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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
velké diskuze mezi obyvateli vyvolává
stávající zeleň v našem městě. Stromy,
které byly vysazeny nekoordinovaně v šedesátých letech, jsou některé
nemocné, staré a vhodné ke kácení.
Město Nová Role každý rok objednává
pasport zeleně v určité části města tak, abychom měli vzrostlé stromy
pod kontrolou. Je pravda, že spousta z nich je dnes označena jako nebezpečné svojí stabilitou. Věřte, že ani mně není lhostejné, když se některý strom musí pokácet. Stejně jako vy, i já a moje rodina vnímáme
naše město jako město zeleně. Na základě posudku odborníka je pečlivě zvážený zdravotní stav každého stromu a následně odbor životního
prostředí teprve vydá příkaz pro kácení. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a stále častějším větrným vichřicím se stávají
některé porosty nebezpečné a je povinností města především chránit
zdraví a majetek obyvatel. Několikrát jsme byli svědky, že strom, který
se jevil zcela zdravý, byl následkem silného větru vyvrácen i s kořeny.
Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Z poslední ankety našich občanů kromě jiného vyplynul negativní názor na rušení travnatých ploch
pro případná parkovací místa, ale zároveň stejní respondenti v závěru
uvedli, že je třeba budovat více ploch pro parkování. Snažíme se vyhovět, ale někdy je třeba zvážit, zda zrušit zelenou plochu či nikoliv.

V uplynulém roce jsme realizovali první etapu revitalizace panelových
sídlišť, na jaře položíme asfaltové povrchy a začneme řešit zeleň v této
etapě. Po konzultaci s odborníkem a za jeho pomoci vysadíme vhodné
porosty tak, abychom naše město uchovali jako město zeleně a ke spokojenosti nás všech. Z čeho jsem však velice smutná, je to, že budeme
muset vykácet kaštany u „koupaliště“, které má spousta z nás spojené
s dětstvím. S potěšením však mohu konstatovat, že již máme vytipovanou náhradní výsadbu, kterou budou opět jírovce tedy kaštany, které
budou odolné vůči klíněnce a plísni kořenové. V rozpočtu města je pro
letošní rok schváleno 0,5 mil. Kč právě na novou výsadbu. Věřím, že
i další léta vždy postupně budeme rekonstruovat infrastrukturu v určité části města a následovat bude výsadba stromů a zeleně a to vždyť
ve spolupráci s odborníky, ale i veřejností ke spokojenosti nás a našich
dětí. Součástí péče o přírodu jsou i naše lesy. Pro zajímavost uvádím
pár čísel. V roce 2017 bylo v městských lesích vysazeno 1 125 ks smrku
ztepilého, 300 ks douglasky tisolisté, 150 ks modřínu opadavého, 1 000
ks dubů lesního, 1 050 ks dubu zimního, tedy celkem 3 625 ks na ploše
0,48 ha. V roce 2018 vysadíme do našich lesů 1 732 ks smrku ztepilého, 453 ks jedle bělokoré, 17 470 ks borovice lesní, 351 ks modřínu
opadavého, 3 991 ks buku lesního a 625 lip srdčitých. Věřím, že vás tato
čísla těší stejně jako mě. V průběhu roku vás budu informovat, kolik
stromů se muselo pokácet a kolik stromů se vysázelo ve městě. Pokud
máte jakýkoliv podnět k tomuto problému, prosím, kontaktujte mě na
adrese starostka@novarole.cz, nebo volejte na mobil 602 343 465. Za
každou aktivitu či podnět předem děkuji.
S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná

