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SLOVO KRONIKÁŘKY
Od 1. ledna 2013 jsem byla pověřena starostkou Nové Role zapisováním do
kroniky města. Jmenuji se Miluše Dušková, bydlím v Nové Roli od roku 1976.
Jsem vdaná a mám dceru Lucii.
Po odmaturování na sokolovském gymnáziu a po pětiletém studiu na
Pedagogické fakultě v Plzni (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. a 3.
stupeň) jsem se v roce 1986 stala učitelkou. Nejprve jsem učila na jazykové
škole v Chodově, od roku 1993 jsem začala učit na Základní škole v Nové Roli.
Učím na 1. stupni žáčky 1. – 5. třídy.
Po volbách v roce 2010 jsem byla zvolena členkou Zastupitelstva v Nové Roli.
Mám na starosti kulturu a propagaci města (včetně Novorolského zpravodaje).
Kroniku jsem převzala po panu Jindrovi, který se kronikaření věnoval 4 roky.
Psaní kroniky je pro mne výzvou a posláním, chtěla bych zaznamenat naši dobu
co nejvěrohodněji, aby si budoucí občané jednou mohli udělat obrázek o době, ve
které žijeme nyní.
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OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
OBSAZENÍ NA MěÚ 2013
Jitka Pokorná

starostka

Ing. Libor Škarda

místostarosta

Mgr. Vladimír Dicá

tajemník
Oddělení kanceláře tajemníka

Lenka Žigovičová, DiS.

matrika, evidence obyvatel, sociální věci,
Czech POINT

Vlastislav Slíž

správa elektronických systémů, bytové
záležitosti, Czech POINT

Bohdana Fedorová

podatelna, přestupky, informace
Odbor životního prostředí

Jana Kohoutová

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

Jiřina Kaufmanová

stavební úřad, silniční spr. úřad

Helena Šmídová

životní prostředí, odchyt psů, odpadové
hospodářství
Ekonomický odbor

Kateřina Černá, DiS.

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

Jana Kotková

účetní

Alena Bártová

poplatky psi, pohledávky, pronájem
majetku, faktury

Lenka Hegenbartová

pokladna, poplatky, evidence majetku,
Czech POINT
Městské lesy

Lubomír Doležal, DiS
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Místní samospráva
RADA MĚSTA
Starostka
Místostarosta
Radní

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

Pokorná Jitka
Ing. Škarda Libor
MUDr. Nesybová Hana
Škarda Josef
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
Předsedkyně
1. místopředseda
2. místopředseda
Zapisovatelka

Povodňová komise
Pokorná Jitka
Ing. Škarda Libor
Mgr. Dicá Vladimír
Žigovičová Lenka, DiS.

Členové

Hubáček Stanislav
Kohoutová Jana
MUDr. Nesybová Hana
Schlosser František
Sýkora Jiří
Škarda Josef
Zdeněk Luděk
Zvěřina Martin

VÝBORY
Finanční výbor
Předseda
Členové

Kontrolní výbor
Předsedkyně
Členové

Zvěřina Martin
Doležalová Věra
Schmiedová Alžběta
Mgr. Tichý Roman
Zámostná Olga

Schwarzová Dagmar
Ing. Bechiňský Václav
Dolejš Petr ml.
Dubová Marcela
Vrchlavský Jiří

Osadní výbor Jimlíkov
Předseda
Hejna Miroslav
Členové
Hejnová Michaela
Hrabicová Martina

Osadní výbor Mezirolí
Předseda
Cibuzar Vít
Členové
Helcl Jaroslav
Ing. Lapáček Antonín
Nožka Jiří
Tintěrová Jana

REDAKČNÍ RADA NZ

KULTURNÍ KOORDINÁTOR

Předsedkyně
Členky

PaedDr. Dušková Miluše (KK zrušena
k 1.1.2013)

Lillová Olga
PaedDr. Dušková Miluše
Škardová Růžena
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INVESTIČNÍ AKCE
Během roku 2013 bylo uskutečněno několik investičních akcí:
-

parkovací místa v ulici Nádražní a Na Pěší zóně
spojovací chodba mezi pavilony v mateřské školce
hrací prvky na zahradu mateřské školky a DDM
hrací prvky na hřiště v Mezirolí
oprava domu č. p. 280 (okna, zateplení, střecha)
nová podlaha v tělocvičně ZŠ
drobné opravy komunikací (Mezirolí, Jimlíkov, chodník Nádražní)
projektová dokumentace úpravy č. p. 236 (budoucí knihovna, DDM)
nový územní plán
odkoupení budovy č. p. 231 (plánované sociální zařízení pro seniory)

Parkovací místa v Nové Roli:

Spojovací chodba v mateřské školce:
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Hrací prvky na dětská hřiště v Mezirolí a Nové Roli:

Oprava domu č. p. 280:

Odkoupení budovy č. p. 231:

Pokračovaly práce na hřišti u haly:
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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013
V lednu 2013 měli občané celé České republiky poprvé možnost zvolit si
přímou volbou svého prezidenta (dosud byl volen nepřímo Parlamentem ČR).
1. kolo prezidentských voleb se konalo ve dnech 11. – 12. 1. 2013. Lidé si
vybírali z devíti kandidátů. Z prvního kola voleb pak do druhého postoupili
s nevelkým rozdílem v počtu hlasů Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Miloš
Zeman

Karel
Schwarzenberg

24,2%

23,4%

Volební účast v 1. kole ve 4 volebních okrscích v Nové Roli byla 59,67 %. A
jak hlasovali novorolští občané?

Kraj: Karlovarský kraj

Okres: Karlovy Vary

Politická
příslušnost

Kandidát
1. Roithová Zuzana MUDr.

KDU-ČSL

2. Fischer Jan Ing. CSc.

BEZPP

3. Bobošíková Jana Ing.

Obec: Nová Role

Hlasy

%

63

3,10

511

25,16

SBB

49

2,41

4. Fischerová Táňa

KH

60

2,95

5. Sobotka Přemysl MUDr.

ODS

47

2,31

6. Zeman Miloš Ing.

SPOZ

435

21,41

7. Franz Vladimír Prof. JUDr.

BEZPP

164

8,07

8. Dienstbier Jiří

ČSSD

346

17,03

9. Schwarzenberg Karel

TOP09

356

17,52
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Lidé, kteří byli před druhým kolem prezidentské volby rozhodnuti volit
kandidáta Miloše Zemana, mu dali přednost především proto, že je Čech a že ho
pokládají za vzdělaného. Dále jim imponovalo, že je jim bývalý premiér názorově
blízký a „umí mluvit“.
Na Karlu Schwarzenbergovi oceňovali jeho příznivci především prestiž
v zahraničí, reprezentativní vystupování, vzdělání a slušnost. Vyplývá to z
průzkumu, který pro Českou televizi provedla agentura STEM/MARK.
25. – 26. 1. 2013 se konalo 2. kolo
prezidentských voleb.
Ve 2. kole byla v Nové Roli volební účast
o něco nižší – 55,21%.

Volba prezidenta České republiky 2013
2. kolo – 25. a 26. ledna 2013 (ČR)

Výsledky v Nové Roli
53,55% (1002 hlasů)
Ing. Miloš Zeman
46,45% (869 hlasů)
Karel Schwarzenberg

Funkční období dosavadního prezidenta
Václava Klause končí 7. března 2013.
Následujícího dne složí Miloš Zeman slib a
nastoupí do své funkce.

Miloš Zeman

Karel Schwarzenberg

SPOZ

TOP 09

2 717 405 hlasů

2 241 171 hlasů

54,80 %

45,19 %

vítěz

poražený

OFICIÁLNÍ PORTRÉT PREZIDENTA
Nově zvolený prezident Miloš Zeman 10. 2.
2013 zveřejnil svou oficiální fotografii, která
bude po 8. březnu, kdy nastoupí do funkce,
viset na úřadech, na velvyslanectvích nebo
třeba ve školách. Fotografie je unikátní v tom,
že nabourává tradici oficiálních prezidentských
snímků vzniklých po roce 1918. Zeman má na
fotce založené ruce. Autorem portrétu je
fotograf Herbert Slavík.
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Předčasné volby
do Poslanecké sněmovny 2013
Volby do Poslanecké sněmovny PČR se konaly 25. a 26. října 2013. Voliči šli
k urnám o několik měsíců dříve. Důvodem konání předčasných voleb
bylo rozpuštění dolní komory, pro které se při srpnovém hlasování vyslovilo 140
poslanců. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Sněmovnu 28. srpna 2013.
Pozadí předčasných voleb:
Předčasné volby jsou vyústěním politické krize, kterou odstartoval
červnový zásah ÚOOZ na Úřadu vlády a dalších místech. Ústřední postavou celé
kauzy byla tehdejší šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase Jana Nagyová.
Tzv. aféra Nagyová zahýbala českou politickou scénou a vedla ke jmenování
úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Té se však nepodařilo získat důvěru Poslanecké
sněmovny, a tak úřadovala v demisi. Při hlasování o důvěře Rusnokově vládě se
navíc ukázalo, že deklarovaná stojedničková většina koalice ODS, TOP 09 a
LIDEM již neexistuje. TOP 09 se proto rozhodla podpořit předčasné volby. Díky
tomu se v Poslanecké sněmovně našel dostatečný počet poslanců, kteří
podali návrh na její rozpuštění (celkem 126 ze stran ČSSD, TOP 09, KSČM a VV).
Politické strany a hnutí kandidující v předčasných volbách:
O křesla v Poslanecké sněmovně bojovalo 5 908 kandidátů, což je téměř o
tisícovku více než ve volbách v roce 2010. Na jedno poslanecké křeslo tak
připadalo zhruba 30 uchazečů, před třemi lety jich bylo o pět méně.
Čísla všem 24 kandidujícím uskupením vylosovala Státní volební komise.
Strany se je snažily využít ve svých kampaních.
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD (rep. lídr B.
Sobotka) se ziskem 20,45 procent hlasů. Hned za ní se umístilo ANO 2011
miliardáře Andreje Babiše, které získalo 18,65 procent hlasů. Třetí pozici obsadila
KSČM (rep. lídr V. Filip) s téměř 15 procenty hlasů. Strany bývalé vládní koalice
výrazně ztratily - pro TOP 09 (rep. lídr K. Schwarzenberg) hlasovalo necelých 12
procent voličů, pro ODS (rep. lídr M. Němcová) 7,72 procent. Do Poslanecké
sněmovny se dále dostalo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se 6,88
procenty a návrat do sněmovních lavic slavila KDU-ČSL (rep. lídr P. Bělobrádek),
která získala 6,78 procent.

Volební účast byla 59,48 %.

Bohuslav Sobotka

Andrej Babiš
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Vojtěch Filip

Karel Schwarzenberg

Miroslava Němcová

Tomio Okamura

Počet hlasů

Strana
číslo

název

1

ČSSD

2

Pavel Bělobrádek

celkem

v%

1 016 829

20,45

Strana svobodných občanů (Svobodní)

122 564

2,46

3

Česká pirátská strana (Piráti)

132 417

2,66

4

TOP 09

596 357

11,99

5

Hlavu vzhůru – volební blok

21 241

0,42

6

ODS

384 174

7,72

7

Romská demokratická strana

609

0,01

8

Klub angaž. nestraníků (KAN)

293

0,00

9

Politické hnutí Změna

28 592

0,57

10

Strana soukromníků ČR

13 041

0,26

11

KDU-ČSL

336 970

6,78

12

Volte Pravý Blok

1 225

0,02

13

Suverenita – Strana zdravého rozumu

13 538

0,27

14

Aktiv nezávislých občanů (ANEO)

1 237

0,02

15

Strana Práv Občanů - ZEMANOVCI

75 113

1,51

16

Občané 2011

455

0,00

17

Úsvit přímé demokracie T.Okamury

342 339

6,88

18

Dělnická strana sociální spravedlnosti

42 906

0,86

19

Československá strana socialistická

20

ANO 2011

927 240

18,65

21

KSČM

741 044

14,91

11

nesplnění náležitostí přihlášky

22

LEV 21 – Národní socialisté

23

Strana zelených

24

Koruna Česká (monarch. strana)

3 843

0,07

159 025

3,19

8 932

0,17

Za Karlovarský kraj se do Poslanecké sněmovny dostalo 5 poslanců:
- Novotný Josef, Wernerová Markéta (ČSSD)
- Procházka Roman, Soukup Zdeněk (ANO 2011)
- Borka Jaroslav (KSČM)
Za Novou Roli kandidovali do Poslanecké sněmovny:
- Jitka Pokorná – starostka města Nová Role (50 let, TOP 09 s podporou
Starostů)
- Bc. Aleš Bruna – transport manažer (39 let, Suverenita)
- Marie Lubasová – servírka (34 let, Děl. strana soc. spravedlnosti)
JITKA POKORNÁ
Diplomovaná zdravotní sestra s bohatou praxí
v nemocnici i u obvodního lékaře. Matka tří dětí.
V komunální politice působí od roku 1989. Členka
zastupitelstva od roku 2002, nyní starostka města,
která klade velký důraz na to, že se z politiky vytrácí slušnost, čestnost a láska k člověku. Před rokem
se stala pěstounkou a aktivně se podílí na spolupráci pěstounů s neziskovou organizací Náhradním
rodinám v Karlových Varech.
Jejím největším přáním je vybudovat ve svém městě pobytové sociální zařízení pro seniory.

