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Dnešní úvodník bych ráda začala vy-
jádřením, jak jsem šťastná, že bydlím 
v našem krásném a klidném městě.  
I já si uvědomuji, že není vše úplně do-
konalé, ale moje nářky na neukázněné 
pejskaře a vandaly mi připadají zcela 
nicotné v porovnání s tím, co řeší moji 
kolegové starostové v jiných městech.  Na semináři, který byl zaměře-
ný na integraci Romů, na boj s chudobou, sociálně vyloučené lokali-
ty a bezdomovce, jsem si uvědomila, jak je u nás klidno a bezpečno. 
V Nové Roli se v roce 2016 řešilo 53 trestných činů. Jednalo se přede-
vším o majetkovou trestnou činnost, krádeže věcí z vozidel, zahradních 
chat, provozoven, sklepů a garáží.  Druhý podíl na trestné činnosti mají 
na svědomí řidiči, kteří řídí svá vozidla pod vlivem návykových látek. 
Od roku 2013 trestná činnost ve městě klesla o 50%. Na to, že jsme 
poměrně velké město se dvěma obcemi, je tato správa pro všechny oby-
vatele jistě pozitivní.  

Letošní investiční akce budou směřovat především ke zvýšené bezpeč-
nosti obyvatel, např. nyní probíhající rekonstrukce chodníku u Květin-
ky Buriánová. Důležité pro obyvatele je i vytváření parkovacích míst, 
tak aby se vyřešil nešvar, kdy vozidla stojí na místech, která nejsou 

k parkování určena. Začínáme ulicemi Svobodova, Krátká, U Plynár-
ny, Husova a 1. Máje.  Zlegalizujeme stávající parkovací místa a vy-
tvoříme nová. Podle projektové dokumentace zpracované odborníky 
vybudujeme chodníky a komunikace tak, aby odpovídaly současné 
legislativě. V tomto období už zpracováváme projekt pro druhou část 
sídliště, která se týká ulic Tovární a Nádražní. Samotná realizace se 
uskuteční v příštím roce. Postupně bychom chtěli vyřešit dopravní si-
tuaci po etapách v celém městě. Další věc, která posílí bezpečnost, je 
rozšíření kamerového systému, který se nemalou měrou podílí na sní-
žení trestné činnosti v lokalitách, kde již nyní kamery máme. Velice 
pozitivní zprávou je, že jsme získali dotaci na zateplení budovy měst-
ského úřadu. Vysoutěžili jsme firmu a součástí zateplení je i oprava 
nebezpečných anglických dvorků z druhé strany budovy, které ohrožují 
především děti navštěvující klubovnu Junáka. Krásným zázemím pro 
volnočasové aktivity dětí z DDM bude nově vzniklý park, který stih-
neme zrealizovat ještě do konce letních prázdnin. Také okolí základní 
školy čekají velké změny, máme připravený projekt na obnovu plochy 
před školou i přímo v zahradě školy.  

Před námi je hodně práce a já mám velkou radost, že se nám daří vy-
tvářet hezké prostředí pro nás  pro všechny.  Za to velice děkuji celému 
realizačnímu týmu i všem úředníkům a zastupitelům.   Vám spoluob-
čanům přeji příjemnou dovolenou, dětem pohodové prázdniny, krásné 
letní dny, načerpejte síly a držte nám palce, ať se nám podaří zrealizo-
vat vše, co jsme si předsevzali. 

S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná

Slovo
starostky

Informace z jednání zastupitelstva města,
novinky z městského úřadu

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
v minulém „Slovu starostky“ v Novorolském zpravodaji č. 5-6 se 

paní starostka poměrně podrobně věnovala stavu okolo budovy bý-
valého výchovného ústavu mládeže, plánovaného Domu pro seniory 
a podrobně popsala jak dřívější dění, tak i aktuální vývoj. Ve svém 
přehledu z jednání zastupitelstva města tedy, když dovolíte, tento bod 
vynechám, byť byl jedním z hlavních bodů (resp. jediným bodem) jed-
nání dvou zasedání zastupitelstva města. 

