další ročník střelecké soutěže na střelnici
Vojenských lesů a statků v Lučinách za účasti našich přátel z Německa – Saska. Věříme, že po roční odmlce se zúčastní opět střelci
z Holandska pod vedením pana Ton van den Heuvela. Domluvená je
i návštěva a střelecké klání v měsíci říjnu na střelnici v Rittersgrünnu.
Josef Škarda, předseda z.s.

Mikulášská besídka
V Mezirolí nejsou dostatečně velké kryté prostory, kde by se
sousedé v případě nepříznivého počasí mohli sejít ve větším
počtu. Proto společná Mikulášská nadílka byla spíš v rodinném kruhu ve spodní části obce. Poděkování za nápad a organizaci patří manželům Demkovým, Tesařovým a Velinským.
V Balcare clubu se sešly děti z nejbližšího okolí, kterým anděl, Mikuláš a čert za básničku nebo písničku předali sladký
balíček. Pro děti bylo připraveno společné občerstvení i následná diskotéka. Nad bezpečným průběhem celé akce dohlížela čtveřice přísných otců.
Foto: M.Demko

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2017

9

skaut

Skaut - střípky z naší činnosti
Podzimní prázdniny 26. – 30.10. 2016
Letošní podzimní prázdniny jsme strávili dva dny v Karlových Varech, kam jsme vyrazili už ve středu odpoledne. Po ubytování v pronajatém bytě v centru města jsme vyrazili na večerní procházku kolem Vřídelní kolonády, Městského divadla, nasvíceného hotelu Pupp,
kolem posmutnělých Římských lázní, prohlédli si sochu Karla IV.,
k Mlýnské kolonádě a zpět do bytu. Příjemně unaveni jsme zalezli do
spacáků a poměrně brzy usnuli. Ráno nás čekala prohlídka výstavy
o Karlu IV. a replik korunovačních klenotů, konané u příležitosti
700 výročí narození. Po té jsme se vydali napříč Karlovými Vary, kde
nás Liška seznamovala s místy, kde by mohla být stanoviště na soutěž O klíč k městu Karla IV., kam nás přihlásila. Pro zpestření jsme
vyjeli lanovkou na Dianu, kromě výšlapu 150 schodů jsme navštívili
Motýlí dům, kde nám motýlci přistávali na košilích i rukách. Zpět
jsme se vydali pěšky, jenže část šla jinou cestou a nepočkala na smluveném místě, ale nakonec jsme se šťastně sešli, však jsme to také od
Lišky pěkně schytali. Po vydatném obědě jsme vyrazili do obchodního centra Fontána, kde byl připraven halloweenský program. Tam
jsme se rozloučili s dětmi druhého oddílu, které byly s námi právě
kvůli soutěži O klíč, abychom byli lépe připraveni. Ostatní jsme si
vydlabali dýně, které jsme ještě na bytě upravili a rozsvítili jsme si je.
Spát jme šli brzy, protože nás čekalo ranní vstávání, balení a přesun
na chatu. Tam jsme si zahráli spoustu her, opékali buřty, grilovali
maso, šli cestu odvahy (nakonec všichni, což Lišku moc potěšilo),
odlili stopy jelena. V neděli jsme se vraceli, ještě jsme se stihli vyřádit
v sokolovském bazénu. Podzimní prázdniny se nám moc líbily.

uchovat v paměti. Byli tak šikovní, že nasbírali hodně bodů, a ve své
kategorii vyhráli. Dokonce i celkově byli mezi předními. Za to si zaslouží velikou pochvalu.

Výprava za marialázeňskými miniaturami
Ve svátek 17.11.2016 jsme se vypravili vlakem do Mariánských
Lázní, tam jsme navštívili Boheminium park, kde je na 60 modelů
českých památek. Obdivovali jsme hrady a zámky, jako například
Karlštejn, Červenou Lhotu, Bečov, Litomyšl, Český Krumlov, Kynžvart, stavby kostelů, mostů, rozhleden, železnici v Lužné, kde jsme
mohli pustit vláček, hotel na Ještědu, tady ale lanovka nefungovala.
Nepřálo nám totiž moc počasí. Přesto jsme cestou sem vystoupali
100 schodů na rozhledně Hamelika, jejíž model jsme zde také viděli. Zpět jsme seběhli cestičkou pod lanovkou, která již toto dobu
nejezdí, prošli jsme hlavní třídou Mariánských Lázní, mohli jsme
porovnat Křížový pramen s modelem, který jsme viděli v parku. Ani
zpívající fontána již nebyla v provozu. Závěr završila sladká tečka
v podobě kopečku výborné italské zmrzliny v místní cukrárně.

Výprava za Santou
Výjimečně netradičně jsme se vypravili místo schůzky 8. 12. do
Karlových Varů za Santa Clausem a jeho kamiónem. Někteří odvážlivci se s ním vyfotili, ostatní alespoň u kamiónu, a přivezli si suvenýr
malý kamiónek.