Volební účast v Nové Roli byla 55,2 %.
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v
seznamu

4

4

100,0

3 404

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

1 879

55,20

1 878

1 867

99,41

Pořadí stran v Nové Roli (podle počtu hlasů)

ČSSD

22,93% Piráti

2,89% Suverenita

0,86%

ANO 2011
KSČM

22,23% DSSS
13,77% KDU-ČSL

2,89% Hlavu vzhůru
2,73% Změna

0,54%
0,37%

Úsvit

9,59% SZ

1,98% SsČR

0,32%

TOP 09
ODS

9,48% Svobodní
6,11% SPOZ

1,93% KČ
1,02% LEV 21

0,32%
0,05%
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Z voleb obrazem:
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ČESKO – NĚMECKÁ
SPOLUPRÁCE
Rittersgrün je jednou ze tří spolupracujících partnerských obcí (Nová Role –
Rittersgrün – Münstertal). Určitě si ho nenechte ujít i jako zajímavý cíl pro výlety.
Nabízí síť turistických a běžeckých tras v okolí, přímo v obci stojí za návštěvu
Muzeum úzkorozchodných vlaků. Obec leží pouhých 16 km SZ směrem od Božího
Daru.
V roce 2013 proběhlo několik družebních akcí, zde jsou některé z nich:

1. Slavnosti železničního muzea
Jako každoročně i letos ve dnech 14. – 16. 6. proběhly v obci Rittersgrün
slavnosti železničního muzea. Delegaci občanů Nové Role v čele se členem
městského zastupitelstva panem Ladislavem Cinegrem a členem komise
výstavby města panem Františkem Schlosserem přijal na slavnostech starosta
města Breitenbrunn pan Ralf Fischer a předseda Osadního výboru Thomas
Welter.
Úzkokolejná železnice a její jednotlivé exponáty byly v neustálém obležení
zejména dětských návštěvníků, jejichž rodiče se v parném dni věnovali
doplňování tekutin a výborným grilovaným bílým klobáskám, které na rožni
připravovali členové střeleckého klubu Schützenverein 1883. Své prodejní stánky
na slavnostech postavily ženy z Ostrova, Jáchymova i města Lokte a předvedly
svoje výrobky z látky, dřeva i kovové šperky.
V bohaté diskusi s organizátory akce, za neustálého přísunu občerstvení
uběhl nedělní den jako voda.

2. Setkání hornických spolků
V sobotu 29. 6. se v Rittersgrünu konala oslava 300 let hornického spolku.
Těžba a zpracování železných rud měly v obci dlouholetou tradici. Přednést
zdravici a oslavit výročí přijelo plno dalších spolků z okolí. Promítaly se historické
obrázky, zpívala se hornická hymna, předávala se různá ocenění a k poslechu
hrála hornická hudba. Připraveno bylo samozřejmě i bohaté občerstvení. Naší
4členné delegaci (pan Dicá, pan Schlosser, paní Černá a paní Dušková) se opět
dostalo vřelého přijetí od vedení obce.
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3. Setkání dětí v Nové Roli
1. srpna se v Nové Roli uskutečnilo setkání 12 českých a 12 německých
dětí (ve věku 6 – 10 let). Německé děti předaly našim kytici přátelství plnou
bonbónů. Po společné prohlídce MěÚ se děti pod vedením paní učitelky Duškové
a paní starostky Pokorné společně vydaly do porcelánky, kde si prohlédly provoz
a vyrobily si svůj hrneček. Potom je čekal oběd v restauraci U Petra – pravá
česká svíčková s knedlíkem. Děti byly spokojené.
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4. Německo český výměnný tábor mládeže v Olganitz/Sachsen
Ve dnech 11. – 16. srpna se konal další ročník mezinárodního tábora,
tentokrát v německém městě Olganitz. Z Nové Role vycestovalo celkem 10 dětí
ve věku 13 – 17 let pod vedením Jany Handšuhové ml.
Mladí lidé měli naplánováno plno aktivit, které měly pomoci k jejich
vzájemnému poznání – večery u táboráku, volejbalový turnaj, disco, výlet do
Lipska a kaolinových dolů, pobyt v zábavném parku Belantis, zábavné
pedagogické hry atd. Počasí mládeži přálo, takže jim nic nechybělo ke
spokojenosti.

5. Čtyřdenní oslavy spolupráce v Münstertalu
Ve dnech 3. – 6. 10. se uskutečnilo setkání německých měst Rittersgrün
a Münstertal u příležitosti 20. výročí jejich spolupráce. Slavnosti v horském
městečku u hranic s Francií se zúčastnilo i 47 občanů z Nové Role – delegaci
tvořili představitelé města v čele se starostkou J. Pokornou, novorolští mladí
hasiči, malé cvičenky aerobiku a bigband Červení panteři.
Cesta do 700 km vzdálené oblasti Schwarzwaldu trvala 8 hodin. Po ubytování
už následovala jedna akce za druhou. Vše začalo oficiálním zahájením v hale
s večeří a tancem, kde promluvili starostové zúčastněných měst a vystoupily
pěvecké a taneční soubory.
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Následující den navštívila delegace místní školu a hasiče, starostové společně
zasadili strom přátelství a Panteři zahráli ve francouzském Volksheimu na
nádraží. Jejich koncert odstartoval společný výlet vláčkem, kterého se zúčastnily
delegace všech spřátelených měst.

V sobotu se konala obrovská akce – shánění dobytka z horských pastvin dolů
do údolí. Slavnostně ozdobené krávy byly svedeny do údolních ohrad za zvuku
hudby a veselí všech občanů. Samozřejmě nechyběla ochutnávka místních
specialit. Večerní posezení všem zpříjemnili svou hudbou Červení panteři.

V neděli se konala v kostele místního kláštera slavnostní bohoslužba a po
závěrečném obědě se všechny delegace rozloučily a odjely do svých domovů.
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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.
V Nádražní ulici stojí Dům s pečovatelskou službou.

Nejstarším občanem Nové Role je Marie Buchálková, která se v roce 2013 dožila
97 let.
SVATBY - v roce 2013 bylo uzavřeno 13 sňatků v Nové Roli, 1 v Božičanech a
2 v Děpoltovicích.
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POČET OBYVATEL K 1. 1. 2013
Věková kategorie
DOSPĚLÍ
Z toho muži
ženy
DOROST (15 – 18 let)
z toho chlapci
dívky
DĚTI (do 15 let)
z toho chlapci
dívky
CELKEM OBYVATEL
PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL

Počet
3457
1647
1810
96
53
43
614
320
294
4167
41,89

Změny během roku 2013:
Počet přihlášených osob: 120
Počet odhlášených osob: 116
Počet narození: 51
Počet úmrtí: 56
Celkový počet obyvatel ke dni 31. 12. 2013: 4 241
Knihy narození
KN Nová Role - žádný záznam
KN Božičany - žádný záznam
KN Děpoltovice - žádný záznam

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2013 bylo přivítáno v obřadní síni města Nová Role 50 nových
občánků. Vítala je vždy starostka města Jitka Pokorná. S malým kulturním
programem vystoupily děti z mateřské školy pod vedením Karolíny Gvardové.
Vítání občánků proběhlo celkem 4x.
1. vítání občánků bylo 14. března. Pozváno bylo 10 dětí:



4 děvčátka – Marie Josefa Andrlová, Viktorie Horečná, Lucie Vitnerová,
Viktorie Dlabová
6 chlapečků – Ondřej Vlášek, Lukáš Mašek, Richard Cibuzar, Filip
Náprstek, Jakub Streďanský, Matyáš Mičuda (Božíčany)

2. vítání občánků bylo 20. června. Pozváno bylo 14 dětí:


10 děvčátek – Tereza Vondráčková, Rozálie Klesová Monika Valentová,
Viktorie Pařilová, Beáta Demková, Sabina Hrušková,
Leontýna Dobrá, Dana Bečvářová, Tereza Hauzrová,
Eliška Benešová
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4 chlapečci – Martin Zelenka, Šimon Bartoš, Tobiáš Gubiš, Jan Krajiček

3. vítání občánků bylo 19. září. Pozváno bylo 11 dětí:



3 děvčátka – Sophie Hejnová, Simona Snopková, Hana Cyrmonová,
Karolína Řezáčová, Kateřina Svobodová
5 chlapečků – Jakub Konopa, Adam Linhart, Patrik Radim Hajný, Daniel
Patrovský, Pavel Pinkas, Alexander Pšenička

4. vítání občánků bylo 12. prosince. Pozváno bylo 15 dětí:




8 děvčátek – Elissa Bílá, Ela Endrštová, Karolína Kvapilová, Viktorie
Pastorová, Rozálie Barnášová, Alice Prokopová, Karolína
Večeřová, Kristýna Kovaříková
7 chlapečků – Lukáš Pavlíček, Marek Uhlíř, Daniel Bíla, Martin Marouš,
David Huk, Jaroslav Lanc, Filip Nikoleni
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Město Nová Role je zřizovatelem Mateřských škol Nová Role a Mezirolí,
Základní školy Nová Role, knihovny a DDM. Dále v Nové Roli působí Základní
umělecká škola.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ ROLE
MŠ má kapacitu 110 dětí, která je plně využívána. Školka má 4 třídy (Ježci,
Myšky, Berušky a Žabky), o které se stará 7 paní učitelek pod vedením paní
ředitelky Ireny Švecové:
Myšky – Stanislava Houzarová, Štěpánka Karešová
Ježci – Karolína Gvardová, Miluše Žišková
Berušky – Tereza Hrušková, Dagmar Schwarzová
Žabky – Helena Hlaváčová, Irena Švecová

„Myšičky“

„Ježečkové“

„Berušky“

„Žabičky“

Život dětí v MŠ byl zpestřován mnoha akcemi: sportovní olympiáda, divadla,
besídky, exkurze - KP Nová Role, hasiči, knihovna, ZŠ, návštěva kouzelníka,
policie ČR, výlety do hor, do ZOO… Vystoupení dětí na akcích v MŠ i mimo ni,
přibližování lidových tradic- advent, masopust, vítání jara – vynášení Morany,
velikonoční koledy, otvírání zahrady s úklidem a s opékáním buřtů, čarodějnice,
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večerní hra předškoláků se spaním v MŠ, slavnostní rozloučení s MŠ, vánoční
dílny na 1. stupni ZŠ - to vše obohacovalo život dětí v mateřské škole.
Dětem s výraznějšími zálibami a předpoklady byla nabízena další možnost
rozvoje v několika kroužcích: pěveckém, výtvarně pracovním, tělovýchovném,
jazykovém. Zvýšená pozornost byla věnována dětem s odkladem školní
docházky,
s jazykovými problémy (spolupráce se Speciálním pedagogickým
centrem v Karlových Varech), dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Během letních prázdnin byla rekonstruována spojovací chodba mezi pavilony
MŠ a byly dodány nové herní prvky na zahradu.

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. Na konci roku 2013
docházelo do MŠ 8 předškoláků, 6 dětí ve věku 4-5 let a 9 dětí v nejmladší
věkové skupině. Stará se o ně paní ředitelka Šárka Vlasáková, paní učitelka
Patricie Handšuhová a asistentka pedagoga Michaela Heřmanová.
Vzdělávání je plánováno tak, aby respektovalo rámcové cíle předškolního
vzdělávání. Zejména je využita možnost individuální úpravy programu podle
potřeb dítěte a vytvoření takových podmínek, aby mohly být naplňovány cílové i
obsahové požadavky na předškolní vzdělávání i očekávané kompetence dítěte.
V průběhu roku děti zhlédly šest divadelních představení, byly na výletě
v Hipocentru ve Stanovicích, kde se projely na konících, navštívily knihovnu
v Mezirolí. V květnu proběhla návštěva psovodů, děti viděly ukázku výcviku psů a
záchrannou akci při napadení zlodějem. 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 vánoční dílny, kde si děti vyrobily vánoční dekorace.
V roce 2013 byly pokáceny nebezpečné stromy na zahradě MŠ, v srpnu byla
provedena likvidace vosího hnízda, jinak neproběhly žádné větší opravy.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2013/2014 bylo přihlášeno 303 žáků, kteří navštěvovali 17
tříd. Někteří dojíždějí z Jimlíkova, Mezirolí a Božíčan. Poprvé byla otevřena
přípravná třída (tzv. „nuláček“) pro 12 dětí.
Funkci ředitelky školy druhým rokem vykonává Mgr. Jana Zelená, zástupcem
je Mgr. Miroslav Starý.
Děti vyučuje dalších 23 učitelek a učitelů (Mgr. Jindra Čekalová – Rytířová,
Mgr. Hana Tomanová, Mgr. Soňa Vavrochová, Mgr. Markéta Šímová, Mgr.
Dagmar Schlapáková, PaedDr. Miluše Dušková, Alena Mihalová, Bc. David Slavík,
Mgr. Lenka Sarai Mikešová, Mgr. Miroslava Müllerová, Mgr. Miriam Velínská, Mgr.
Alena Záhrobská, Mgr. Darina Dvořáčková, Bc. Monika Nedvědová, Bc. Radek
Veselý, Blanka Považajová, Mgr. Anna Zapletalová, Bc. Olga Střelcová, Eliška
Brízgalová, Helena Krausová, Mgr. Josef Lidinský, Mgr. Jana Rokoská, Marie
Neumannová)+ 2 asistenti pedagoga (Zdeněk Sax, Gabriela Zíková).
V družině pracují 3 vychovatelky (Dana Teuchertová, Monika Holešovská,
Iveta Maxová).
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 Den Země, Čertí školička,
Barevné dny, spaní ve škole, divadelní představení, besedy, koncerty apod.

ZŠ

Tělocvična

Spaní ve škole

Učebna fyziky a chemie
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Žáci 1. stupně se zúčastnili plaveckého výcviku a výuky na dopravním hřišti.
V tomto roce se žáci pod vedením paní učitelky Duškové aktivně zapojili do
mnoha akcí města – vystoupili na Plese města, stavění májky, country tance
zatančili na festivalu Valcha, koledy zazpívali při rozsvícení vánočního stromku,
kde také rozdávali vánoční štěstíčka a cukroví.