Nicméně stojí asi za připomenutí, že po více než roce nabídky  v pro-
sinci 2016 zastupitelstvo města schválilo speciální pravidla pro prodej 
budovy bývalé ZUŠ v Nádražní ulici. Současně s tím proběhla i úprava 
požadované ceny za tento objekt. Speciální pravidla spočívala v tom, 
že nemovitost bude nabízena prostřednictvím renomované realitní 
kancelář (pro spolupráci byla vybrána RK Loyd Rality z Karlových 
Varů) za minimální cenu, přičemž zájemci o budovu se zaregistrují  
a o konečnou cenu mezi nimi proběhne licitace tak, aby bylo dosaženo 
ceny nejvyšší možné. Minimální výše kupní ceny byla stanovena na 
2,2 mil. Kč a odměna realitní kanceláři bude zaplacena až po úspěš-
ně zrealizované licitaci.  Bohužel ani přes čtyřměsíční aktivní nabídku 
na významných realitních serverech spojenou s přímým oslovováním 
potenciálních zájemců se nenašel nikdo, kdo by o nemovitost (byť 
za stanovenou minimální cenu) projevil zájem. V současné době tak 
zůstává i nadále tento objekt v nabídce na prodej s tím, že k prodeji 
by objekt byl i s přilehlou zahradou. Případní zájemci se mohou in-
formovat na městském úřadu v kanceláři starostky města, případně 
tajemníka MěÚ.

Objekt bývalé ZUŠ zůstává nevyužitý po přestěhování Základ-
ní umělecké školy Nová Role do nových prostor v Chodovské ul.  
v multifunkční budově na náměstí (MěÚ, pošta, knihovna, DDM, 
ZUŠ s koncertním sálem apod.). A aby nebylo změn málo, dochází 
k další – Karlovarský kraj, který je zřizovatelem ZUŠ Nová Role, se 
dohodl s městem Nová Role na tom, že činnost ZUŠ převezme město 
pod svá křídla (přičemž na náklady na první rok činnosti poskytne 
Karlovarský kraj městu finanční příspěvek ve výši, kterou poskytoval 
na činnost této organizaci). Na květnovém zasedání zastupitelstva 
města tak došlo k oficiálnímu a formálnímu založení nové příspěv-
kové organizace města – Základní umělecké školy Nová Role, která 

činnost po krajské organizaci převezme. V současné době probíhají 
administrativní úkoly spojené se vznikem organizace a ze zákona po-
vinný konkurs na ředitele této organizace. Předpokládá se, že ostatní 
stávající zaměstnanci přestoupí z původní organizace do nové a nový 
školní rok v ZUŠ již začne plně pod městskou záštitou.

A ještě jednou bývalý objekt, který po přestěhování městských or-
ganizací zůstal nevyužitý – již delší dobu stojí v ulici Na Pěší zóně 
prázdná budova bývalé knihovny a DDM. Po delším zodpovědném 
zvažování všech možných variant využití nemovitosti bylo rozhodnu-
to (a to rovněž na květnovém zasedání zastupitelstva města) o tom, 
že budova bude zdemolována a zvětší se tak otevřený volný prostor  
a plocha veřejné zeleně uvnitř města. Rozšíří se tak mj. i možnost vyu-
žití přilehlého dětského hřiště. 

Sezóna dětských hřišť je již zahájena a chci věřit, že všech-
na naše hřiště jsou nejen v provozuschopném, ale hlavně v dob-
rém stavu. Po delší době se snad podařilo opravit i tubus klouza-
čky právě na hřišti ležícím v pěší zóně za budovou zdravotního 
střediska. Pokud zjistíte na dětských hřištích nedostatky, či závady, 
prosím informujte o tom našeho nového kolegu p. Ladislava Biernáta  
(ladislavbiernat@novarole.cz), který má, vedle stavebních řízení 
v rámci stavebního úřadu a dalších veřejných zakázek, správu dět-
ských hřišť na starosti.

Současně využiji situace a chtěl bych touto cestou dodatečně podě-
kovat všem chovatelům ptactva a drůbeže a stejně tak i ostatním ob-
čanům města, kteří se zapojili (např. členové osadních výborů, p. Batla 
ml. i st. v Jimlíkově a další) za příkladný a vstřícný přístup při řešení 
vlny ptačí chřipky, která Novou Rolí (resp. v její těsné blízkosti) pro-
běhla. Možná vás bude zajímat, že jen v Nové Roli a Jimlíkově (které 
ležely v ochranném pásmu a tak zde platila povinnost evidence) bylo 
evidováno více než jeden tisíc kusů drobného ptactva a drůbeže!