Placení poplatků
Vážení spoluobčané, s novým rokem 2018 nám všem opět vyvstala poplatková povinnost.
Všechny platby můžete provést bezhotovostně na bankovní účet
města č. 262359697/0300, který je uveřejněn též na webových
stránkách města. Variabilní symbol si můžete vyžádat emailem
anebo telefonicky na ekonomickém odboru úřadu. Připomínám,
že variabilní symbol je pro všechny roky stále stejný pro daného
poplatníka. Platby přijímáme i hotově v pokladně v přízemí budovy úřadu (prostory bývalé spořitelny).
Místní poplatek ze psů se hradí do 15. 2. ve výši 800 Kč pes
v bytovém domě/rok, 200 Kč pes v rodinném domě/rok.
Místní poplatek za svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu činí 700 Kč osoba s trvalým pobytem/rok a nemovitost, v níž
nemá žádná osoba trvalý pobyt 700 Kč/rok. Poplatek lze hradit ve
dvou stejných splátkách do 31. 3. a 30. 9.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Automatické osvobození od poplatku za „odpad“ dle OZV je
u osob do dvou let věku a dále nad 80 let. Ostatní osvobození
a úlevy (držitelé karet ZTP a ZTP/P, požívání důchodů apod.)
nutno doložit.
Správci místního poplatku tj. městskému úřadu je ze zákona
dána povinnost poplatek vymáhat. Proto včas kontaktujte příslušné referenty ekonomického úřadu:
Alena Bártová – poplatky ze psů,
Lenka Hegenbartová – poplatky za odpad a nahlaste jim všechny případné změny nebo důvody osvobození. Jednotlivé poplatky
včas uhraďte, vyhnete se tak zbytečnému navýšení poplatku a dalším nepříjemnostem.
Kateřina Černá, DiS.
vedoucí ekonomického odboru
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Kulturní program v roce 2018
Tak jako každý rok i v letošním roce připravuje město Nová Role
pro své občany tradiční kulturní akce, jejichž počet obohatí akce
organizované jinými subjekty např. jarní a podzimní oldies diskotéky v kulturním domě, o letních prázdninách tradiční sommer
beach oldies párty na pláži u Karibu. Na své si opět přijdou návštěvníci již zavedeného festivalu Rock iN Roll. Kulturní dění
ve městě dále zpestří Dům dětí a mládeže, Pěvecký sbor Chorea
Nova. Mezi tradiční počiny města bude patřit samozřejmě stavění Májky a pálení čarodějnic, Novorolská Valcha, oslavy dět-

ského dne a kácení Májky a v neposlední řadě tradiční Michalská
pouť. Těšit se můžete i na zábavná divadelní představení. Časový harmonogram jednotlivých akcí je k dispozici na webových
stránkách města, v rubrice kultura. Upoutávky na konkrétní akce
jsou vždy s předstihem prezentovány na FB města a www města. Těšíme se na společná setkání a zábavné prožitky s občany.
Katka Černá a Maruška Ngoová
MěÚ Nová Role

Úspěšné zakončení několikaleté práce
Kam s ním? Už Jan Neruda řešil otázku, co s majetkem, který již
není z jakéhokoliv důvodu plnohodnotně využíván. V jeho případě
se jednalo o slamník. Naše město se podobně zabývalo otázkou, co
s budovou č. p. 231 ve Školní ulici, kterou si řada z nás pamatuje ještě
jako výchovný ústav pro mládež.
Budovu získalo město do majetku v roce 2013 od státu (zastoupeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) poté, co výchovný
ústav v našem městě ukončil činnost.
Prvotním impulsem pro zakoupení budovy od státu byla snaha eliminovat případný „obchod s chudobou“, ke kterému by budova mohla být využita v případě, že by ji zakoupil soukromý investor, který je
tímto směrem zaměřen. Přece jen se jednalo o budovu de facto po
rekonstrukci a její vnitřní prostory tvoří převážně pokoje a jednotky vhodné pro ubytování či k pronájmu. Prakticky vzápětí po koupi
nemovitosti zastupitelé začali řešit otázku, jakou cestou se s využitím
budovy vydat? Nakonec po diskusích a zvažování různých možností
zvítězila varianta sociálního zařízení zaměřené na seniory.
Počáteční úvahy vedly k tomu, že zařízení bude městské a město ho
bude prostřednictvím k tomu zřízené příspěvkové organizace provozovat. I když byl objekt ve slušném stavu, byla potřeba jeho rekonstrukce a stavebních úprav tak, aby vyhovoval parametrům domu pro
seniory. Což znamenalo investici v řádech nikoliv jednotek, ale desítek
miliónů korun. Zároveň se s projektem pojila značná administrativa
nutná pro to, aby město, resp. provozovatel, byl zařazen do sítě těchto
zařízení v Karlovarském kraji, na jejichž činnost a provoz Karlovarský
kraj poskytuje dotaci. Bez ní, by ekonomika provozu byla hluboce záporná (a město by chod muselo dorovnávat ze svého rozpočtu), nebo
by zařízení mohli využívat jen klienti, kteří by si tyto služby mohli plně
hradit (což znamená měsíční příspěvek vysoko převyšující průměrný
důchod v ČR).