Učitelé se snažili zapojovat žáky do různých soutěží a olympiád. V březnu se
žáci školy zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokan 2013 (4 kategorie).
Nejlépe dopadl Oliver Hegenbart z 2. A, který v rámci KV kraje obsadil 7. místo.
Na podzim se žáci 3. A zapojili do základního kola Logické olympiády.
Nepostoupili dále, ale umístěním v první polovině zúčastněných neudělali ostudu.
Třeťáci se také zúčastnili putování velryby Varyby v Karlových Varech.
Úspěšně vyplnili pracovní listy a čekali na výsledek. Vyšlo jim to – byli vylosováni
ze 40 zúčastněných tříd a získali originální lázeňské pohárky a exkurzi v hotelu
Imperiál.

V roce 2013 byl při ZŠ ustanoven Klub přátel školy.
V době letních prázdnin byla v tělocvičně školy vyměněna podlaha.
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DDM
DDM pracuje již od roku 1984 a je umístěn v bývalém objektu MŠ. Ředitelkou
je Milena Tichá, pedagogem volného času je Jana Handšuhová. 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.
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 16. – 22. 2. 2013 v Novém Městě u Jáchymova, letní 20. 7. – 2.
8. 2013 v Bedřichovce - Orlické Záhoří v Orlických horách + příměstský letní
tábor 1. – 12. 7. 2013 v Nové Roli a okolí).
DDM organizoval 5 – 6 akcí měsíčně pro školní družinu a dětskou veřejnost,
pořádal výtvarné dílny podle ročních období a svátků, organizoval preventivní
přednášky pro žáky ZŠ a zajišťoval vystoupení zájmových kroužků na kulturních
a sportovních akcích ve městě.

KNIHOVNA
Vedoucí 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.
Výpůjčky celkem v roce 2013 činily 38 967 kusů. Čtenářů bylo 644.
Knihovna odebírala 50 titulů časopisů, 3 tituly pobočka v DPS a 10 knihovna
v Mezirolí.
Knihovna zpracovala a zapsala do svého fondu 62 ostatních dokumentůelektronické zdroje-cizojazyčné knihy na CD, elektronické přílohy periodik a
pořady o Nové Roli zpracované kabelovou televizí Duha.
Z knižního fondu knihovny bylo odepsáno 500 knih, brožur a ostatních
dokumentů. Bylo nakoupeno a zpracováno 1 009 knih, brožur a ostatních
dokumentů.
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Božičany
120 nových knih ( placeno Obecním úřadem Božičany) 20 932,- Kč
Děpoltovice 109 nových knih( placeno Obecním úřadem Děpoltovice)20 718,- Kč
Mezirolí
36 nových knih 4 397 Kč
Nová Role 642 nových knih a OD 73 067 Kč + 42 knih z projektu Česká
knihovna, tj. celkem 684 knih

STAV KNIŽNÍHO FONDU
K 31. 12. 2013 měla naše knihovna celkem 30 723 knih:
BOŽIČANY:
2 403 knih
DĚPOLTOVICE:
2 239 knih
MEZIROLÍ:
2 482 knih
DPS pobočka:
541 knih
NOVÁ ROLE:
23 058 knih
Knihovna se připojila k projetku Česká knihovna a získala zdarma 42 knih
českých autorů
MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST
V knihovně bylo uspořádáno 147 kulturních, výchovných a vzdělávacích
kolektivních akcí, kterých se zúčastnilo 2 816 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
NOC S ANDERSENEM - nocování v knihovně, noc plná soutěží, her a práce na PC
– téma Helena Zmatlíková – ilustrace knih
KNIHOVNICE DĚTEM ANEB HRY BEZ HRANIC – v květnu se družstvo dětí
zúčastnilo 7. ročníku her, které pořádá Svaz knihovníků (SKIP) Karlovarského
kraje na téma Harry Potter a Palác princů
TÝDEN KNIHOVEN – prezentace knihoven v celé republice – čtenářská amnestie,
soutěže, besedy, Cesta za dobrodružstvím – Expedice Magazín (noc plná
dobrodružství her, soutěží i novinářské práce - nocování dětí 6. - 7. třídy –
výroba novin), Veselé háčkování - výstava ručních prací. Pro ZŠ byly uspořádány
soutěže pro každou třídu - Novorolská Vysoká hra, Adolf Dudek ilustrátor a
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spisovatel předvedl 3 besedy (Hrajeme si na malíře, Pohádkové kreslení a
Nehulíme, kreslíme)
MARATON ČTENÍ - Radek Malý - Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky (beseda
pro druhé třídy nad knihou pro prvňáčka se známým básníkem)
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – předvánoční prodejní výstava knih, vyrábění
vánočních dárků, soutěže
BESEDY PRO SENIORY S PROMÍTÁNÍM
VÝSTAVY S VERNISÁŽÍ (Toulky krajinou - výstava fotografií Lenka Křížová a
Miloslav Křížek) Výstava výtvarných prací ZŠ a ZUŠ, Veselé háčkování (výstava
ručních prací) Magda Preising - výstava obrazů, Marcela Glozová Nemaluji do
šuplíku aneb Chvilka slávy pro mne, Perníčkománie

Vernisáž M. Glozové

Výstava ručních prací

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ na čtenáře knihovny (pro 1. třídy ZŠ)
KAMARÁDI MOUDROSTI – Velká čtenářská soutěž pro všechny třídy ZŠ
CESTA DO POHÁDKY – literární soutěž v přírodě letos na téma Čarodějnice
RODINKA- pravidelné setkání pro nejmenší a maminky na MD-Hudební nástroje,
Afrika, Jaro, Co se děje v trávě, Jezdím, jezdíš, jezdíme, Kdo kde bydlí, Draci, Co
rádi jíme, Těšíme se na Ježíška
LISTOVÁNÍ – Lukáš Hejlík a Alan Novotný v představení Život k sežrání a Strýček
Ludvík

Pro děti ZŠ a MŠ byly pravidelně pořádány besedy z informatiky. V knihovně
byly připravovány literární a vzdělávací soutěže a testíky k různým tématům.
Pravidelně každé pondělí se v knihovně setkávaly děti, které soutěžily
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v připravených literárních či vědomostních kvízech či v literární lístečkové soutěži
Znáš spisovatele a jejich díla, která je velmi oblíbená. Pro ZŠ bylo uspořádáno 53
besed a soutěží.
Velmi dobrá byla spolupráce s učitelkami ZŠ. Každá třída několikrát navštívila
knihovnu, hlavně s dětmi I. stupně.
Pro MŠ byly uspořádány besedy na téma: O knihovně a Za pohádkou do
knihovny.
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, miniškoleníčka práce na PC, zapojila se i do celostátních akcí i
akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli. Paní knihovnice Jana Tintěrová získala
ocenění KV kraje za nejlepší knihovnu v kraji v neprofesionálních knihovnách.

Zde je jen namátkový výčet úspěšných akcí pro děti i dospělé v Mezirolí:
Přísloví, Masopust, Březen měsíc čtenářství, Noc s Andersenem, Týden knihoven,
Vánoční zvyky, Den pro dětskou knihu, Sousedské povídání o životě v Mezirolí,
Ruční práce, Čertovská beseda, Riskuj, Lístečková o spisovatelích, Obrázky
Heleny Zmatlíkové, Co víte o Nové Roli, Co víte o Praze, Pohádkový kvíz,
Sportovní kvíz atd.

ZUŠ
Ředitelkou školy je Květa Teturová, dále zde vyučuje 7 učitelů hudební obor:
Karel Švec, Jan Mikeš, Vladislava Nohová, Jaromír Marouš, Miroslav Šoltész,
Radoslav Šulc, Jiří Švec. Galina Šedivková vyučuje výtvarný obor.
V hudebním oboru se vyučovalo přípravné HV, sólovému zpěvu a hře na
hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové i bicí. Studium ve
výtvarném oboru zahrnovalo zvládnutí všech výtvarných technik – kresby,
malby, grafiky, práce s keramikou. K prezentaci výsledků škola organizovala
veřejné koncerty hudebního oboru a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se
pravidelně zúčastňovali soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i
v zahraničí.
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Při ZUŠ pracují 2 orchestry – malý bigbendík Panteříci a Červení panteři. Ty
vystupovaly nejen v Nové Roli a ČR, ale i na akcích v zahraničí (především
v Německu).
V roce 2013 se konalo několik koncertů pro veřejnost v ZUŠ, v cukrárně BaR,
v Karibu, v kulturním domě i na Michalské pouti (viz časový přehled akcí).
Úspěšně působili trubači Panterů na ligových zápasech HC Energie Karlovy Vary,
reprezentovali nás na čtyřdenním družebním setkání v Německu a 7 členů
malého bigbendíku se zúčastnilo v dubnu přehlídky jazzových kapel z celého
světa v ruském Irkutsku.

ZUŠ

Michalská pouť

Karibu

Café BaR

KV aréna

ZUŠ - Vánoce
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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. Tvaroužkem).

TJ NOVÁ ROLE
V roce 2013 tvořilo členskou základnu TJ 320 členů (230 ženy a dívky, 90
muži a chlapci).
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 – OP 2012/13 – 9. místo)
Vzpírání – aktivní účast v druhé lize (muži, trenér A. Kocúr)
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 – 24. ročník - vzpěračské klání v prosinci za
účasti nejlepších vzpěračů ČR (27 vzpěračů, z toho 3 ženy) – M. Podšer 3.
místo muži do 85 kg, J. Nagy 3. místo muži nad 85 kg, K. Mrnuštík 2.
místo muži masters, P. Kocurová 3. místo ženy
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-

turnaj O novorolskou Venuši – volejbalový turnaj 13. 4. 2013

-

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 (již
devátý ročník – Omiš, červenec)

-

kulturní a společenské akce v areálu koupaliště – Valcha, Oldies
Party, Retro disco, Michalská pouť

FK 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.
V klubu působilo 5 mužstev:
A muži – hrají 1. A třídu (krajská soutěž) pod vedením trenéra Petra Vakeše a
asistenta Dana Hájka (po podzimní části byla Nová Role na 7. místě)
Žáci – hrají okresní přebor pod vedením trenérů Fr. Oupora, Martina Raise a
Břetislava Poláčka (po podzimní části na 2. místě)
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Starší přípravka – hraje krajský přebor pod vedením trenérů Martina Kříže a
Justy Kodajka
Elévové – zatím soutěž nehrají, trénují je Tomáš Hájek a Tomáš Křepinský
FC Veterán Nová Role – mužstvo „starých pánů“

Fotbalový klub pořádal v roce 2013 spoustu akcí – tradiční maškarní ples pro
dospělé, stavění májky v areálu FK, sportovní soutěže pro děti v rámci oslav
MDD, letní fotbalový turnaj, soustředění pro malé fotbalisty atd.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÁ ROLE
Velitelem SDH v Nové Roli je Stanislav Hubáček. V této funkci působí od roku
1980 (s dvouletým přerušením v letech 1995 – 1997).
Od r. 2012 působí při této organizaci i mladí hasiči (23 členů), jejichž vedoucí
je Anička Kejvalová–Kůsová, pomáhá jí 5 dalších vedoucích. Připravovali je na
branné závody konané v rámci Karlovarského kraje každý týden, na hru Plamen.
Už nyní dosahují mladí hasiči pěkných výsledků. Mezi jednotlivci je velmi nadějný
Dominik Svoboda. Po sečtení všech bodů do ligy, které mladí hasiči získávali za
32

účast a umístění na soutěžích, skončila Nová Role mladší žáci na 4. místě z 9
družstev a starší na 7. místě z 12 družstev.
Dospělých členů je 39 (13 žen a 26 mužů). I oni se zúčastňovali závodů a
krajské ligy.
Vlastní zásahová jednotka SDH má 13 členů. V roce 2013 jednotka vyjížděla
k 22 událostem. 15x se jednalo o požár, 4x o technickou pomoc, 2x šlo o hledání
pohřešované osoby a 1x o vytažení dvou trezorů z Novorolského rybníka při jeho
vypouštění.
Tradičně pomáhali členové SDH při stavění a kácení májky, při organizaci
Živého Betléma.

Záběry ze závodů konaných 11. 5. 2013 v Nové Roli.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MEZIROLÍ
Starostou SDH v Mezirolí je pan Martin Bíkl. Kromě činnosti spojené s
posláním dobrovolných hasičů a zajištěním kultury v obci Mezirolí (masopust,
májka, dětský den, Mikuláš) se sbor a jeho družstva pravidelně zúčastňovaly
hasičských soutěží nejrůznějších úrovní.
Nejméně se zapojilo družstvo mužů, ale výsledky se nedají přehlédnout. Na
první závod v dubnu se vypravili do Chodova a v těžké konkurenci všech
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zástupců karlovarské ligy požárních družstev vyhráli soutěž v požárních útocích.
Ženy zde byly nepopulárně čtvrté. Dále na soutěži v Hroznětíně se už muži na
bednu nedostali, ženy si přivezly pohár z netradiční štafety. V okresním kole
požárního sportu v Nové Roli skončili muži šestí a ženy třetí. To znamenalo
postup na krajské kolo do Sokolova. Tam ženy opět bodovaly a získaly pohár za
třetí místo v kraji. Dále ženy zvítězily v Boru u Sadova, třetí byly v Dalovicích a
na podzim v Nejdku.
Zastoupení v dorosteneckých kategoriích měli hasiči ve formě spolupráce s
SDH Útvina, kdy družstvo doplnila Zuzka Bílová. Toto družstvo se probojovalo z
krajského kola na Mistrovství České republiky v Jablonci.
Největší chloubou byly děti - mladí hasiči. V obci fungovalo družstvo mladších
žáků, starší bylo spojené s Děpoltovicemi a od října začala naplno fungovat
přípravka (děti od 3 do 6 let). Pro mladší družstvo to byla nejnáročnější sezóna
za 12 let práce SDH, zúčastnilo se 13 závodů. Slušná sbírka pohárů a celkově v
tomto ročníku 3. místo a z okresu Karlovy Vary nejlepší družstvo – to byl
výsledek těch nejmenších. Před nimi byl Chodov a vítězná Křižovatka (okres CH).
K tomu se děti musely připravit na okresní kolo hry Plamen. Letos se jarní
závěrečné kolo konalo v květnu v Jáchymově a počasí závodníkům nepřálo, na
nedělní závěrečný den i nasněžilo. Z toho důvodu byla zrušena poslední disciplína
požární útok a tak mladí hasiči o jeden jediný bod skončili na 4. místě.
13. 10. mladí hasiči v Krásném Údolí fantasticky zahájili další ročník tohoto
malého mistrovství okresu (jelikož mladší do vyšších kol nepostupují). Na
branném závodě byli druzí a ve štafetě dvojic famózním výkonem vyhráli. Po
tomto kole byli tedy první a už se těší na jarní klání, kde je nově místo dvou
čekají čtyři disciplíny. Tohle družstvo začalo dozrávat a to nejen tlakem
vedoucích (Míla Pospěch) při tréninku, ale i zkušenostmi nabranými v lize.