Cvrlikání ptactva a drůbež na dvoře jasně evokují léto, prázdniny  
a s nimi i slastné nicnedělání. Ať již to tak máte, či vás naopak čeka-
jí letní celodenní práce a okurková sezóna pro vás neplatí, přeji vám 
dámy a pánové, vážení spoluobčané, ať celé léto a celé prázdniny pro-
žijete v klidu a pohodě zalité sluncem a s úsměvem na tváři.

Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Dovoluji si upozornit občany na povinnost dokládat potvrzení 
o bezdlužnosti vůči městu při předkládání případných žádostí na 
město (pronájem, koupě, směna, prodej, dohoda a další). Dle sazeb-

níku k zákonu č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích činí správní poplatek za toto potvrzení 100 Kč. Správní poplatek o povolení splátek 
na místních poplatcích za svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu nebo poplatku za psa činí dle zákona 400 Kč.

Úřad je povinen ze zákona tyto poplatky vybírat. Kateřina Černá, DiS. – vedoucí EO MěÚ

Důležité upozornění
při správě poplatků
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Hospodaření v lesích města Nová Role za rok  2016 Očima lesníka a také občana města Nová Role

Pátý ročník úklidové akce

Lesy NR zaujímají plochu necelých 100 ha a rozprostírají se na 4 ka-
tastrálních územních celcích (Jimlíkov, Nová Role, Mezirolí, Nivy). 
Lesní hospodářský plán (dále jen LHP) pro lesní hospodářský celek 
(dále jen LHC) je vyhotoven na dobu 10 let s platností od 1.1.2012 
do 31.12.2021. Jedná se historicky vůbec o první zhotovení LHP v 
historii lesů Nová Role. Do té doby byly vypracovány pouze lesní 
hospodářské osnovy. LHC Nová Role spadá do obce s rozšířenou 
působností (Magistrátu) Karlovy Vary.

Rok 2016 se co do počasí vydařil a to především množstvím srážek 
v jarních měsících a částečně i začátkem letního období, proto se 
dařilo i nové výsadbě, která zaujímala plochu celkem 3,13 ha. Na této 
ploše bylo vysazeno celkem  19700 ks borovice lesní (Pinus silves-
tris) na plochu 2,01 ha, 2500 ks dubu ziminího (Quercus petrea) na 
plochu 0,21 ha, 7200 ks buku lesního (Fagus silvatica) na plochu 0,67 
ha, 2500 ks smrku ztepilého (Picea abies) na plochu 0,24 ha. Buk, 
dub a smrk byli vysazeny v jarním období a borovice na podzim pře-
devším z důvodu ochrany proti klikorohu borovému (Hylobius abie-
tis). Přestože podzim až tak úplně výsadbě nepřál, borovice lesní vý-
sadbu poměrně dobře snesla a úspěšnost výsadby ukáže až vegetační 
období v roce 2017. Předešlý rok 2015 byl naopak velmi suchým 
rokem a proto se muselo na vysázených plochách vylepšovat v roce 
2016 a  to na ploše 0,60 ha, 2750 ks borovice lesní. Veškerá zalesněná 
plocha vznikla z úmyslné mýtní těžby v zimním období téhož roku. 
Těžily se především porosty borovice lesní a smíšené porosty smrku 

ztepilého, borovice lesní  a břízy bělokoré. Borovice v mýtní těžbě 
bylo vytěženo celkem 806 m3, smrku 47 m3 a břízy 70 m3. Celkem 
tedy 923 m3 v mýtní těžbě, dalších 16 m3 vytěžených zájemci o sa-
movýrobu  a  22 m3 pro aktivitu města jako je stavění a kácení májky, 
dětské dny a Vánoční svátky aj. (patří sem Jímlíkov, Mezirolí, Nová 
Role, FK Nová Role). Za rok 2016 tak bylo celkem na LHC Nová 
Role vytěženo 961 m3. Celková roční výše těžeb je dle LHP stanove-
na na necelých 980 m3 a tato výše by neměla být překročena. Výcho-
va mladých porostů a péče o nově založené kultury je každoročním 
důležitým bodem prací na LHC Nová Role. Prořezávky a probírky u 
porostů ve věku do 40 let byli provedeny na ploše 5,37 ha z celkové 
plochy 20,59 ha porostů do stáří 40 let. Ožin byl uskutečněn na ploše 
6,7 ha a ožnulo se přes 38000 ks stromků, které tuto péči vyžadovali. 
Ochrana proti zvěři nátěrem především proti okusu terminálního 
výhonu se aplikuje v měsíci říjnu, kdy mladým stromkům vyzrály a 
zdřevnatěly přírůstky. Natřeno bylo celkem 52340 jedinců z umělé 
výsadby, ale i přirozené obnovy. Kůrovec je na území LHC bedlivě 
monitorován a zatím s tímto kalamitním škůdcem nebyli výrazné 
problémy. Je to především díky včasným těžbám v zimním období a 
úklid potěžebních zbytků z toho důvodu se kůrovec nemá kde přem-
nožit a proto jeho počet není kalamitní. Pro kontrolu a částečnou 
ochranu se používají feromové odparníky (lapače) a záměrně poká-
cené, nebo čerstvě popadané stromy např. ze silného větru.