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

Při těchto přípravných pracích a prvních krocích záměru zároveň
město zjišťovalo, zda by se nenašel partner, který již má s provozem
podobného zařízení zkušenost a s nímž by město na projektu mohlo
spolupracovat. I to se nakonec podařilo a objevila se společnost Seniormed, s.r.o., jejíž vlastníci již (vedle dalších medicínských aktivit)
zařízení obdobného typu úspěšně provozují. Po počátečním zvažování
variant možné spolupráce (společné zastoupení města a Seniormedu
v projektu, dlouhodobý pronájem budovy Seniormedu, majetková
účast města v projektu apod.) nakonec obě strany zjistily, že nejvhodnější způsob bude prodej nemovitosti novému vlastníkovi a ten bude
zařízení provozovat na svůj účet a svými prostředky.
V dubnu 2017 byla podepsána nejprve dohoda o spolupráci na projektu (jakési memorandum o tom, že obě strany chtějí, aby zde toto
zařízení vzniklo a chtějí na tom spolupracovat), následně smlouva
o smlouvě budoucí kupní a na přelomu roku i konečně samotná kupní
smlouva, kterou za více než 6 mil. Kč získává společnost Seniormed,
s.r.o. budovu do svého vlastnictví. V této smlouvě je mj. u vedeno i to,
že pod mnohamiliónovou sankcí bude společnost provozovat domov
pro seniory minimálně po dobu 15 let, že se přednostně zavazuje zaměstnávat občany s trvalým pobytem v k. ú. Nová Role a stejně tak
i přednostně umisťovat do zařízení naše občany. 15. 2. 2018 bude budova fyzicky předána novému majiteli a poté již nezbývá, než Seniormedu držet palce a přát vše nejlepší v jejich podnikatelském záměru.
Na začátku stál nepotřebný majetek, na konci by mělo být prospěšné
zařízení, které přinese práci a užitek našim občanům. Říká se konec
dobrý, všechno dobré. Tak snad to tak vše dopadne.
No a my stojíme zase na začátku – město má ve svém majetku budovu č. p. 89 v Nádražní ulici (bývalá Základní umělecká škola), která je
na prodej a nabízí se otázka „Kam s ním?“
Roman Svoboda, tajemník MěÚ
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Stručný rozbor hospodaření města Nová Role za rok 2017
Daňové příjmy

57 153 058 Kč

Daně ze SR, místní poplatky, správní poplatky.

Nedaňové příjmy

8 184 685 Kč

Pronájmy, služby, dary

Kapitálové příjmy

2 750 861 Kč

Prodeje majetku (byty, pozemky).

Přijaté transfery

7 579 773 Kč

Dotace – zateplení objektu č. p. 236, rybník ve Vrbičkách,
Karlova stezka, Volby, činnost úřadu.