TENISOVÝ KLUB NOVÁ ROLE
Tenisový klub v Nové Roli nabízí široké veřejnosti pronájem tenisových kurtů
v areálu koupaliště – 100,- Kč za 1 hodinu hry.
Od 1. 8. 2013 bylo možné si zahrát na nově zrekonstruovaných kurtech.
Od září 2013 se zapisovali zájemci do tenisových kurzů pro děti a mládež,
které vede pan Milan Zachariáš.
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ČRS MO BOŽIČANY
2. 6. 2013 byly na Novorolském rybníce v rámci dětského dne připraveny
závody v lovu na udici, kterých se z důvodu nepřízně počasí zúčastnil pouze
jeden dětský závodník.
8. 6. 2013 byly připravovány rybářské závody na Vojkův rybník. Ale
z důvodu zaplavení pozemků okolo rybníka byly operativně přesunuty na
Novorolský rybník s hlavním stanem v restauraci Karibu.
12. 6. 2013 přišli žáčci z MŠ v Nové Roli na dny otevřených dveří na
Kaskádě.
V letních měsících byly zahájeny práce na vybudování místa k rybolovu
s bezbariérovým přístupem u hráze Vojkova rybníku a začala rozsáhlá oprava
vozidla PV3S.
Říjnové výlovy byly zahájeny výlovem rybníku Komora. Slovená ryba byla
nižší váhy, než je přípustná k proplacení z ÚS a ten nám odmítl vysazenou rybu
proplatit. Radost rybářům udělal sumec "Václav", který opět přibyl na váze a
centimetrech a ve svém teenagerovském věku 13 let vážil 35kg a dorostl do
délky 160 cm. Další výlovy již proběhly úspěšně a do revíru šla pěkná ryba. Z
důvodu připravovaného výlovu nebyl osazen Novorolský rybník a ryba pro něj
určená byla zakomorována. Od 10. 10. 2013 byl tento revír z důvodu snižování
hladiny pro rybolov uzavřen. Poprvé byl sloven i nový rybník "Pepíček".
9. 11. 2013 v den "D" se ukázalo tajemství Novorolského rybníku. Výlov,
který se uskutečnil za významné spolupráce kolegů z Mariánskolázeňského
rybářství, přinesl tyto výsledky:
- dopravní kalamitu na objízdné trase z Nové Role do Jimlíkova
- dle odhadů cca 2 - 3 tisíce návštěvníků na hrázi Novorolského rybníku
- tento výlovek:
- co se týče hmotnosti, nejvíce bylo tolstolobiků v délce přes 1m a váze
15 - 25kg v počtu 86kusů
- cca 100ks candáta od 40 do 80cm,
- cca 100ks menší štiky 40 až 65 cm a 1ks 112cm o váze přes 10kg
- do 500ks kapr od 25 do 35cm, který se v rybníku vytřel a dále 6ks
velkých kaprů okolo 60cm a jeden exemplář o délce 80cm
- cca 40ks bolenů 60 až 80cm
- a dále bílá ryba - cejni, plotice, perlíni, okouni, ježdíci atd.
Co se neobjevilo vůbec, byl očekávaný sumec.
Po dvou zátazích podložní sítě byl rybník zaražen novými dlužemi a zůstalo v
něm ca 20 velkých tolstolobiků a dále nějaká ta bílá ryba.
Slovené ryby byly vysazeny do revíru 431 012 Smolnická nádrž - tzv."Bílá
voda" v Chodově a část byla zakomorována v rybníku Komora na Kaskádě MO
Božičany v Nové Roli. Zakomorované ryby budou společně s novým zarybněním
revíru vráceny na jaře 2014 zpět do Novorolského rybníku. Jsou to tyto ryby cca 20ks tolstolobiků, cca po 20ks candátů, bolenů a štik včetně té velké v délce
112 cm a dále bílá ryba.
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Výlovy rybáři zakončili "Dolovnou". Konala se 15. 11. 2013 v Chodově
v KASSu. K tanci hrála skupina ALFA SEXTET. Pro hosty bylo připraveno
předtančení a tombola, jejíž součástí byly i živé ryby.
Prosinec byl opět ve znamení prodeje ryb. Prodávaly se ryby z výlovů a dále
ryby zakoupené z Blatenské ryby s.r.o. a ze sádek v Teplé. V nabídce byly opět
kromě kaprů i amuři (těch bylo letos z důvodu ztrát při povodních u produkčních
rybářství méně než byla poptávka) a štiky. Zpestřením byla i nabídka uzených
ryb.
V období mezi vánočními svátky a Silvestrem podepsali rybáři kupní smlouvu
na koupi rybníku "Bahňák" s městem Chodov.
Dle evidence z prodaných členských známek měla MO ke dni 31. 12. 2013 1021 členů. Z toho bylo:
- dospělých členů
918 (z toho 39 žen a 879 mužů)
- dorostenců (15 -18 let)
17 (chlapců)
- dětí (do 15 let)
86 (z toho 9 dívek a 77 chlapců)
- z celkového počtu členů je celkem 25 členů se zdravotním omezením
tzv.ZTP.
Jednatelem je Ing. Jaroslav Šimek.

36

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
Do služebního obvodu Obvodního oddělení policie v Nové Roli spadají obce
Děpoltovice, Nivy, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Mírová a Smolné Pece.
Obecních či městských úřadů je v obvodě celkem 5. Jedná se o obecní úřady:
Božičany, Děpoltovice, Mírová, Smolné Pece a Městský úřad v Nové Roli. Ve
služebním obvodě žije trvale zhruba 5.100 obyvatel, přičemž toto číslo o
víkendech, zejména v letní sezóně a prázdninách, významně narůstá o rekreanty
z chatových osad v Nové Roli, Mezirolí a Děpoltovicích.
Plocha služebního obvodu je 47,9 km čtverečních.
V současné době je obvod rozdělen do 4 územních celků – okrsků, za které
jsou odpovědni policisté s územní odpovědností v tomto rozsahu:
Okrsek „A“ : Nová Role – část - polovina N. R. od ul. Chodovská směr
Stará Role - prap. Ladislav Gregor
Okrsek „B“: Nová Role - část-polovina N. R. od ul. Chodovská směr
Nejdek - prap. Simona Zbořilová, pprap. Miroslav Krajňák
Okrsek „C“ : obce Božičany, Mírová, Jimlíkov, Smolné Pece, N. R. –
Zastávka - prap. Petr Purkart, prap. Jiří Domin
Okrsek „D“ : obce Mezirolí, Děpoltovice, Nivy včetně chatových oblastí prap. Václav Mastný, prap. Jana Březinová
Vedoucím obvodního oddělení je npor. Bc. Karel Váňa.
Činnost OO PČR Nová Role
V roce 2013 byla činnost OO PČR Nová Role zaměřena na splnění úkolů při
zajištění ochrany bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku, odhalování
trestných činů a přestupků, zjišťování jejich pachatelů a preventivní činnost ve
všech výše uvedených oblastech. V souvislosti s těmito úkoly byla prováděna
preventivní opatření, např. akce „ÚKLID“, která se konala jednou měsíčně a vždy
byla zaměřena na určitou problematiku, např. podávání alkoholu mladistvým,
kontrolu chatových oblastí, BESIP atd. Na těchto opatřeních se podílely i OO PČR
Nejdek, OO PČR Pernink a oddělení služební kynologie.
Při bilancování roku 2013 a splnění úkolů OO PČR Nová Role lze konstatovat,
že v roce 2013 bylo ve služebním obvodu novorolské policie spácháno, prověřeno
a prošetřeno:
1) Na úseku nápadu trestné činnosti celkem 109 trestných činů, z toho
objasněno 66, což činí 60,55%.
2) Na úseku přestupků a veřejného pořádku celkem 336 přestupků, z toho na
místě vyřízeno v blokovém řízení 159 přestupků uložením blokových
pokut, oznámeno na příslušné úřady 96 přestupků a odloženo 76
přestupků.
3) Na úseku pátrání po osobách a odcizených věcech byly vypátrány celkem 4
hledané osoby, ve 21 případech byli pachatelé zadrženi přímo na místě
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činu nebo bezprostředně po spáchání činu, 7 osob bylo zatčeno, 8 osob
zajištěno.
Tradičně největší podíl na celkovém nápadu má majetková trestná činnost,
spočívající především v krádežích vloupáním do bytů, víkendových a zahradních
chatek a vozidel.
V současné době je aktuální majetková trestná činnost na četných
staveništích rodinných domů, především v Mezirolí a dále trestná činnost
(výtržnosti apod.) vyplývající z narušování veřejného pořádku ze strany
návštěvníků zdejších restaurací a diskoték. Vzrůstajícím problémem je výroba a
prodej omamných a psychotropních látek, hlavně u mladších lidí.
V této souvislosti je věnována větší pozornost preventivní činnosti a osvětě.
Policisté jsou v kontaktu s vedením základních škol, mateřských školek, DDM a
domu s pečovatelskou službou ve služebním. V těchto institucích provádí školení
vedoucí ke zvýšení právního podvědomí a bezpečnostních návyků místních
občanů (ukázky z besed na obrázcích – spolupráce i při projektu AJAX).).
Z důvodu zajištění větší bezpečnosti ve městě byly na náměstí před úřadem
instalovány 2 videokamery, které snímají centrum města včetně ZŠ.

Děti z MŠ i ZŠ na policejní stanici
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ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ
JIMLÍKOV
Osadní výbor v Jimlíkově za spolupráce občanů Jimlíkova zorganizoval během
roku několik akcí. Mezi nejzdařilejší patřilo stavění májky, akce pro děti na závěr
školního roku (přeloženo kvůli počasí za Dne dětí) a Mikuláš.
Členové Osadního výboru Jimlíkov (paní Hrabicová a manželé Hejnovi)
navštívili dne 23. března 2013 pana Rudolfa Hynka, který tento den oslavil své
životní jubileum 90 let. Předali mu skromné dárečky a popřáli mu pevné zdraví a
dostatek životního elánu a hodně spokojených a šťastných let v naší obci.

MEZIROLÍ
Většinu akcí v Mezirolí organizuje 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 16. 2. 2013.
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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. 2013 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.
V měsíci květnu se na požární nádrži konaly rybářské závody, které připravila
parta místních nadšených rybářů. Své rybářské umění si mohl vyzkoušet každý.
Den dětí byl letos smolný, počasí nepřálo, jednou byl odložen a ani druhý
termín nevyšel (opět pršelo). Bylo objednáno divadélko pro děti a to muselo být
bohužel zrušeno. Den dětí proběhl v náhradním termínu až 29. 6. 2013.
Malování na obličej, střelba ze vzduchovky, pojídání koláčů se zapečenými
mincemi, skákání v pytlích a sedmimílových botách a jiné atrakce nahradily
zdušené divadelní vystoupení. Na závěr ženy za pečlivého dohledu hasičů
pokácely májku.
V měsíci prosinci mají rodiče malých dětí možnost u hasičů objednat domů
partu čertů s andělem a Mikulášem.

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. Poslední schůzka OV v prosinci byla zároveň
vánočním posezením a rozloučením s rokem 2013.
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POČASÍ V ROCE 2013
V lednu byla zima mírná, dokonce začal tát sníh na horách a v Nové Roli byl
5. ledna vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Všichni se radovali, že zima
letos skončí brzy.
Ale opak byl pravdou. V druhé polovině března se vyskytly na celém území
Česka velmi tuhé mrazy (naposledy takto mrzlo v roce 1987). 23. 3. se dokonce
na stanicích ČHMÚ na Šeráku a Lysé hoře vyskytl arktický den (tj. teplota po celý
den nepřekročila -10°C). 24. 3. byly na většině stanic ČHMÚ překonány teplotní
rekordy pro tento den. Nejchladněji bylo v Karlově Studánce v Jeseníkách, kde
rtuť teploměru klesla na -19,1°C.

Následoval chladný duben i květen. 26. května dokonce na hřebenech
Krušných hor napadlo až 8 cm sněhu. Meteorologové naměřili teplotní minima v
neděli 26. května na zhruba třetině stanic, na kterých se měří už více než 30 let.
Vůbec nejchladněji bylo na Churáňově na Prachaticku, kde teplota nepřekročila
2,5°C.
Nejchladnější jaro za 65 let podle ornitologů nepřežily tisíce ptáků. Přispěly
k tomu i dlouhotrvající deště, které chladné jaro vystřídaly.
Červen byl nadprůměrně deštivý. V prvním týdnu dokonce postihly ČR velké
povodně. I Rolava se za lávkou vylila z koryta, ale obyvatele Nové Role
neohrozila. Občané dokonce vybrali na oblasti postižené povodněmi. Propršel
téměř celý červen.