Zelené město, velmi často používaný název napříč generacemi ob-
čanů Nové Role. Jsme ještě zelené město? Je příroda tak čistá a krás-
ná, jak o ní mluvíme? Žijeme skutečně obklopeni zdravou přírodou? 
Můj pohled se zásadně mění s každým nově vznikajícím projektem, 
který je v našem městě schválen. Ze všech těchto akcí cítím, že sa-
motní občané už ztratili pohled na to, co je vlastně dobře a co ne. 
Vždy jsem si totiž myslel, že když se jdu projít do přírody, chci cítit 
její energii, její přirozenost, krásu a opojení čistotou. Jaký ale z těchto 
pocitů lze zažít, když do nitra okolní krajiny vedou lidské stezníky  
utkané z asfaltů a obrubníků. Bojíme se už šlápnout do vlhké trávy, 
umazat si boty, či oblečení od čisté špíny? Je to opravdu tak ekologic-
ké? Skuteční milovníci a ochránci přírody tyto asfaltové cévy napříč 
naší okolní krajinou nazývají souhrnně ekoteroristikou. 

Protože v lese trávím podstatnou část dne a často se pohybuji kolem 
cyklostezky vedoucí z Nové Role do Mezirolí, jsem denně svědkem, 
jak obyvatelé Nové Role a mí spoluobčané odhazují podél této stez-
ky desítky odpadků. V březnu jsem Mezirolský les obohatil o ptačí 
budky, které mají zvýšit příležitost k hnízdění místního ptactva. Nej-
větší uspokojení pak přišlo, když po dvou dnech od instalace budek, 
začali ptáci budky obsazovat. Možná proto, abych nebyl až tak moc 
ukolébán tímto dobrým skutkem, jsem za další dva dny vyzvednul 

jednu budku v Mezirolské dětské školce, protože některý z obyvatelů 
města Nová Role, možná Mezirolí, budku ze stromu strhnul a hodil 
ji přes cestu na druhou stranu. Dosud nevím, jaká osoba to byla, ale 
už teď vím, že pouze člověk je něčeho takového schopen. Věřím, že 
čím přirozenější cesty do krajiny vsadíme, tím přirozeněji se lidský 
druh bude chovat. 

O to víc mě tíží, že další podobná nepřirozená cesta povede z Nové 
Role do Jimlíkova, která bude navíc zdobena umělým osvětlením. 
Možná snad proto, až se bude srna se srnčetem vracet z pole do lesa, 
aby našla cestu a nezbloudila příliš daleko od svého domova. Jistě 
jste si v letošní zimě mnozí z Vás všimli hejna bažantů ve směru od 
hráze Novorolského koupaliště do Jimlíkova. Ano, bažantí popula-
ci se zde poslední roky poměrně úspěšně daří i za přispění nemalé 
péče myslivců. Díky jmenované akci se bažant ze svého posledního 
útočiště vytratí a letošní krásné pohledy na bažantí zvěř budou jen 
vzpomínkou. 

Naše příroda tyto projekty nepotřebuje, potřebuje nás, protože i 
my jsme její součástí. Potřebuje nás jako tiché pozorovatele, kteří jí 
naslouchají a snaží se jí porozumět, abychom ji mohli předat dalším 
generacím čistou, fungující a takovou, aby každý s hrdostí mohl říct, 
že byl, je a bude její součástí.

Výroční, již pátý ročník akce CITO (doslova Cache In, Trash 
Out) v oblasti mezi Novou Rolí, Suchou a Rájcem uspořádali v 
sobotu 22. dubna geocacheři z Karlovarského kraje, kteří svou 
komunitu nazývají též GeoWest. Téměř stovka geocacherů ne-
jen z GeoWestu, ale také z Plzeňského, Ústeckého a Jihočeského 
kraje a dokonce i ze sousedního Německa, dokázala, že se nejen 
v přírodě baví skrýváním a hledáním krabiček - tzv. keší, ale že 
dokáží také vzít za práci a pomoci přírodě vyčistit ji od odpadků. 