Výprava za vánoční atmosférou na statek Bernard
Na stříbrnou adventní neděli jsme spolu s druhým oddílem vyrazili

Soutěž O klíč k městu Karla IV.
V sobotu 12.11.2016 jsme se zúčastnili 50. ročníku soutěže pořádané karlovarskými vodními skauty. Vyrazili jsme ještě v pátek hned
po lampiónovém průvodu, abychom nemuseli moc brzy vstávat
a čekat pak na nádraží, protože bylo přece jen dost chladno. Opět
jsme přespali v půjčeném bytě, a na seřadiště na Šibeničním vrchu
jsme to měli docela blízko. Měli jsme připraveny tři hlídky, ale protože všichni nedorazili, museli jsme zaimprovizovat, přesunout některé členy a jednu hlídku doplnit členy právě pořádajícího oddílu. Podle mapy jsme museli najít 8 stanovišť, kde jsme plnili různé
dovednostní úkoly. Například postavit věž z matiček pomocí špejle,
přenést kyblík na třech provázcích s balónky. Tady byla spolupráce
a šikovnost opravdu velice důležitá, stejně jako u vytahování špejlí,
aby popadalo co nejméně kuliček, shazování kuželek pomocí bambule na čepici, trefování hrachu do hrnce. Zachránit zraněného nebo
střelba z luku. S nejmenšími benjamínky, ve složení předškolačka
Kačenka, prvňáček Víteček a druhačky Kájina a Barbucha, chodila Liška (u nich nutný dozor), byli moc a moc šikovní. Ze samého
fandění a povzbuzování zapomínala fotit, takže si soutěžení musíme
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

na statek Bernard, kde se konaly vánoční trhy, a pro děti byla připravena Ježíškova dílna. Museli jsme vlakem až do Sokolova, po té pěšky po cyklostezce na statek. Prohlédli si výstavu betlémů, dali hlas
tomu, který se nám ze soutěžních líbil nejvíce, procvičili si znalosti
přírody v ekocentru, vyrobili si malý dárek, navštívili nebe a peklo,
vyzkoušeli vánoční zvyky, rozkrojení jablka, lití vosku (místo cínu),
nakoukli pod hrnečky, co nás v příštím roce čeká. Byť nám počasí
moc nepřálo, odnesli jsme si spoustu pěkných zážitků a dárečků pro
sebe i své blízké.

Vánoční besídka
Už se těšíme na zlatou neděli, kdy se celé středisko sejde na vánoční
besídce. Půjdeme tradičně ozdobit strom zvířátkům do lesa, zajdeme do kostela zazpívat si koledy spolu s místními pěveckými sbory.
V klubovně u nazdobené větve posedíme, popovídáme u čaje a cukroví, které si sami vyrobíme, rozdáme si vyrobené dárečky.
Do roku 2017 přejeme všem lidem dobré vůle hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Hana Horychová – Liška
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Noc na Karlštejně
aneb vzpomínka
na Karla IV.
24. 10. 2016 jsme se sešli s dětmi z 1. stupně, abychom oslavili 700. výročí narození Karla IV.
Společně jsme se vrátili do středověku – proběhl rytířský
turnaj v tělocvičně, pobavili jsme se ve středověké krčmě,
vyráběli jsme si doplňky ve středověké dílně, hodovali jsme
na královské hostině a v komnatě Karla IV. jsme se dozvěděli
něco z panovníkova života. A přijel dokonce i sám Karel IV.
Na „hradě“ jsme potom přespali. Ráno nás čekaly další hry
a soutěže.
Příprava celé akce pro cca 150 dětí byla náročná a jsme moc
rádi, že vše klaplo na jedničku. Všem rodičům děkujeme za
výborné občerstvení a krásné kostýmy, které dětem vyrobili.
S dětmi jsme si to moc užili. A žákům z 6. a 9. třídy děkujeme
za pomoc při organizaci!

2017

Velký úspěch žáka
naší školy
V novorolské ZUŠ byly 30. 11. 2016 oceněny necelé dvě stovky nejlepších žáků z Karlovarského kraje. Kraj tím vzdal hold nejúspěšnějším žákům, kteří bodovali v soutěžích za školní rok 2015/2016.
Jsme pyšní na to, že mezi oceněnými byl i Oliver Hegenbart z 6. A.
Pamětní list, smajlíka a finanční odměnu získal za účast v Ústředním
kole Matematického klokana v kategorii Klokánek. Blahopřejeme!