41

Se začátkem prázdnin přišlo konečně i vytoužené léto. Celý červenec
nezapršelo a teploty se pohybovaly většinou kolem tropické třicítky. Týden od
15. – 21. 7. byl dokonce nejsušším týdnem za posledních 60 let. 28. 7. padl
vlivem teplého proudění vzduchu ze severní Afriky teplotní rekord na 113
stanicích v ČR s více než třicetiletou tradicí. 6. 8. padly další rekordy asi na 60
stanicích v ČR.

Teplý byl i podzim. Obyvatelé Nové Role prožili krásné babí léto. Velmi teplé
počasí bylo hlavně na konci října. 27. 10. naměřili na Frýdecko-Místecku skoro
25°C.
Následoval teplý listopad. Podle meteorologických měření byl letošní listopad
nejteplejší za posledních 134 let.
Teplotně nadprůměrný byl i prosinec. V Nové Roli nenapadla souvislá vrstva
sněhu. Srážky byly převážně dešťové. Vánoce byly bez sněhu, teplota v Nové
Roli byla 5°C. Padlo i několik teplotních rekordů. Na druhý svátek vánoční bylo
např. nejtepleji v Ostravě-Porubě, kde meteorologové naměřili 13°C. Jedním
z důvodů, proč bylo v ČR kolem Vánoc tak nezvykle teplo, je meteorologický
efekt německy zvaný Föhn, který se nachází za pohořím Alpy.
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ČASOVÝ SLED NEJDŮLEŽITEJŠÍCH AKCÍ
MĚSTA, ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
ROKU 2013

Začátek roku 2013
2. Novoroční koncert
Myslivecký ples
Vernisáž „Toulky krajinou“
Ples města Nová Role
Zápis do 1. třídy
Sportovní maškarní ples
Dětský maškarní karneval
MDŽ – ZO KSČM
Koncert Červených panterů v Karibu
Jarní koncert pěveckých sborů
Král čtenářů
Pasování prvňáčků na čtenáře
Stavění májky
Pietní akt
Jarní setkání seniorů
10. ročník Valchy
Kácení májky
Letnicové cvrlikání
Oslavy Dne dětí
Sportovní den pro děti - FK
Cesta pohádkovým lesem
Kamarádi moudrosti
Závěr školního roku v ZŠ
Rock iN Roll
53. ročník fotbalového turnaje
Začátek školního roku v ZŠ
Michalská pouť
Týden knihoven
72 hodin – ekologická akce
Výtvarná dílna s drakiádou
Výlov Novorolského rybníka
Příjezd sv. Martina
Listování s Lukášem Hejlíkem
Rozsvícení vánoční výzdoby
Perníčkománie
Mikulášské setkání
Živý betlém
Adventní koncerty
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NOVÝ ROK - 1. 1. 2013
Prezident Václav Klaus v posledním novoročním projevu zhodnotil uplynulých
deset let, kdy stál v čele státu. Obhajoval demokracii a tradiční hodnoty, hodnotil
ekonomický vývoj země a kritizoval Evropskou unii a množství regulací, které
podle něj brzdí hospodářství. Prezident také vyzval k návratu k národní
soudržnosti. V závěru projevu vyhlásil dílčí amnestii, která přinesla ze strany
občanů velkou kritiku. Týkala se přibližně 17 000 odsouzených.
V Nové Roli jsme přivítali nový rok 2013 celkem v poklidu. Počasí bylo spíše
jarní – teploty mírně nad nulou, bezvětří a po sněhu ani památky.

1. 1. odpoledne
byl v Nové Roli
klid, po zimním
počasí nebylo
ani památky.

Teplé počasí, tání
sněhu a vytrvalý déšť
způsobily, že byl
v noci 4. 1. 2013
vyhlášen na řece
Rolavě 2. stupeň
povodňové
pohotovosti.
K záplavám však
nedošlo.
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2. NOVOROČNÍ KONCERT
Město Nová Role ve spolupráci se ZUŠ a pěveckým sborem Chorea Nova
uspořádaly v sobotu 5. 1. 2013 od 18:00 hodin již 2. Novoroční koncert. Sál
Kulturního domu v Nové Roli se naplnil do posledního místečka. Koncert zahájila
starostka města paní Jitka Pokorná, která zároveň vyhlásila osobnost roku 2012
– paní Pavlínu Petříkovou za přínos městu v kulturní oblasti.

Následoval nádherný kulturní program:
-

dětský pěvecký sbor HLÁSKY ZUŠ Nová Role – sbormistr V. Nohová
VOJTĚCH ČERNÝ – sólová hra na elektrickou kytaru
ženský komorní pěvecký sbor CICHORIUM – sbormistr P. Petříková
dětský BIG BANDÍK ZUŠ Nová Role pod vedením K. Teturové
smíšený pěvecký sbor CHOREA NOVA – sbormistr P. Petříková
JAN FIX – sólové vystoupení hry na klarinet za klavírního doprovodu V. Nohové
(Honza je studentem na Královské konzervatoři v Bruselu)
- Big Band ČERVENÍ PANTEŘI ZUŠ Nová Role pod vedením K. Teturové
Na celou akci bylo dobrovolné vstupné. Byla vybrána částka 4 787,- Kč, která
byla zaslána Dětskému domovu v Mezirolí na úhradu letního pobytového tábora
pro jedno dítě.
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Smíšený sbor Chorea Nova

Jan Fix – klarinet
Vlaďka Nohová - klavír
Vojta Černý – elektrická kytara

Big Band Červení panteři s Lucií
Duškovou (zpěv)
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MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu 19. 1. 2013 byla zahájena plesová sezóna
v Nové Roli Mysliveckým plesem. Organizátory plesu
byli myslivci vykonávající právo myslivosti na pozemcích
společnosti Agropol s.r.o. Počerny.
Ples byl zahájen slavnostním nástupem myslivců
před slovenou zvěří. Fanfáru zatroubil Luboš Doležal,
slavnostní řeč pronesl Kurt Gössl, který vyhlásil i krále
honu – pana Krejzu.
Pak už byla zvěř, kterou tvořili hlavně bažanti, několik kusů divočáků a srna,
přenesena na chodbu do tomboly a zábava mohla začít. K tanci hrál již
osvědčený karlovarský Alfa sextet, 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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VERNISÁŽ „TOULKY KRAJINOU“
Ve středu 23. 1. 2013 proběhla v knihovně v Nové Roli vernisáž dvou
fotografů –

Lenky Křížové a Miloslava Křížka.
Oba dva fotografové byli přítomni a ochotně vyprávěli o svých začátcích, o
své zálibě fotit hlavně přírodu – krajinu, flóru i faunu. Jsou organizováni ve
fotoklubu Ostrov a svá díla prezentují nejen na výstavách, ale také na svých
webových stránkách www.foto-krizova.krizek.cz .
Výstava v knihovně trvala celý měsíc od 23. 1. do 20. 2. 2013.
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Vernisáž byla jako vždy doplněna recitací dětí z knihovnického kroužku a
občerstvením.

Autoři fotografií – Lenka Křížová a Miloslav Křížek (rozhovor pro TV Duha).
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PLES MĚSTA NOVÁ ROLE

Dalším plesem byl slavnostní Ples města Nová Role, který se konal 2. února
2013. Na návštěvníky čekaly nádherně připravené stoly s občertvením a svícny.
Ples zahájila paní starostka Jitka Pokorná, která všem popřála příjemnou
zábavu. Pak následovalo taneční vystoupení žáčků ZŠ pod vedením Milušky
Duškové ve stylu retro a vystoupení taneční školy Jana Ondera ze Sokolova.
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K tanci a poslechu hrál Josef Alois
Náhlovský se skupinou Kozí bobky.
Jejich repertoár byl opravdu pestrý a
lidé to oceňovali bouřlivým potleskem
a stále plným parketem.
Taneční pauzy vyplnila módní
přehlídka plesových a svatebních šatů
ze salonu Karolína. Skvěle pobavil i
hlasový imitátor Petr Jablonský.
Součástí plesu byla samozřejmě i bohatá tombola se třemi hlavními cenami –
LED televizorem, ročním jazykovým kurzem a večeří pro dva v Grandhotelu
Pupp.

Ples města se vydařil a všichni se již těší na další 3. ročník.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V úterý 5. 2. 2013 se ve 13:00 hodin otevřely brány naší „pohádkové“ školy.
Budoucí prvňáčky přivítaly pohádkové postavičky (žáci 1. a 2. stupně ZŠ), aby si
je vyzkoušely, zda jsou na školu řádně připraveni. Celkem přišlo k zápisu 45
prvňáčků (převahu měli chlapci, kterých bylo 29). Díky této formě zápisu byly
děti uvolněné a bez problémů předváděly, co všechno dovedou. Za to získávaly
razítka do pohádkové vstupenky. Na konci své cesty dostal každý pamětní list a
dáreček od svých budoucích kamarádů ze školy.

Nejprve se děti musely představit, aby
získaly vstupenku do říše pohádek.

U vodníčků poznávaly děti tvary a barvy,
které musely vylovit z rybníčku.

Potom už předvedly, jak znají české pohádky a postavily svůj hrad z kostek.

Princezny děti provedly hradem a vyzkoušely, zda poznají rozdíly mezi obrázky.

52

U perníkové chaloupky se muselo počítat
a poznávat, čeho je více a méně.

Děti musely také malovat postavu a přednést básničku nebo zazpívat písničku .

Všem dětem blahopřejeme k úspěšnému přijetí
do školních lavic ve školním roce 2013/2014!
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SPORTOVNÍ PLES
Plesovou sezónu v Nové Roli ukončil 23. února 2013 již tradiční maškarní
ples pořádaný sportovci z FK Nová Role.
Kolem 20:00 hod. se začaly scházet krásné masky – jednotlivci i skupinky.
K tanci a poslechu hrála dvojice Forte JPS z Karlových Varů. O kulturní
vystoupení se postaraly opět děvčata a ženy s aerobikem a zumbou pod vedením
Jitky Rákošové.

Jako každý rok i letos byly vyhlášeny
nejlepší masky.
Za jednotlivce to vyhrál ČERNOCH
Z HAVAJE.
Jako nejlepší skupinová maska byly
vyhlášeny ČARODĚJNICE. Na fotce
vidíte, že právem.
Před půlnocí si návštěvníci plesu
vybrali své výhry z tomboly a v zábavě
se pokračovalo až do ranních hodin.
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
I novorolské děti se dočkaly svého plesu. Dětský
maškarní karneval uspořádal již tradičně Dům dětí a
mládeže v Nové Roli. V kulturním domě se v sobotu
2. března 2013 i tentokrát sešla slušná řádka pohádkových i nepohádkových postav (cca 159 dětí).
Pro děti bylo připraveno mnoho her a soutěží.
Program byl zpestřen
tanečním vystoupením žáků z Chodova. Děti si zatančily, zazpívaly a určitě i
vyhrály některou z pěkných cen v tombole.

Nejlepší masky byly odměněny. Za první místo si děti odnesly nádherný dort,
za druhé místo obří koláč a za třetí místo balíček sladkostí. Ale nikdo nemusel být
smutný, ten kdo nevyhrál, dostal také alespoň malou sladkou odměnu.
V jednotlivcích zvítězili KLAUN, ZEBRA a KARKULKA.
Z dvojic se líbily BERUŠKY, GEJŠI a MALINY.
Mezi skupinovými maskami zaujaly ČARODĚJNICE, KUCHAŘKY a HAVAJSKÁ
RODINKA.
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
9. 3. 2013
Místní novorolská organizace ZO KSČM za finanční podpory OV KSČM
uspořádala pro dívky a ženy oslavu Mezinárodního dne žen v kulturním domě.
V sále kulturního domu se sešlo mnoho žen, které
čekala krásná kytička a malé občerstvení, které přichystaly dobrovolnice z řad členek ZO KSČM. Největší
podíl na celkovém úspěchu akce měly paní Voháňková,
Pastorová a Dubová. K tanci a poslechu hrál pan Nový
se svou skupinou.
Oslavu poctil svou návštěvou i náměstek hejtmana
Mgr. Jaroslav Borka s manželkou.

Na fotografii dole je paní
Ludmila Voháňková,
náměstek primátora Mgr.
Jaroslav Borka a kronikářka
města Miluška Dušková.
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KONCERT ČERVENÝCH PANTERŮ
V sobotu 29. března se v restauraci Karibu konal
koncert novorolských Červených panterů.
Toto hudební těleso funguje při ZUŠ v Nové Roli
již 10 let. Cca 20 nadšenců se každé úterý schází a
zkouší nové a nové instrumentálky a zpívané hity
z oblasti jazzu, swingu, muzikálů i moderní hudby.
Kapelnicí je ředitelka ZUŠ Květa Teturová. Orchestr
vystupuje na různých akcích v Nové Roli, ale i v jiných
městech Česka a Německa.
Při ZUŠ funguje i dětský „bigbendík“, který hraje
zatím půl roku, ale už byl vybrán jako nejlepší jazzový dětský orchestr na
mezinárodní přehlídku jazzových souborů v ruském Irkutsku na Bajkale. Má asi
12 členů, ale stále se rozrůstá.
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JARNÍ KONCERT
V neděli 7. dubna se konal v bývalém kinosále Jarní koncert pěveckých
sborů. Byl zcela věnován českým, moravským a slováckým lidovým písním.
Počasí venku sice jarní nebylo, ale krásné písničky každého zahřály u srdíčka.