Oblast, kterou geocacheři každoročně úklidem pokrývají je rok 
od roku čistější. Přesto byl však i letos naplněn rozličným ne-
pořádkem, čítajícím například obalový materiál, starý nábytek, 
pneumatiky nebo zbytky stavebního materiálu, více než jeden 
velký kontejner.  Kontejnery byly připraveny díky podpoře měst 
Nová Role a Nejdek reprezentovanými starosty Jitkou Pokornou 
a Ing. Lubomírem Vítkem. Těm by organizátoři rádi poděkovali 
za dnes již dlouholetou podporu, bez které by se takováto akce 
neobešla. 

Přestože je zdejší oblast každým rokem čistější, což organizá-
tory těší, jsou připraveni v dubnu příštího roku stát znovu na 
„startovní čáře“ a opět udělat zdejší přírodu o něco krásnější.

Za organizátory z GeoWestu sepsal Jiří Hůrka

Dobrovolní hasiči
O tom, že hybnou silou společenského dění ve většině menších 

obcí našeho státu jsou členové Sborů dobrovolných hasičů se dnes 
a denně přesvědčujeme. Jsou to právě oni kdo organizují celou řadu 
akcí pro děti i dospělé. Bez nich by na řadě míst nebyly oslavy dne 
dětí, nestavěly a nekácely by se májky, nebyly by společenské zábavy 
a plesy.

Velice dobře umí dobrovolní hasiči pracovat s dětmi v celostátní 
soutěži mladých hasičů pod názvem Plamen. Konkrétní výsledky vi-
díme u „dobráků“ jak v Nové Roli, tak v Mezirolí.

Vedle hasičů se v Mezirolí naučili dělat kulturní akce pro spoluob-
čany i další spolky. Mám na mysli jak Osadní výbor, tak Balcare club. 

     Naši hasiči ale mají každoročně jednu specifickou a velmi zá-
služnou činnost, kterou vítá většina jejich spoluobčanů. Dvakrát do 
roka totiž v době svého volna, bez nároku na jakoukoliv odměnu 
organizují sběr nebezpečného odpadu. V jarních a podzimních mě-
sících dají všem na vědomí, kdy přijedou a odvezou od rodinných 
domků nebezpečný odpad.  A protože nemají traktor s vlekem, vždy 
tak konají po dohodě a díky pochopení vedení Technické služby 

Nová Role. Při každé akci tak na sběrném dvoře přibude několik vy-
řazených ledniček, praček, vysavačů, žehliček, televizorů, ale i ojeté 
pneumatiky a podobný nebezpečný odpad. Poslední takováto akce v 
Mezirolí proběhla v sobotu 3.června. Poděkování za likvidaci toho-
to odpadu zasluhují vedle řidiče traktoru a zaměstnance TSM pana 
Karla Šindeláře členové SDH Mezirolí pánové Martin Bíkl, Antonín 
Bíla, Petr Kubík, Antonín Pavlovič a Lukáš Urban.
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Návštěva partnerského města 
Hirschau v Bavorsku

Dne 25. 4. 2017 proběhla návštěva města Hirschau v regionu Horní 
Falc, Bavorsko. Hirschau je partnerským městem Nové Role v rámci 
programu „Smlouva o partnerství“ měst kaolínu v České republice, 
SRN a Polsku. Byli jsme sem pozváni na akci „Festival lidové hudby 
- dousamma„ pořádaného v rámci rozvoje bavorsko-českého kultur-
ního dědictví. Za vedení města se návštěvy zúčastnili místostarosta 
města p. Jan Lichnovský a tajemník městského úřadu Bc. Roman 
Svoboda, o hudební zážitek návštěvníků se za naše město postarala 
skupina hudebníků základní umělecké školy Nová Role, pod vede-
ním ředitelky ZUŠ Bc. Květy Teturové, DiS.