Příjmy celkem po konsolidaci

75 678 377 Kč

Běžné výdaje

49 239 232 Kč

Chod města – zeleň, osvětlení, likvidace odpadu, údržba komunikací,
nemovitostí, školství, kultura, správa úřadu.

Kapitálové výdaje

29 115 363 Kč

Výdaje na investice

Celkem výdaje po konsolidaci

78 354 595 Kč

Hospodářský výsledek

2 676 218 Kč

Schodek běžného roku 2017

Hospodaření města za rok 2017 skončilo schodkem ve výši
2 676 218 Kč. Schodek byl způsoben realizací investičních akcí z dotačních titulů chodník Chodovská a Karlova stezka, na které budou
obdrženy dotace do rozpočtu města až v roce 2018. Krytí schodku
bylo zajištěno finančními přebytky města z minulých let. Oproti pů-

vodnímu návrhu rozpočtu nemuselo město na předfinancování investičních akcí z dotací využít půjčku z Fondu obnovy a oprav tepelného
hospodářství v majetku města.
Kateřina Černá, DiS. – vedoucí EO MěÚ NR

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace
pořádá ve dnech 14.července –27. července 2018

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR

BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
Cena poukazu: 4 500 Kč
V ceně je zahrnuta strava 5x denně,pitný režim, doprava,
vstupné, jízdné, odměny, vybavení LT, pojištění
Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Nová Role od 3.4.2018,
kde získáte další informace (tel. 353 851 172, 607 552 337)

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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různé
Věděli jste, že…?
Když se podíváte na historickou mapu Nové Role, dočtete se z ní
víc, než jen jaká byla poloha objektu na území obce? A jak vypadala
stavení, ve kterých obyvatelé naší obce žili?
Výřez z mapového listu tzv. Stabilního katastru, jež byl prezentován
v našem prvním příspěvku (Novorolský zpravodaj 01–02/2018), zprostředkovává obraz staré části obce v první polovině 19. století před
nástupem industrializace. Jde tak o jedinečný kartografický pramen
rozšiřující naše poznání. Co však znamenalo barevné rozlišení objektů
a jak mohly některé z těchto staveb (vzhledem k charakteru tehdejší
Nové Role převažovaly zemědělské usedlosti) v této době vypadat?
Zodpovězení první části otázky vychází z barevných výplní objektů
(žlutá, světlá a tmavě karmínová červená), které odpovídalo posouzení protipožárních opatření přispívajících k bezpečnosti, resp. požární odolnosti staveb. Výsledné vybarvení tedy nezáviselo pouze na
použitém stavebním materiálu, nýbrž na kvalitě provedených protipožárních stavebních úprav (tzv. spalné a nespalné části stavby). Pro
ilustraci vkládáme výřez zmiňovaného mapového listu – červeně byly
uváděny stavby s relativně vysokou požární odolností, žlutě s požární
odolností nízkou, či minimální. Cenila se jakákoliv dílčí opatření, která měla protipožární charakter, ať jen např. „obyčejné“ nespalné úpravy v okolí topenišť a komínů či i náročnější úpravy v podkroví (např.
protipožární štít).

Podobu jedné z již zaniklých, avšak pro místní lidovou architekturu
charakteristických zemědělských usedlostí, přibližuje dobový snímek
z kroniky naší obce (Kronika obce, 1945–1964). Obdobný architektonický výraz měly i další zemědělské usedlosti v obci, na což poukazuje jejich fotografické či kresebné zachycení zejména v německy
psaných kronikách vzniklých před zlomovým rokem 1945. Domníváme se, že fotografie řešeného stavení byla pořízena pravděpodobně
z plochy návsi přezdívané jako tzv. Kostelní ostrov, na což lze usuzovat
dle výstavného provedení hrázděného štítu, který mohl být orientován směrem do návsi. Tato zemědělská usedlost v sobě tradičně kombinuje hospodářskou, komunikační a obytnou část, která se nachází
v popředí. Za pozornost stojí právě tato do návsi exponovaná část štítového průčelí projevující se již zmíněným výstavným hrázděním, přičemž vizuální akcent trámů mohl být podtržen například barevným
povrchovým nátěrem odlišujícím se od úpravy okolních vyplněných
polí. Není bez zajímavosti, že obdobná, tzn. zčásti hrázděná usedlost
(stavení č. p. 2) nacházející se v blízkém Jimlíkově, byla památkově
chráněna. Od památkové ochrany však bylo relativně nedávno (bohužel) upuštěno. A tak i tuto usedlost postihl stejný osud – na konci
devadesátých let byla zbořena.
Novorolští Patrioti