Plnému kinosálu zazpívaly 4 soubory pod vedením sbormistryně Pavlíny
Petříkové:
-

dětský pěvecký sbor Konipásek (děti z MŠ)
dětský pěvecký sbor Čekanka (děti z 1. stupně ZŠ)
ženský komorní sbor Cichorium
smíšený pěvecký sbor Chorea Nova.
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Novorolský
král čtenářů
2012
Již potřetí byli 17. dubna v knihovně v Nové Roli vyhlášeni nejlepší čtenáři
roku 2012. Tito čtenáři jsou vybíráni podle několika kritérií- každý zaevidovaný
čtenář získal body za své navštěvy v knihovně a další za počet vypůjčených knih.
Nejlepšími čtenáři v kategorii dětí byli vyhlášeni: Andrea Čižmárová, Dana
Schlosserová, Adéla Štiková a Pavel Vacek. Nejpilnějším čtenářem v kategorii
student se stala Kristýna Seidlová. V kategorii dospělých na nejvyšší stupínek
vystoupily tři ženy - Gabriela Čižmárová, Monika Nedvědová a Dana Buriánová.
V seniorské kategorii, která byla zastoupena nejvíce, byly oceněny opět ženy, a
to Daniela Lancová, Lenka Sakařová, Květa Dolejšová, Jaroslava Pollaková,
Helena Tomšová a Helga Teřlová.
Dále byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři z knihovny v Mezirolí. Za děti to byli
Dominika Rácová, Zdeněk a Matěj Váchovi a Michaela Bílová, nejlepšími
dospělými čtenáři se stali Jaroslav Helcl, Kristýna Romanová a Jitka Dohnalová a
senioři Marie Minarská, Dana Plšková a Marie Masarovičová.
Pro všechny pozvané vystoupily se svým krátkým hudebním pásmem děti
z MŠ se svými učitelkami. Na kytaru zahrála a zazpívala Barbora Blažková.
Každý vyhodnocený čtenář dostal pamětní list a knihu. Při malém pohoštění a
besedování čas rychle utíkal. Nyní již pilní čtenáři pomalu sbírají bodíky letošního
roku, aby opět patřili mezi nejlepší.
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Pasování prvňáčků
na čtenáře
Dne 18. 4. 2013 nadešel slavnostní
den pro novorolské prvňáčky. Vyšňořeni
přišli do knihovny, kde je očekával rytíř
Filip. Tuto rytířskou slávu si nenechalo
ujít i několik rodičů. Po složení slibu
rytířů čtenářství, který hromadně přednesla celá třída, se ujal své zbraně rytíř
Filip a pasoval všechny na malé čtenáře.
Každý napasovaný prvňáček převzal
z rukou paní starostky Jitky Pokorné malý dáreček, od vedoucí knihovny
průkazku a u knihovnice Marcely potvrdil svým podpisem do pasovací listiny svůj
slib a získal glejt. Poté se děti odebraly do půjčovny a vybíraly si svou první
knihu, kterou si odnášely domů. Ještě společná fotografie s rytířem a zpátky do
školy na vyučování.
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STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V pondělí 30. dubna se novorolští občané vždy scházejí na několika místech
v Nové Roli, aby si společně užili tzv. filipojakubskou noc. Nebylo tomu jinak ani
letos. I když má, nepřálo počasí a celý večer drobně pršelo, sešlo se plno dětí i
dospělých.

V Jimlíkově začali jako první v 17:00 hodin. Došlo k malému zdržení,
protože ze stojanu bylo nutné nejprve vydlabat zbytek májky loňské. Potom už
se muži pustili do stavění májky a upalování čarodějnice.

V Nové Roli vše vypuklo v 18:00 hodin. Členové místního SDH si vzali na
pomoc techniku (traktor), aby měli zaručený bezchybný průběh stavění májky.
Vše se tedy událo během několika minut a mohla začít zábava. Nejprve zatančila
děvčata ze Street Dance (vedoucí Karolína Gvardová) a po nich malé čarodějnice
(vedoucí Miluška Dušková). Potom už se lidé bavili u starých dobrých hitů
v podání sokolovské skupiny Big Beat 69.
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V Mezirolí si počkali nejdéle – až do 19:00 hodin. I zde nakonec šťastně
májku postavili a pak upálili i svou čarodějnici. K tanci a poslechu hráli
Sympaťáci z Karlových Varů.

Lidé se při dobrém jídle, pití a zábavě dokázali i v deštivém počasí bavit až do
pozdních nočních hodin.
A tady je ještě přehlídka upálených i neupálených čarodějnic.

MEZIROLÍ

JIMLÍKOV

NOVÁ ROLE
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PIETNÍ AKT V NOVÉ ROLI
Jak už se stalo novorolskou tradicí, pořádaly i
letos ZO KSČM a vedení města 8. května pietní akt
u příležitosti 68. 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. Čestnou stráž
u památníku drželi v obou případech mladí skauti z místní organizace.
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SETKÁNÍ
SENIORŮ
Maminko, kdybych si měla
vybrat roční období, které mi
tě připomíná, bylo by to jaro.
Dokážeš totiž pohladit na
duši stejně, jako sluneční
paprsky!
Kdo by neměl rád svou maminku. A proto si každý rok druhou květnovou
neděli připomínáme svátek našich nejdražších bytostí – Den matek.
U příležitosti tohoto svátku se konalo 17. května již tradiční jarní setkání
seniorů v Kulturním domě v Nové Roli. Od 16:00
hod. hrál všem přítomným k tanci a poslechu
Honza Zumr. Kulturním programem byla taneční
vystoupení děvčat z aerobiku a Streat Dance.
Paní starostka všechny přivítala a ženám předala i malý osobní dárek. Stihla si s hosty nejen
popovídat, ale i zatančit.
Každý dostal jako pohoštění chlebíček a
jablečný koláč.
Hostů byl plný sál, určitě kolem stovky.
Všichni se výborně bavili až do ukončení zábavy
ve 20:00 hod.
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NOVOROLSKÁ VALCHA
JIŽ PODESÁTÉ
Byla sobota 25. května a v areálu restaurace
Karibu se začalo s přípravami hudebního festivalu
Valcha 2013. Dobrovolníci z řad občanů postavili
stan, uklidili a vyzdobili areál a všichni jsme se
modlili, aby vydrželo počasí. Mračna se stahovala
ze všech stran.
10. ročník Valchy moderovala Miluška Dušková,
která vtipně ve verších uvedla každou skupinu.
V 16:00 začala své
vystoupení čtyřčlenná skupina
z Vintířova BG 4. Během jejího vystoupení jemně pršelo a
tak byli všichni schovaní pod
velkým stanem.
Startujeme dnešní Valchu,
desátá je v pořadí.
Startujeme s BG čtyřkou,
tak se pusťte do hraní.
Skupina BG 4 i přes nepřízeň počasí rozezpívala schované publikum známými
hity české country. Skupina už u nás na Valše hrála v roce 2011.
V 17:00 hodin začalo vystoupení folk rockové skupiny z Karlových Varů KV
Expres. Tuto skupinu jsme pozvali již potřetí, protože jejich vystoupení je vždy
nabité humorem a dobrou náladou. Hrají především svůj vlastní vtipný repertoár.

Výpravčí už dlouze hvízdá a nás čeká super jízda!
Prosím, rychle nasedat, KV Expres bude hrát.
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V 18:00 překvapila diváky nově vzniklá
karlovarská kapela Country Berry Band,
která zahrála nejen českou, ale i americkou country. Svým hlasem všechny okouzlila hlavně zpěvačka Stana.
Když stojí rtuť na nule,
zahřejí nás „Bobule“.
Zvedne rtuť i náladu
Band z českého západu.
Před vystoupením hlavních hvězd festivalu čekalo diváky překvapení
v podobě tanečního vystoupení ve stylu country, které se svými druháčky
připravila paní učitelka Miluška Dušková. Nejprve to byl párový tanec „Ó,
Zuzano“ a potom řadový dívčí tanec „Eldorado“. Tanečníci měli obrovský úspěch
a diváci se dokonce dožadovali přídavku.

V 19:30 už bylo v areálu koupaliště úplně nabito. Nikdo si totiž nechtěl nechat
ujít velké legendy české hudby – skupinu George & Beatovens s Karlem
Kahovcem a Viktorem Sodomou. Tato pražská kapela vznikla už v roce 1963
a byla spojena především s osobností zpěváka Petra Nováka. Jeho písničky se
také tento večer hodně zpívaly. Energii, se kterou dokázali přivést diváky do
varu, by mohli „klukům“ závidět i mladší zpěváci.

Projdeme háj modřínů
bez ohledů na zimu.
Paní v černém má tu být,
to se budem prima mít.
Kdo nám rozdá lásku v písních?
Tak to už je teď snad jistý:
Sodoma a Kahovec,
kluci z George & Beatovens.
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Lidí bylo i přes chladné počasí stále plno a všichni očekávali další legendu –
Plavce s Honzou Vančurou. Ve 21:30 se nad Novou Rolí rozezněly známé
písně této folkové a country skupiny, která vznikla už v roce 1964. Z původních
členů (M. Dufek, A. Hájek, M. Řihošek. J. Vančura a J. Veisser) se do Nové Roli
dostavil jen Honza Vančura, který se ale obklopil výbornými mladými muzikanty,
takže jejich vystoupení bylo opravdu kvalitní. Honza si navíc pozval publikum až
k pódiu a neustále s ním komunikoval, vtipkoval a obdivoval jeho pěvecké
schopnosti. Zpívalo se až do 23:00 hodin.

Co se bude dále dít?
Hity plavců budou znít.
S Plavci zpívat 500 mil
o tom v Roli každý snil.
Hrajte jednu za druhou.
Plavci s Honzou Vančurou.

Podpisy našich hvězdných hostů.
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A tady jsou některé reakce diváků i samotného Honzy Vančury:
Ahoj, v sobotu jsem Vás viděl v Nové Roli na Karlovarsku a upřímně jsem dost
pochyboval o nových Plavcích, ale dostal jsem od Vás opravdovou pecku mezi
oči, velice příjemně pozitivní. Tímto bych chtěl pozdravit Vašeho basáka Lukáše,
mimochodem jsem se s ním fotil i s kamarádkou, když jste končili koncert, snad
si vzpomene, ale určitě se opět potkáme. Vám všem přeji, aby Vám to dlouho
ladilo tak jako u nás v Roli a někdy určitě nashledanou!! Stanislav Jáchym
Macháček
Ahoj Stando,
dík za kompliment, resp. stručný popis skvělého a radostného večera v N. Roli.
Moc jsme si koncert užili a divácký sbor v písních byl úžasný. Netrénujete pod
něčím vedením, jako smíšený městský sbor náš repertoár? Skoro to na mně tak
působilo. Jedinečný večer. Těším se z toho, že podobnou atmosféru při našich
koncertech s novými Plavci zažívám takřka při každém vystoupení. Prožívám
velmi radostné období a jsem vděčný osudu a nejen jemu, že jsem svobodný a
hraju, co mě baví a uspokojuje. Honza Vančura
Milá paní starostko,
s radostí vzpomínám na skvělý koncert ve Vaší Roli. Již jsem zmiňoval na
facebooku, že rolský "divácký sbor" zřejmě pravidelně secvičuje náš repertoár,
aby pak mohutným zpěvem vyjádřil radost z těchto písní. Když budu neskromný,
tak ani náš výkon nebyl pro úspěch zanedbatelný. Pardon, to je zbytečná
omáčka. Já bych napsal stručně, jsme prostě senzační. Všechny zúčastněné
zdraví Váš příznivec, Honza Vančura
Honzo, Kubo, Lukáši a Mário,
za všechny novorolské občany vám děkuji za úžasné vystoupení v sobotu 25. 5.
na našem "festiválku" Valcha. I v chladném počasí jste přilákali neskutečné
množství lidiček, kteří by vás poslouchali až do rána. Svými písničkami i vtipnými
komentáři jste vytvořili na naší pláži báječnou pohodovou atmosféru. Ať vám to
všem stále tak nádherně ladí a zpívá.
Miluška Dušková (pořadatelka a moderátorka)
Miluško,
již jsem reagoval na nadšené ohlasy mnohých a popsal na face, s jakými pocity
jsme koncert v Roli prožívali. S radostí vnímám další kompliment, tentokrát od
Vás a budu se těšit někdy příště na podobný skvělý večer v Nové Roli. Zdravím
všechny příznivce a celý divácký sbor, který nás tak skvěle v nejedné písničce
podpořil.
Honza Vančura
Celou akci sponzorovaly svými výrobky Becherovka, Karlovarské minerální
vody Mattoni, Thun 1794 a. s.
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KÁCENÍ MÁJKY
V pátek 31. května jsme chtěli v Nové Roli s plnou parádou naši májku
pokácet. Bylo připraveno občerstvení i kulturní program. Ale počasí se
neumoudřilo ani tentokrát, takže jsme akci museli hodně upravit. Májku jsme
samozřejmě pokáceli venku – hlavní řez provedli pan Herink a pan místostarosta
L. Škarda za přísného dohledu členů SDH. Po chvíli se májka poroučela k zemi a
natěšené děti se vrhly na mokré fáborky.