Vzhledem k neodkladným záležitostem tohoto dne, jsme do 120 
kilometrů vzdáleného města dorazili pouze s mírným časovým 
předstihem ve tři čtvrti na jedenáct. Celá akce začínala bohosluž-
bou pod širým nebem před místní radnicí v 11 hodin. Poté jsme 
byli oficiálně přivítáni p. Hermannem Falkem, starostou města Hirs-
chau. Ihned po vítacím ceremoniálu již zástupci naší ZUŠ skládali 
své nástroje na hlavní pódium, kde již měli od 12 hodin plánované 
první vystoupení. Protože se jednalo o festival lidové a dechové hud-
by, připravili si repertoár složený z českých a částečně i moravských 
lidových písní, poprvé také bylo možné na veřejnosti vyzkoušet zvuk 
cimbálu, který město Nová Role společně se soukromým dárcem v 
loňském roce hudební škole zakoupilo.  I přes drobné technické ne-
dostatky spojené s ozvučením se vystoupení Novoroláků podařilo a 
mělo úspěch. Svědčí o tom to, že přes značné množství návštěvníků 
(a slabé nazvučení) zachovávali diváci klid, aby bylo naše zástupce 
slyšet, přičemž každá píseň byla odměněna velkým potleskem. Se 
stejným úspěchem se setkalo i druhé vystoupení novorolského hu-
debního uskupení v odpoledních hodinách na pódiu u zámeckého 
pivovaru. 

Po celou dobu naší návštěvy se o nás staral zástupce partnerského 
města p. Dieter Kohl, jeden z otců zakladatelů festivalu, krátce jsme 
pohovořili také s hejtmanem oblasti Cham, regionu Horní Falc p. 
Franzem Löfflerem, jehož rodina pochází – jak nám mj. sdělil – z 
Prachatic. 

Hirschau je město o něco málo větší, než Nová Role a mezi jeho 
významná místa – mimo historického jádra s radnicí – patří místní 
pivovar (vařící velmi dobré pivo), kam jsme byli pozváni na případ-
nou příští návštěvu i sportovně relaxační areál s aqvaparkem a kem-
pem „Monte Kaolino“, který je vytvořen na kopcích (a pod nimi) z 
písku vytěženého při dobývání kaolínu. V areálu je možné se koupat, 
vyzkoušet si segwaye, horskou dráhu, ale také si např. na této „hoře“ 
uprostřed léta zalyžovat. Myslím, že celá naše nevelká výprava No-
vou Roli reprezentovala důstojně a věřme, že se do Hirschau v brzké 
době a třeba i větším počtu opět podíváme.

        
Jan Lichnovský, místostarosta města

Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Na celý dům praskot a šum zahlaholí, když všichni jdou spát, 
můj dům přede mnou za roh uhání. Snažím se, ale nemohu, 
nemohu dál, nemohu do domu, hrůza mi hrdlo svírá. Za vše 
může dynamit, dynamit, který udělá bum, dynamit, dynamit 
rozbořil dům. Napadá mě jen, snad jsem to zavinil já. 

Zůstal jsem tu sám a zlá ulice se divně naklání, vážně nevím, 
nevím co s tím. Řeknu si: „To zas byl jednou flám, zítra si větší 
pozor dám, dám, dám“.

Vidím jen jedno řešení. Budu se toulat jako strejček Jonatán s 
nebem nad hlavou, budu kráčet slunci vstříc. 

Krátkým úvodem jsme alespoň trochu chtěli zavzpomínat 
na koncert věnovaný skupině Olympic, který se uskutečnil ve 
středu 7. 6. 

Musíme se přiznat, že z počátku jsme si nebyli všichni úplně 
jistí, jestli jsou Olympici v podání sborového zpěvu správnou 
volbou.  Při zkouškách nám začalo být jasné, že tohle přeci 
nemůže být šlápnutí vedle.  Melodie se nám dostávaly pod 
kůži a začali jsme se těšit na konečný výsledek. 

Sborové zpívání je nejen o souhře, výborném vedení, ale 
také o lidech, kteří se na společném výsledku podílejí.  Trou-
fáme si říci, že v našem sboru takové nadšence máme.  Nej-
větším z nich je naše sbormistryně Pavlína Petříková. Patří 
jí velké díky za trpělivost a vervu jí vlastní. Ale jako každý 
umělec, stejně také my, bychom nebyli nic, bez Vás diváků. 
Vašich úsměvů podpory a potlesku. Patří vám dík za krásnou 
atmosféru, kterou jste nám vytvořili. 

Těšíme se na další setkání s Vámi a příjemnou hudbou.
Vaše Chorea Nova

Červen, měsíc myslivosti
A nejen myslivosti. Všichni víme, že první červen je Mezinárodním 

dnem dětí. Myslivci ze spolku Balcare club spojili obě oslavy na jeden 
den a připomněli dětem a jejich rodičům  význam těchto výročí. 