Porovnáme-li výše zmíněný mapový list vyhotovený k roku měření 1842, (celý ho lze nalézti např. zde: http://archivnimapy.cuzk.cz/
coc/5202-1/5202-1-004_index.html), letecké snímky pořízené v průběhu 20. st., realitu stávající zástavby a případné další prameny, zjistíme,
že přestože novorolské kroniky žádný devastující požár obce nezaznamenávají, obsahuje stávající stavební fond jen zlomek původní zástavby, která se, byť v adaptované podobě, dochovala dodnes. O úbytek
původní zástavby ve staré části obce se postaral nevyhovující stav
starých (po II. světové válce i v celé řadě opuštěných) stavení již postrádajících požadovaný obytný komfort a taktéž realizovaná přeložka
původního koryta řeky, doprovázená nevyhnutelnými demolicemi.
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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DDM/škola
Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková
organizace

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková
organizace

pořádá ve dnech 2.července – 13. července 2018

pořádá ve dnech 16.července – 20. července 2018

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR II.
Cena poukazu: 650,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné a vstupné

Cena poukazu: 1 300,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné a vstupné
Zajistíme Vám program pro Vaše děti denně od 8.00
hod. do 15.00 hod. V případě výletů a zájezdů i déle
(podle příjezdu)
Přihlášky si vyzvedněte od 3. 4. 2017 od 8.00 hod.
v Domě dětí a mládeže, Chodovská 236, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další
informace (počet míst je omezen)

Zajistíme Vám program pro Vaše děti denně od 8.00
hod. do 15.00 hod. V případě výletů a zájezdů i déle
(podle příjezdu)
Přihlášky si vyzvedněte od 3. 4. 2018 od 8.00 hod.
v Domě dětí a mládeže, Chodovská 236, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další
informace (počet míst je omezen)

ZŠ Nová Role Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
20. března 2018, od 16 do 18? hodin
Program:
16.00 – 16.15
16.15 – 17.30?
17.30 – 18.00?

krátké zahájení, vystoupení žáků
prohlídka učeben spojená s nenáročnými soutěžemi
posezení v kuchyňce či v zahradním altánu (s občerstvením)