I v deštivém počasí přišlo asi 50 lidí. Hasiči zapálili i vatru, ale nikdo ji
nevyužil k opékání buřtíků. V dešťovém nálevu by asi nikomu nechutnaly. Takže
jsme se přesunuli do restaurace U Petra, kam jsme přemístili i kapelu Bankrot,
která hrála až do 23:00 hod. I zde se grilovalo, popíjelo a tančilo.
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LETNICOVÉ CVRLIKÁNÍ – 1. ROČNÍK
V Nové Roli působí několik pěveckých sborů, které vede sbormistryně Pavlína
Petříková. Pro menší děti jsou určeny sbory Mišpule, Čekanka a Konipásek, které
fungují při DDM. Dospělí si mohou zazpívat v ženském sboru Cichorium nebo ve
smíšeném Chorea Nova. Sbory vystupují na různých akcích města.
Letos přišla paní Petříková s nápadem uspořádat 1. ročník Letnicového
cvrlikání aneb měsíce květen a červen plné hudby, pohádek a zpívání. V Café
Baru Nová Role bylo uspořádáno několik koncertů:
21. 5. 2013 - Klavírní koncert žáků ZUŠ Šmeralova KV (žáci P. Petříkové)
3. 6. 2013 – Za pohádkou I(dětský sbor Konipásek)
10. 6. 2013 – Za pohádkou II (dětský sbor Čekanka)
14. 6. 2013 – Večer s populární hudbou (sólový zpěv Lenka Bauerová)
V kinosále se konal 26. 6. 2013 Pohádkový koncert, na kterém vystupovaly
sbory Cichorium a Chorea Nova. Sál byl nabitý k prasknutí a všichni (malí i velcí)
si rádi připomněli a zazpívali ty nejhezčí písničky z pohádek.
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OSLAVY DNE DĚTÍ
V tomto roce se představitelé města spolu s dalšími organizacemi rozhodli
protáhnout oslavy Dne dětí na 3 dny – akce trvaly od 1. 6. do 3. 6. 2013. Podle
plakátů se mělo vše odehrávat na venkovních prostranstvích. Ale protože v té
době silně a vytrvale pršelo (na některých místech ČR byly dokonce povodně),
přesunuly se všechny aktivity „pod střechu“.

V sobotu 1. června se „Pohádkové náměstí“ přesunulo do „Pohádkového
kulturního domu“. Zde byl pro děti připraven nafukovací autodrom, malování na
obličej, soutěže v házení, skákání, prolézání, písničky a tanečky za doprovodu
loupežnické skupiny „Levoruký Eda“, vystoupení sboru „Čekanka“, country tance
v podání druháčků ze ZŠ, Street Dance z Chodova i z Nové Role a nakonec
zábavný DJ Zaky, který to s dětmi pěkně roztočil. Děti také dostaly plno
sladkostí.

V neděli 2. června se vše odehrávalo v areálu koupaliště a děti si měly hlavně
zasportovat. Kvůli dešti byly soutěže přesunuty do prostor restaurace Karibu.
Děti si nejen zasportovaly, ale namalovaly si i svůj hrneček, podívaly se na
létající modely helikoptér a quadrokoptér. Opět pro ně byly připraveny sladkosti
a veselá hudba v podání DJ Honzy Rákoše.
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V pondělí 3. června vše vyvrcholilo divadelním představením „Kamarádi
zkoušejí pohádky“, které zhlédly všechny dětičky z mateřské školy a z 1. stupně
základní školy. Brněnská skupina Kamarádi děti úžasně pobavila, rozezpívala,
roztleskala a dokonce i roztančila. Představení měly děti v rámci oslav svého
svátku samozřejmě od města zdarma.

Oslavy proběhly i přes nepříznivé počasí v pohodě a zúčastnilo se jich hodně
dětí. Organizačně pomohli hlavně pracovníci DDM, MěÚ a členky TJ Nová Role.
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SPORTOVNÍ DEN DĚTÍ POŘÁDANÝ FK
V rámci oslav Dne dětí zorganizovali letos již podesáté členové Fotbalového
klubu Nová Role sportovní den, který se konal v pátek 7. června 2013 ve
sportovním areálu FK. Zúčastnilo se 6 tříd mateřských škol z Nové Role, Mezirolí
a Božičan v celkovém počtu 116 dětí, dále pak 1. stupeň ZŠ v Nové Roli a
Božičanech v počtu 117 dětí.
Děti mateřských škol absolvovaly 10 soutěžních stanovišť a pro žáky
základních škol byl připraven tradiční fotbalový turnaj, který skončil takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

3. A, ZŠ Nová Role
2. A, ZŠ Nová Role
ZŠ Božičany st.
1. A, ZŠ Nová Role
ZŠ Božičany ml.
2. B, ZŠ Nová Role
3. B, ZŠ Nová Role
1. B, ZŠ Nová Role

Akci finančně podpořil Karlovarský kraj. Počasí se vydařilo a všechny děti si
svůj den užily. Nikdo neodešel s prázdnou.
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CESTA
POHÁDKOVÝM
LESEM
I v letošním roce uspořádaly pracovnice DDM (Milena Tichá, Jana
Handšuhová) již tradiční CESTU POHÁDKOVÝM LESEM. V sobotu 8. června se již
v 6:30 sešlo 80 pohádkových postaviček před DDM, kde si vzaly své kulisy,
pomůcky a odměny a vyrazily k lávce přes Rolavu, kde pohádkový les začínal.
Když byla připravena pohádková stanoviště, mohli vyjít jednotliví účastníci do
lesa. Hned na startu dostaly všechny děti kouzelný kornoutek, který je měl
ochraňovat po celou cestu. Na trase děti plnily úkoly na 20 stanovištích. Na cestě
mohly potkat vodníky, Šmouly, lišku s liščaty, Karkulku s vlkem, Rumcajse
s Mankou, indiány, loupežníky, princezny, trpaslíky, čerty a plno dalších
postaviček. Na každém stanovišti dostaly vždy odměnu. Na konci čekal opět
oheň, kde si děti opekly „krysí ocásky“ od staré loupežnice.
Akce se vydařila nejen díky všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, ale
i díky krásnému slunečnému počasí.
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŘ KAMARÁDI
MOUDROSTI
Knihovna v Nové Roli každoročně již více než 25 let pořádá v jarních měsících
květen a červen pro žáky ZŠ velkou čtenářskou soutěž Kamarádi moudrosti.
Soutěží se o nejlepší čtenářskou třídu. Děti plní podmínky soutěže, kdy by
měly během dvou měsíců přijít nejméně 3x knihovny a pokaždé si vypůjčit knihu
nebo dva časopisy a odpovědět správně na soutěžní otázku.
Při vyhodnocení se vyhlašují nejen nejlepší třídy, ale také nejlepší čtenáři
z každé třídy.
Vyhodnocení proběhlo 14. června za přítomnosti žáků ZŠ, třídních učitelů,
ředitelky školy a paní starostky Jitky Pokorné. Vítězné třídy si odnesly velkou
sladkou odměnu v podobě dortu a putovní cenu – ozdobný talíř. Nejlepší
jednotlivci dostali knihu.
A tady je 5 nejlepších čtenářů školy: Kateřina Pundová (3. A), Radka Veselá
(2. A), Nikola Turková (4. A), Emma Kišová (1. A), Adéla Štiková (5. B).

Vítězná třída 4. A (paní učitelka Neumannová)
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
Konec školního roku znamená pro všechny žáky jediné – vysvědčení!
Trochu jiný nádech má tento den ale pro naše prvňáčky a samozřejmě pro
vycházející deváťáky.
Novorolští prvňáčci měli předávání vysvědčení opravdu slavnostní. V kulturním
domě je i s rodiči přivítala paní starostka Jitka Pokorná a spolu s třídními
učitelkami Markétou Šímovou a Dášou Schlapákovou jim předala nejen
vysvědčení, ale i malý dáreček. Následoval přípitek a pan Honza Rákoš dětem
připravil diskotéku.
Pro deváťáky byl poslední školní den zároveň posledním dnem povinné
devítileté školní docházky. Loučili se se školou, s učiteli i s kamarády. Není divu,
že se objevily i slzičky. Druháci jim předali dárek a vyprovodili je ze školy ven.
Šťastnou cestu životem!
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ROCK IN ROLL JIŽ POPÁTÉ
V pátek 19. července se na pláži u novorolského rybníka konal již 5. ročník
hudebního festivalu v rytmu rocku, popu, funky i disca. Vše odstartovalo v 17:00
hodin.
Vystupující kapely:
HOLDEN (rock-pop)
SHOE CUT (alternative-funk)
KOZATAY (rock´n´roll)
COLORFLASH (funk)
TAJFUN (rock)
FIJALKY A JINÉ KVJETY (garage-alternative)
GROOWETOWN (Indie-rock)
KLAGENFURT (pop-funk)
Organizátorem celé akce byl Jiří Švec
z Nové Role, člen skupiny Holden.
Účast byla průměrná, počasí celé akci
přálo.
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53. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
V sobotu 27. 7. 2013 uspořádal FK Nová Role již 53. ročník nejstaršího
fotbalového turnaje v našem regionu, který se v současnosti hraje pod názvem
Letní fotbalový turnaj „ O pohár města Nová Role“.
Turnaje se zúčastnila 4 mužstva, která se umístila v následujícím pořadí:
1. FK Nová Role
2. Baník Union Nové Sedlo
3. Lokomotiva Karlovy Vary
4. FK SMB Bochov
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Tomáš Chlup z FK Nová Role, který
vstřelil 1 branku a na 4 branky nahrál.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Honza Latislav z FK Nová Role bez
jediné obdržené branky.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Lukáš Berger z Lokomotivy Karlovy
Vary, který vstřelil 3 branky.
Naše mužstvo pod vedením trenéra Petra Vakeše ukázalo i po odchodu
některých hráčů za „výdělkem“ do Německa, že neztratilo svoji tvář a bude
našim fanouškům předvádět kvalitní zápasy.
Přestože se turnaj hrál za tropického počasí, hráči všech mužstev se dokázali
s touto nepříjemností vypořádat a předváděli přítomným divákům kvalitní výkony
okořeněné řadou krásných akcí a vstřelených branek.
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2. ZÁŘÍ – ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2. září 2013 v 8:00 hodin začal nový školní rok pro 303 žáků ZŠ Nová Role.
Přehled tříd:
Přípravná třída – 12 žáků (Mgr. J. Čekalová – Rytířová, primární preventista)
1. A – 22 žáků (Mgr. H. Tomanová)
1. B – 22 žáků (Mgr. S. Vavrochová)
2. A – 16 žáků (Mgr. D. Schlapáková)
2. B – 16 žáků (Mgr. M. Šímová)
3. A – 16 žáků (PaedDr. Miluše Dušková, koordinátor ŠVP, vedoucí MS 1. stupeň)
3. B – 16 žáků (A. Mihalová)
4. A – 22 žáků (Bc. D. Slavík, výchovný poradce)
5. A – 28 žáků (Mgr. S. L. Mikešová)
6. A – 16 žáků (Mgr. M. Müllerová)
6. B – 14 žáků (Mgr. M. Velínská, vedoucí MS 2. stupeň)
7. A – 19 žáků (Mgr. A. Záhrobská)
7. B – 18 žáků (Mgr. D. Dvořáčková)
7. C – 7 žáků (Mgr. M. Nedvědová)
8. A – 26 žáků (Bc. R. Veselý)
9. A – 17 žáků (B. Považajová)
9. B – 16 žáků (Mgr. Anna Zapletalová, vedoucí MS 2. stupeň)
Ředitelka školy: Mgr. Jana Zelená, koordinátor EVVO a ICT
Zástupce ředitelky: Mgr. Miroslav Starý
Další učitelé: Bc. O. Střelcová, H. Krausová, Mgr. J. Lidinský, M. Neumannová,
E. Brízgalová
Vychovatelky: D. Teuchertová, M. Holešovská, I. Maxová
Asistenti pedagoga: Z. Sax, G. Ziková
Hospodářka školy: E. Horníková
Uklízečky: E. Horníková, J. Rubášová, J. Pečenková, M. Fialová
Kuchařky:

V. Machačková
R. Švachulová

(vedoucí
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ŠJ),

J.

Rákošová,

V.

Sedláčková,

MICHALSKÁ POUŤ
Letošní pouť připadla na 21. září. Koná se v tomto podzimním čase, protože
29. 9. má svátek Michal a sv. Michaelovi je zasvěcen náš novorolský kostel.
Kostel sv. Michaela v Nové Roli je cennou církevní památkou Karlovarska a
byl zařazen do II. kategorie stavebních historických památek ve slohu románskoraně gotickém. Dějiny českého výtvarného umění uvádějí na prvním místě mezi
dochovanými venkovskými klášterními kostelíky z doby Přemysla Otakara I. a
Václava I., které zřídil řád cisterciáků kostel sv. Michaela v Nové Roli, kostel
v Kácově a kostel ve Vimperku.

Kostel byl před revolucí 1989 ve znašně zuboženém stavu. Na návrh nového
národního výboru v roce 1990 vznikla "občanská iniciativa" na obnovu kostela.
Skupina novorolských občanů pod vedením Jana Heringa zahájila rozsáhlé práce
na celkové opravě kostela a úpravě jeho okolí. Karlovarské muzeum provedlo
archeologický průzkum, při kterém byly objeveny základy dvou postranních
oltářů. Náklady na opravu byly nahrazeny jednak finančními prostředky
získanými dobrovolnou sbírkou mezi občany a dále hlavně prostředky Městského
úřadu N. Role. O vánocích v roce 1991 byl kostel prvně zpřístupněn veřejnosti.
Byla zde uspořádána velmi zdařilá kulturní akce nazvaná "Vánoce s koledou". Od
r. 1993 byla zavedena tradice Michalských poutí.
Pouť začala slavnostním průvodem a mší v 10:00 hod. Hned u kostela bylo
dobové tržiště a vystoupili zde i novorolští Červení panteři.
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Následoval slavnostní oběd členů zastupitelstva města s faráři a partnery
z družebního města Rittersgrün.
Odpoledne se odehrávalo u TIC – děti mohly navštívit pouťové atrakce nebo
se pobavit u Divadla z bedny. Pan Pohoda se Soničkou děti zapojili do své
pohádky a bylo pořádně veselo.

V 16:00 hodin přišla mezi diváky Petra Černocká alias Saxana, která
zazpívala nejen známé písně, ale měla připravené i soutěže v malování a zpívání
pro ty nejmenší. Po svém vystoupení musela rozdat spoustu autogramů a
zapózovat fotografům.
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V 17:00 hodin zahráli u rybníka opět Červení panteři a v 19:00 hodin
nastoupila mělnická kapela Claymore, která hrála skladby ve stylu irského rocku.
Skotské dudy a chlapi v kiltech nenechaly nikoho v klidu. A doprovodné
tanečnice měly zase úspěch u pánů. Před restaurací Karibu bylo plno.
V půl deváté se nad hladinou rybníka objevily první záblesky ohňostroje,
který byl letos obzvlášť krásný (na skladby Tiny Turner).