Vědomostní soutěž  „Naučná stezka“  byla v některých případech 
náročná i na rodiče. Rozpoznat osm druhů listnatých a jehličnatých 
dřevin rostoucích v našich lesích se některým opravdu nepodařilo. 
A přitom se jednalo o modřín, smrk, borovici, jedli, buk, dub, javor 
a břízu. Lehčí bylo pro většinu účastníků poznávání ptáků a savců 
žijících v naší přírodě.

Velký úspěch sklidili manželé Jana a Petr Kolomazníkovi ze zá-
chranné stanice Penthea při letových ukázkách dravců a sov. Respekt 
mezi přítomnými budili nízko létající orli i supové.

Se zatajeným dechem děti sledovaly ukázky práce policejních psů 
při zadržení s pistolí v ruce se bránícího pachatele, nebo při identifi-
kaci prchající osoby. 

Ukázku vrcholného výcviku psů předvedla i slečna Szewieczková z 
Niv se svými dvěma border koliemi při Dog dancingu. 

Krásnou sochu čerta z kusu dřeva před zraky diváků vytesal pan 
Janeček ze Žlutic.

Nechybělo ani přetahování lanem, nebo soutěž ve skákání v pytlích. 
Úspěch mělo hledání „zlatých guldenů“ v písku z řeky Rolavy a jejich 
následná výměna ve směnárně za čokoládu.

Nekončící frontu vytvářely děti čekající na malování na obličej, u 
stroje na zmrzlinu, cukrové vaty a následně u ohně při opékání špe-
káčků. K tomu všemu jim krásně hrála country skupina DRC z Os-
trova pod vedením Pavla Jindry.

Je logické, že akce pro děti nejsou ve většině případů výdělečné a 
tak se vše odvíjí  od laskavosti a štědrosti sponzorů.

Velmi si ceníme a děkujeme za spolupráci a podporu radním města 
Nová Role, zejména panu místostarostovi.

Děkujeme firmám Berbera, Noronet, Deltona, Gaven, Q-EL PRO-
,AVE, provozovna Nejdek, hotelu Riviera, řeznictví Pelant, bezpeč-
nostní agentuře Safeguard Service.

Děkujeme autodopravcům pánům Zdeňkovi Váchovi a Stanislavu 
Cinegrovi, stejně jako pokrývači Josefu Horníčkovi.

Ti všichni se svými věcnými, nebo finančními dary zasloužili za 
zdárný průběh celé akce pro děti z Mezirolí a celého okolí.

Balcare club
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Hry bez hranic 2017: Setkání národů v Nejdku
 Sobota 20. května ve vlaku sedí čtyři stateční a neustále si něco 

opakují. Jenom abychom to nezapomněli, abychom to nezapomněli. 
A co neměli zapomenout? Pokřik, kterým se představili zbývajícím 
národům, které přijeli z dalších 14 měst Karlovarského kraje. Sešli se 
v Nejdku v rámci 11. ročníku Her bez hranic, které připravili dětské 
knihovnice karlovarského kraje. Míša Zaschkeová, Péťa Wágner, To-
mík Horečný a Víťa Schlapák se na velké klání poctivě připravovali 
nejen v knihovně, ale i doma. Víte, kdy byl založen Nejdek a čemu 
vděčí za svůj vznik? Jak dlouhá je Nejdecká křížová cesta? Jaký obrá-
zek namaloval Goethe do dopisu, který psal své přítelkyni z Nejdku? 
Víte, jak vypadá vlajka Peru, Mexika, Keni? Poznáte světadíly? Jaké 
národnosti je Thomas Brezina, Mark Twain nebo Jeff Kiney? Spojili 
byste správně jejich díla s postavami z nich? Jiří Raška, Sergej Bubka, 
Alberto Tomba, Martina Sáblíková odkud jsou a v jakých sportech se 
proslavili? To je jen ukázka toho, co se naši soutěžící museli naučit, 

aby si vybojovali první místo v tvrdé konkurenci. Nebylo toho málo, 
ale zvládli to na výbornou a zlato je doma. Všem moc gratulujeme a 
děkujeme za skvělou reprezentaci Nové Role. 