Těší se na Vás učitelé a žáci školy

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Sportovní výsledky naší školy
Naše škola se letos opět zapojila do soutěží Asociace školních sportovních klubů (AŠSK). Zúčastnili jsme se zatím atletického čtyřboje,
stolního tenisu a čtyř dvojturnajů ve florbalu (holky a kluci zvlášť),
další sporty nás ještě čekají. Tři žáci absolvovali 9. 11. 2017 okresní kolo ve stolním tenise. Turnaj probíhal na ZŠ Konečná Karlovy
Vary a své zástupce do něj vyslaly kromě nás čtyři karlovarské školy.
Náš tým ve složení Lukáš Tomas, Dominik Svoboda a Peter Lieskovan vyhrál všechny 4 zápasy a postoupil z 1. místa do krajského
kola. To se uskutečnilo 14. 11. 2017 v tělocvičně Gymnázia Cheb.
V něm už si kluci nevedli tak dobře a skončili pátí ze šesti týmů, když
vyhráli jedno utkání ze čtyř. Celkově lze hodnotit vystoupení našeho týmu jako velký úspěch. Florbalový tým chlapců kategorie III
(6. a 7. třída) vybojoval druhé místo ve skupině okresního kola. Turnaj pořádala naše škola, ale do okresního kola postupoval bohužel
jen vítěz. Žáci kategorie I+II (1. stupeň) jeli na florbalový turnaj
Čeps cup do Haly míčových sportů v Karlových Varech. Nakonec
skončili v konkurenci celkem 20 týmů na 9. až 12. místě, když uhráli
jedno vítězství. Starší kluci kategorie IV (8. a 9. třída) těsně vyhráli
svou skupinu okresního kola (konala se u nás v tělocvičně) a postoupili do okresního finále. Tam obsadili 4. místo a dále nepokračovali.
Největšího úspěchu nicméně dosáhla děvčata z 1. stupně, především
tedy z obou 5. tříd. Jako zcela nezkušený tým prokázala velkou bojovnost a 6. prosince 2017 se jim podařilo na okresním kole Čeps
cupu, konaném v Hale míčových sportů, obsadit 2. místo z 18 týmů
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a zajistit si postup na krajské finále. To proběhlo 30. 1. 2018 a zúčastnilo se ho 8 týmů ze tří okresů Karlovarského kraje. Hrálo se na dvě
skupiny po čtyřech týmech systémem každý s každým. Poté následovalo play-off. Naše holky opět prokázaly dravost a touhu po vítězství, i když je některá družstva technicky předčila. Po jedné porážce
a 4 vítězstvích postoupily nakonec až do finále, kde podlehly týmu
z 2. ZŠ Cheb 2:7. Obsadily tedy 2. místo (celkové skóre měly 18:13)
a bohužel nepostoupily do Republikového finále západ, kam pojede
jen vítězné družstvo. Přesto jde o výrazný úspěch našeho školního
sportování a patří jim velké uznání.
Miroslav Starý
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hasiči/sport
Halové 60sátkování
Dne 27.1 2018 se v Sokolovském atletickém tunelu konala soutěž
jednotlivců. Z našeho SDH se v kategorii mladších na start postavil Lukáš Endršt a Vojta Vorlíček. Z 23 závodníků skončil Lukáš na
12.místě a Vojta na zaslouženém 1. místě.
V kategorii starších žáků bylo 16 závodníků. Z našeho SDH Samuel
Klement, který doběhl na 8.místě a Dominik Svoboda, který obsadil
2.místo…… Doufám, že v letošním roce přibude více dětí do našich
řad. Práce, kterou jim věnujeme každou středu, se pomalu začíná
vracet ve formě úspěchů a cenných kovů.
Za SDH kolektiv vedoucích

Město Nová Role a SDH zve na Stavění Májky a pálení čarodějnic
v pondělí 30. 4. 2018 od 17:00 hodin ve staré části obce.
Opět vyhlásíme nejkrásnější čarodějnice.

Rozpis mistrovských zápasů
JARO 2018 FK Nová Role
Kolo:

Datum:

Den:

Zápas:

Začátek:

Odjezd:

14.

24.3.

SO

Trstěnice - Nová Role A

15.00

13.00

15.

31.3.

SO

Nová Role A - Lipová

16.30

13.

31.3.

SO

Lomnice/krajková-N.Role dor.

10.00

8.45

16.

7.4.

SO

Rotava - Nová Role A

10.30

8.30

14.

7.4.

SO

Nová Role dor. - St.Role

10.00

13.

9.4.

PO

Vojkovoce/kyselka-N.Role ž.

17.00

17.

14.4.

SO

Nová Role A - Hroznětín

17.00

15.

15.4.

NE

Citice/Bukovany-N.Role dor.

13.00

11.

14.4.

SO

Toužim - Nová Role př.

14.

18.4.

ST

Nová Role ž. - Nejdek

17.00

18.

21.4.

SO

Aš - Nová Role A

17.00

16.

21.4.