Po ohňostroji pokračovala pouťová veselice v restauraci Karibu. K tanci hrála
chodovská kapela Alabalabamba až do 1:30 hodin. Pouť se i přes nepřízeň počasí
vydařila a každý si určitě něco pěkného pro sebe našel. Bylo z čeho vybírat!
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Týden knihoven v Nové Roli
Začátkem října je v knihovnách každoročně rušno, protože se po celé
republice koná Týden knihoven. I naše knihovna připravila v týdnu od 30. 9. do
6. 10. 2013 pro děti základní školy soutěže. Byla připravena vernisáž výstavy
ručních prací – Veselé háčkování J. a A. Táborkových, K. Lancové. Papírové
košíky vystavovala E. Štěpničková, sbírkou panenek a oblečením na ně se
pochlubila I. Ondřichová.

Cestu do pohádky s čarodějnickými otázkami si proběhlo skoro 70 dětí. Vítěze
neminula sladká odměna. Knihovnu navštívil i známý ilustrátor Adolf Dudek.
První třídu pobavil hodinkou Pohádkového kreslení a druháky přesvědčil, že
malovat umí vlastně každý. Programem „Nehulíme, kreslíme“ pobavil dokonce i
naše teenagery na 2. stupni.

Expedice Magazín odstartovala v pátek večer. Úkolem dětí bylo v průběhu
noci připravit vydání novin. Pro rozptýlení byly připraveny i vědomostní soutěže a
noční výprava. Jinak to v knihovně vypadalo jako v opravdové redakci. Všichni se
snažili, aby právě jejich noviny byly nejlepší.
Druháčkové se mohli setkat s autorem Radkem Malým, který jim četl ze své
knihy „Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky“. Tu dostali žáci 2. tříd ve školním
roce 2012/2013 jako svou knihu pro prvňáčka. Měli tedy možnost si ji nechat
podepsat od pana spisovatele.
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Celostátní projekt 72 hodin – Ruku na to!
10. – 13. října se po celé České republice konaly dobrovolnické aktivity, které
pomohly druhým, přírodě či nejbližšímu okolí. Cílem projektu 72 hodin bylo
zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho!
Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Letos se
uskutečnil 2. ročník této celostátní akce a zúčastnilo se 18 502 aktivistů.
16 žáků 3. A pod vedením paní učitelky Milušky Duškové se rozhodlo také
připojit k dobrovolníkům. Vyzbrojili se rukavicemi a igelitovými pytli a vyčistili
břehy naší řeky Rolavy, především místa kolem odpočívadel, kde se válely hlavně
PET lahve, plechovky, obaly od sušenek a bonbonů a různé krabice. Protože byl
projekt časově limitován, museli vyrazit v pátek, i když bylo pěkně sychravo.
Nevzdali to a pohled na čisté břehy je přesvědčil, že to mělo smysl.

V Praze jejich snažení ocenili a poslali dětem na památku univerzální šátky,
které se dají nosit na mnoho způsobů. Děti to povzbudilo a už se těší na příští
ročník, který bude na podzim 2014.
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VÝTVARNÁ DÍLNA S DRAKIÁDOU
V neděli 13. 10. v 15:00 hodin se sešli rodiče s dětmi v restauraci Karibu,
kde si mohli vyrobit japonského létajícího draka a zúčastnit se s ním soutěžní
drakiády. Akci vedla lektorka Pavla Vargová. Po zaplacení 50,- Kč dostali všechny
potřebné pomůcky a mohli začít malovat, stříhat, lepit a vázat třásně na dráčky.

Děti i dospělí byli moc šikovní a pod jejich rukama vznikaly nádherné výtvory.
Bylo krásné počasí, zájemců přišla spousta a tak se brzy nebe nad pláží draky
jen hemžilo. Diplom dostal každý, kdo se zúčastnil. Díky za super akci. Pobavili
se malí i velcí.
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VÝLOV NOVOROLSKÉHO RYBNÍKA
Na podzim roku 2013 čekala Novou Roli velká událost – historický výlov
Novorolského rybníka. Jeho poslední výlov se uskutečnil 27. října 1974 (tedy
před 39 lety). Nyní mu hrozilo samovolné vypuštění, protože uhnila prkýnka
v požeráku. A ta bylo třeba vyměnit.
Postupné vypouštění začalo již 10. 10. 2013, kdy byl i vyhlášen zákaz
rybolovu. Lidé se chodili dívat, jak v rybníce postupně ubývá vody a co vše se
objeví na jeho dně. Plno z nich vyslyšelo i prosbu rybářů o pomoc při sběru
škeble rybničné ze vzniklých mělčin. Proto bylo vidět lidi s kbelíky, kteří přenášeli
škeble do vody Vojkova rybníku.

S výlovem se začalo 9. listopadu 2013 v 8:00 hodin ráno. Na hrázi se sešlo
několik stovek zvědavců, což nikdo nečekal. Rybářům z ČRS MO Božíčany
pomohli při jednotlivých zátazích rybáři z Mariánských Lázní. Očekávaný sumec
nebyl v rybníce žádný, kaprů bylo kolem stovky, 86 tolstolobiků (s délkou až přes
metr a váhou 15 – 20 kg), kolem stovky bylo i štik, candátů, bolenů, dále se
objevili i cejni, plotice, perlíni, okouni a ježdíci. Slovené ryby byly převezeny na
Bílou vodu do Chodova a část byla zakomorována na Kaskádě v Nové Roli. Bude
sloužit k prvotnímu zarybnění novorolského koupaliště na jaře roku 2014.
Vypuštění rybníka bylo využito k opravě vypouštěcího zařízení, k vyčištění
břehů dobrovolníky (našly se značky, loďka, 2 trezory, různé nádoby apod.).
Chataři si upravili své vstupy do rybníka.
Rybník bude plně napuštěn až na jaře 2014, protože bude ještě provedena
oprava betonu požeráku (což už v těchto mrazivých podmínkách nešlo uskutečnit
na podzim).
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FOTOSTŘÍPKY Z VÝLOVU

Tohle vše bylo vidět na březích rybníka – značky, lahve, plechovky, fotoaparáty,
kbelíky, škeble …..

Rybáři byli opravdu přesní – v 8:00 hod. vyrazili na lodích i bez nich na první
zátah. V chladném počasí nebylo co závidět.

Na březích už se čekalo na první kousky, které se hned třídily do kádí.
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Kdo měl ruce, pomáhal s přenášením ryb ve vaničkách do přistavených cisteren.

A ještě pár kousků …..
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PŘÍJEZD SV. MARTINA
10. listopadu 2013, v předvečer svátku Martina, se konal v Nové Roli již
tradiční svatomartinský průvod, pořádaný pracovnicemi DDM. Jako každý rok
bylo na vyzdobené zahradě u DDM připraveno občerstvení od maminek a
babiček, čaj, svařené víno a punč. Zpěvem akci doprovodila děvčata ze ZUŠ pod
vedením Karla Švece.
V 17:00 hodin se objevil sv. Martin na koni, za kterého se zařadili zbrojnoši
s loučemi a potom lampionový průvod. Ten prošel celou Novou Rolí a vrátil se
zpět k DDM, kde na malé i velké diváky čekalo ohňové vystoupení souboru
Discordia a závěrečný ohňostroj. I přes nepřízeň počasí (nesněžilo, ale pršelo) se
akce zúčastnily desítky lidí.
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LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM
28. listopadu zavítali do Nové Role Lukáš Hejlík a Alan Novotný, kteří si pro
novorolské občany připravili 2 představení. Jedno bylo dopoledne v knihovně.
Bylo to Listování knihou Dobrodružství strýčka Ludvíka pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ.
Představení bylo veselé a žáci i paní učitelky byli vtaženi do děje. Samozřejmě
nechyběla ani autogramiáda.

Večer od 19:00 hodin se pak mohli malí i dospělí pobavit u představení U nás
v Evropě – bylo poučné a vtipné zároveň. Dobrovolníci si zasoutěžili ve svých
znalostech o Evropské unii a vyhráli knihy, DVD i ochutnávku jídla, které během
představení vařila asistentka Kristýna Kalinová. Sál kulturního domu byl zaplněn
do posledního místečka.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
29. 11. 2013 se na prostranství před úřadem sešli dospělí i děti, aby byli
přítomni slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu v Nové Roli.
Již v 15:00 hodin se objevili první stánkaři s dobrotami, svařáčkem, jmelím a
hračkami. Ozývaly se i tóny z flašinetu, na který hrál Josef Šmíd ml. Od 16:00
hodin začal přítomné bavit Levoruký Eda band, který hrál písničky z pohádek a
samozřejmě koledy. Během jejich vystoupení, prodávali žáci ze 3. A novorolské
ZŠ vánoční štěstíčka s překvapením a rozdávali vlastnoručně vyrobené nepečené
vánoční cukroví. Akci s nimi připravila paní učitelka Miluška Dušková.

Flašinetář a stánky se jmelím

Levoruký Eda band

Vánoční štěstíčka

Vánoční cukroví

V 17:00 hodin odpočítala paní starostka Jitka Pokorná spolu s přítomnými
slavnostní rozsvícení vánočního osvětlení – bylo v letošním roce nově pořízené.
Potom již rozezněly náměstí vánoční písničky v podání Lucie Duškové spolu
s dětským sborem z 3. A. Zpívalo se a dokonce i tančilo. Kouzelná atmosféra
byla umocněna sněžením a vůní vánočního punče. Účast byla veliká.

91

Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé …..

V 17:00 hodin se rozsvítil
vánoční stromek s novou
světelnou výzdobou.

92

PERNÍČKOMÁNIE
Na Barborku 4. 12. 2013 v 17:00 hodin byla v knihovně zahájena další
z výstav výrobků šikovných novorolských žen. Tentokrát byla zaměřena na
vánoční perníčky, vizovické pečivo a techniky zdobení. Výstava byla doplněna
prodejem vykrajovátek a pomůcek pro pečení. Autorka krásných výtvorů Hanka
Gondášová připravila pro hosty i pár soutěží o milé dárky. Děti si mohly ozdobit
papírové perníčky. Výstava trvala až do 23. 12. 2013.

Děti zdobí perníčky

Veronika Bartoňová a Hanka Gondášová
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MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
DDM v Nové Roli uspořádal v pátek 6. prosince 2013 v sále kulturního domu
další Mikulášské setkání. V 17:00 hodin se sálem rozezněly vánoční koledy,
svítily adventní věnce a nechyběl ani vánoční stromeček.
DDM již tradičně využívá tuto akci k prezentaci činnosti některých zájmových
kroužků. Do vánoční pohody všechny naladily 3 pěvecké sbory Pavlíny Petříkové
– Mišpule, Čekanka, Konipásek. Jarka Pečenková představila svůj taneční
kroužek Plamínek, který zatančil zumbu. Následovala 2 taneční vystoupení pod
vedením Karolíny Gvardové – předškolní Sluníčka a starší Street Angels.
A potom už si děti vyvolaly ty, na které se celou dobu čekalo – Mikuláše,
čerty a anděla. Bylo vidět spoustu ustrašených tvářiček, někde se objevily i
slzičky. Ale nakonec všichni dostali něco dobrého a bylo po smutku.
Celý podvečer završila čertovská diskotéka, na které se děti mohly
dostatečně vyřádit.
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ŽIVÝ BETLÉM
Další z tradičních předvánočních akcí v Nové Roli – „Živý betlém“ – se
odehrála v režii paní starostky v sobotu 14. prosince 2013. V 16:00 hodin vyšel
od MěÚ průvod včele se třemi králi na koních a s andělíčky v kočáře. Ten dorazil
až před kostel sv. Michaela, kde se poklonil Marii a Josefovi s Ježíškem.

V ohradě byly kromě svaté rodinky ovečky a telátka, se kterými se mohly děti
vyfotit. Zvířátka na akci vypůjčila rodina Pokludova. Vánoční písně zazpívaly děti
z MŠ a ZUŠ. Andělíčkové rozdávali přítomným ovoce a sladkosti. Opět nechyběl
vánoční punč a pro děti čaj.
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ADVENTNÍ KONCERTY
Sbory Chorea Nova a Cichorium pod vedením Pavlíny Petříkové připravily na
adventní neděle 4 koncerty v kostele sv. Michaela v Nové Roli. Začátek byl vždy
v 15:30.
1. 12. 2013 – 1. adventní koncert
8. 12. 2013 – 2. adventní koncert
15. 12. 2013 – 3. adventní koncert
22. 12. 2013 – 4. adventní koncert
Zazněly písničky z pohádek, jazzová mše, africká mše, spirituály, chrámová
hudba, sólový a sborový zpěv, instrumentální hudba atd.
Poslední koncert byl věnován vánočním koledám. Před kostelem byl rozsvícen
vánoční stromek, ochutnávalo se cukroví, svařené víno – prostě nádherná
předvánoční atmosféra.
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TURISTICKÉ VIZITKY NOVÉ ROLE
Od 1. července 2013 má Nová Role své vlastní turistické vizitky. Iniciátorem
jejich vzniku byla kronikářka města PaedDr. Miluše Dušková. Nafotila obrázky
Nové Role a doplnila je potřebnými informacemi. Pak už se čekalo, zda budou
vizitky schváleny. A povedlo se. Takže si všichni návštěvníci Nové Role mohou
zakoupit vizitku Nové Role (č. 2369) a vizitku kostela sv. Michaela (č. 2381).
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POHLEDY NOVÉ ROLE (vydány v červenci 2013)
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Autorka: PaedDr. Miluše Dušková
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