26. ročník „Velké ceny Nové Role“ ve vzpírání
Startovalo celkem 17 závodníků ,včetně 3 žen,z oddílů: Rotas Rotava,Baník Sokolov, SKV Teplice, PSK Olymp Praha, Barbel Praha,
Sokol Vyšehrad Praha, Baník Meziboří a domácí Nová Role.
Ženy:
1.místo Dominika Lokingová ~ R.Rotava ~ 104(47+57) ~ 142,8 Si
Masters:
1.místo Jan Kukučka ~ Sokol Vyšehrad Praha ~ 138(60+78) ~ 367,8 mSi
5.místo Karel Mrnuštík ~ Nová Role ~ 135(55+80) ~ 268,7mSi
Muži do 85kg:
1.místo Dušan Kovač ~ Baník Meziboří ~ 235(105+130) ~ 283,1 Si
2.místo Miloš Podšer ~ Nová Role ~ 204(96+108) ~ 249,8 Si
LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2017

Muži +85kg:
1.místo Michal Spilka ~ Baník Meziboří ~ 262(112+150) ~ 285,9 Si
Soutěž měla dobrou sportovní i společenskou úroveň.
Přítomni byli i zástupci města. Slavnostní zahájení provedla starostka p. Jitka Pokorná.
Děkujeme za podporu městu N. Role,porcelánce Concordia lesov
a vedení TJ .
Předseda oddílu vzpírání
Augustin Kocur
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Porcelánový běh

1. ročník trailového běžeckého závodu
Dne 23. 10. 2016 se v Nové Roli sešla sportu holdující veřejnost při
příležitosti konání úvodního ročníku běžeckého podniku s názvem
Porcelánový běh. Po únorovém Běhu s čelovkou jsme začali vážně
přemýšlet o skutečném běžeckém závodu a tak jsme v průběhu roku
hledali vhodnou trasu, termín, zázemí a v neposlední řadě také název pro tento podnik. A tato snaha vyvrcholila právě o předposledním říjnovém víkendu.
Samotný název závodu byl poměrně těžký oříšek. Po mnoha návrzích obsahující předpokládanou délku trasy jsme nakonec přistoupili
k patriotskému řešení – název Porcelánový běh samozřejmě pochází
od přízviska Nové Role, známého jako město porcelánu a zeleně.
Výborné zázemí nám poskytl Tenisový klub Nová Role, jehož vytápěná klubovna byla při nevlídném podzimním počasí velice vítána.
V areálu TK Nová Role byl také umístěn start a cíl celého závodu.
Dále si řekněme pár slov o trase hlavního závodu. Naším cílem
bylo vytvořit trasu co nejvíce přírodní, s minimem asfaltu. To se nám
myslím povedlo, protože dobré tři čtvrtiny trasy vedly po polních
cestách a lesních pěšinách a samotný úsek přes město byl co nejkratší. Pro větší atraktivitu jsme zvolili náročnější terén s kameny
a kořeny, protože si myslíme, že takové běhání je zkrátka zábavnější.
Finální podoba trasy měřila přibližně 6,1 km a nabízela převýšení
88 m. Běžci si prošli těžkou zkouškou, když je po úvodních dvou
kilometrech čekal nepříjemný kopec po kořenech a kamenech od
niťárny přes přejezd. Po odpočinku na rovinatější pasáži přišel vrchol v podobě nejprudšího stoupání (až 25 %) na značce necelých tří
kilometrů. Poté už se běželo převážně z kopce, ale potrápit mohl ještě rozbahněný úsek na louce za novorolskou porcelánkou. Doufáme,
že tato trasa se závodníkům líbila a budeme si ji moci proběhnout
znovu za rok.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na děti, které dle věkových kategorií absolvovaly znatelně kratší vzdálenosti. Nejmenší běžce čekalo 450 metrů, starší děti zvládly 600 metrů okolo škvárového hřiště
a nejstarší děti se podívaly i na louku za porcelánkou na trati dlouhé
1 400 m.
Traťové rekordy hlavní trasy stanovili borci z Triatletu Karlovy
Vary – mezi muži to byl mladý talent Miroslav Vdoviak, kterému
jsme jako absolutnímu vítězi naměřili čas 23:56 a úchvatné tempo
03:55/km. Mezi ženami si pro rekord doběhla ještě mladší Anička
Korbová, která stanovila metu 29:17 (tempo 04:48/km).
Na závěr ještě pár zajímavých čísel. Celkový počet závodníků ve
všech kategoriích prvního ročníku Porcelánového běhu činil 86 běžců. Hlavní závod úspěšně absolvovalo 53 účastníků, z toho 29 žen
a 24 mužů. Nejstaršímu účastníkovi bylo úctyhodných 58 let, nejmladšímu pak pouhých 5 let. Průměrnému běžci hlavní trasy by bylo
35 let a těch 6,1 km by zvládl za 34:54 s tempem 05:43/km.
Nakonec nezbývá než poděkovat všem, kteří se do Nové Role na
první ročník Porcelánového běhu vydalo, ať již závodit, nebo fandit
či pomáhat. Za vydatnou pomoc a podporu při organizaci děkujeme zejména DDM Nová Role TK Nová Role a také všem dobrovolníkům. Velké díky patří také sponzorům, kteří nám umožnili pro
všechny účastníky připravit občerstvení a věnovat ceny pro nejúspěšnější tři běžce všech vyhlašovaných kategorií. Doufáme, že se
všem zúčastněným závod líbil a těšíme se na vás na dalším ročníku
Porcelánového běhu (předběžný termín je 22. 10. 2017) či dalších
námi pořádaných akcích!
Za Cykloteam Nová Role
Tomýk Tvaroužek a Václav Bechiňský
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