SO

N.Role dor.-Chyše/Žlutice

10.00

12.

22.4.

NE

Nejdek - Nová Role př.

10.00
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Pozn:

15.45

11.30

Citice
Hlášenka

15.00
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03-04

sport

2018

Kolo:

Datum:

Den:

Zápas:

Začátek:

Odjezd:

15.

27.4.

PÁ

Bochov - Nová Role ž.

17.00

15.30

19.

28.4.

SO

Nová Role A - Vintířov

17.00

17.

Pozn:

DOROST V O L N O ???

13.

29.4.

NE

Nová Role př. - Sedlec

10.00

16.

2.5.

ST

Nová Role ž. - Merklín

17.00

20.

6.5.

NE

Slavia K.Vary B - Nová Role A

18.

5.5.

SO

Nová Role dor. - Nové Sedlo

14.

5.5.

SO

Loko KV/Hájek - Nová Role př.

17.

9.5.

ST

ŽÁCI - V O L N O

21.

12.5.

SO

Nová Role A - Habartov

17.00

19.

13.5.

NE

Sedlec B - Nová Role dor.

14.00

15.

13.5.

NE

Nová Role př. - Hroznětín

10.00

18.

16.5.

ST

Nová Role ž. - Kolová

17.00

22.

20.5.

NE

Březová B - Nová Role A

15.00

20.

19.5.

SO

Nová Role dor. - Habartov

10.00

16.

20.5.

NE

Nová Role př. - Toužim

10.00

23.

27.5.

NE

Loket - Nová Role A

15.00

21.

26.5.

SO

Nová Role dor. - Chodov

10.00

10.

25.5.

PÁ

Loko KV/Hájek - Nová Role ž.

17.00

17.

27.5.

NE

Nová Role př. - Nejdek

10.00

11.

30.5.

ST

Nová Role ž. - Hroznětín

17.00

24.

2.6.

SO

Nová Role A - H.Slavkov

17.00

22.

2.6.

SO

Pernink/Jáchymov-N.Role dor.

11.15

18.

2.6.

SO

Sedlec - Nová Role př.

Hlášenka

25.

9.6.

SO

Ostrov B - Nová Role A

Hlášenka

12.

9.6.

SO

Nová Role dor.-Plesná/Aš

10.00

12.

8.6.

PÁ

D.Žandov - Nová Role ž.

17.00

19.

10.6.

NE

Nová Role př. - Loko KV/Hájek

10.00

26.

16.6.

SO

Nová Role A - Merklín

17.00

20.

16.6.

SO

Hroznětín - Nová Role př.

11.00
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Hlášenka
10.00
Hlášenka

12.45

13.30

13.30

15.45

9.45

15.00

10.00
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CHOREA NOVA a Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace pořádá

v sobotu 17. března 2018 od 14.30 hod.

JARNÍ KONCERT
A VYNÁŠENÍ MORENY
PROGRAM :

14.30

jarní koncert v kulturním sále v Nové Roli
účinkují novorolské sbory

15.30

průvod městem do staré části obce

16.15

pálení MORENY

DOPROVODNÝ
PROGRAM:

pletení pomlázky – můžete se naučit uplést
si pomlázku
velikonoční mandaly – můžete si vybarvit
vajíčko, jako velikonoční mandalu
jarní zpívání – můžete si s námi zapět
lidové písně

Po celou dobu trvání akce bude zajištěno občerstvení v KONZUMU MAXIM,
kde si budete moci zakoupit buřty, které si společně opečeme na ohni.
Dále je pro vás připraveno i jiné občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé.

zdobení Moreny – děti si mohou přinést bílé
vyfouknuté vejce (z vajec vytvoříme korále
pro Moranu )

TĚŠÍME SE, ŽE SI PŘIJDETE POSLECHNOUT JARNÍ PÍSNIČKY A PŘIVÍTÁTE S NÁMI JARO LIDOVÝMI ZVYKY.
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