Za knihovnu Marcela Toužimská

Letní
otevírací
doba

Pondělí 10.00-12.00, 13.00-18.30
Úterý zavřeno
Středa zavřeno
Čtvrtek 10.00-12.00, 13.00-18.30
Pátek zavřeno

Pondělí 10.00-12.00, 13.00-18.30
Úterý 10.00-12.00
Středa 10.00-12.00
Čtvrtek 10.00-12.00, 13.00-18.30
Pátek 10.00-12.00

Cesta pohádkovým lesem
Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal v sobotu 3.června již 

tradiční akci k MDD – CESTU POHÁDKOVÝM LESEM.
Této akce se zúčastnilo 280 dětí, které soutěžily, a na stanovištích 

jste mohli potkat 83 účinkujících. Tento rok nám počasí opravdu 
přálo. Sluníčko svítilo již od ranních hodin. 

Každý rok se snažíme cestu zpestřit novými kulisami a samozřejmě 
také novými pohádkovými nebo filmovými postavičkami. Na startu 
čekali na děti strašáci a od té doby je čekaly jen samé soutěže a plnění 
úkolů . Ale ony se na to moc těšily. Většina dětí přicházela s batohy na 
zádech, aby měly kam odložit odměny za splněné úkoly.

Akce se nám letos velmi povedla, děti si prošly celou trasu a na 
konci na ně čekal kolotoč a opékání buřtů. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám s přípravou akce pomáhali. 
Přípravy trvají několik týdnů. Ať už jsou to externí pracovníci DDM, 
dobrovolní pracovníci nebo přátelé DDM. Každoročně nám velmi 
pomáhají p. učitelky a vychovatelky ŠD ze ZŠ v Nové Roli, a tak tomu 
bylo v letošním roce.

V letošním roce patří poděkování také zaměstnancům Konzumu 
MAXIM, kteří nám pomohli se zajištěním občerstvení a Městu Nová 
Role za bezplatné zapůjčení stanů, stolů a lavic.

Největší dík však patří těm 83 lidičkám, kteří jsou na stanovištích a 
celé dopoledne se usmívají a snaží se o to, aby připravili těm nejmen-
ším co nejhezčí zážitek. 

Velmi mě mrzí, že nejsme schopni uspokojit všechny zájemce o 
lístky, ale věřte mi, že pro všechny účinkující je to velice náročné i 
takto. V DDM se scházíme již po šesté hodině. Masky se oblékají, líčí, 
všichni dostanou svačinu, poslední pokyny a vyráží do lesa. Každé 
stanoviště se musí připravit – vyzdobit kulisami. A už se jen čeká na 
první účastníky.

Akci v takovémto rozsahu je možné uspořádat jen proto, že stále 
máme sponzory, kteří nám pravidelně přispívají. A těm patří velikán-
ské poděkování, protože největší odměnou je nám radostný úsměv 
dětí, když konečně překonají celý les a jsou v cíli.

Děkuji všem za úžasnou atmosféru během celého dne, protože to 
nás motivuje k další práci.

Dne 6. března byla děvčata ze zájmového kroužku taneční-
ho, pozvána do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMEN-
TU ČR. Jejich tři vystoupení zpestřila jednání poslanců.

13. dubna 2017 se děvčata zúčastnila soutěžní taneční pře-
hlídky ORIENT SHOW v Plzni. Jednalo se o přehlídku pro-
fesionálních i amatérských tanečních souborů břišních tanců. 
Z Plzně si náš taneční kroužek přivezl pohár a odměny za 
krásné 1. místo.

Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Taneční přehlídka ORIENT SHOW
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HEJTMANŮV POHÁR

VÝLET NA LINHART

NÁVŠTĚVA GALERIE UMĚNÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Závěr školního roku 
v MATEŘSKÉ ŠKOLE

7.června vyrazily děti z mateřské školy na školní výlet.
Třída JEŽKŮ a MYŠEK navštívila zoologickou zahradu v 

Chomutově a BERUŠKY s ŽABKAMI se vydali na Kladskou 
u Mariánských lázní, kde byl pro děti připraven pestrý pro-
gram pod vedením divadla z Bedny.

Poděkování
Mateřská škola by tímto chtěla poděkovat rybářům z Nové 

Role, za pestrý program, který si připravili pro naše děti.

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do sportovní sou-
těže o hejtmanův pohár. Jde o to, aby co nejvíce žáků školy zaběhlo 
určenou překážkovou dráhu za co nejlepší čas. Nejlepšího času dosá-
hl Dominik Granec z 5. třídy, který proletěl dráhu za 20 sekund, což 
ho dokonce zařadilo na 1. místo v republice. Snažili se ale všichni.

Kromě toho jsme museli splnit několik hejtmanských výzev – složit 
slib, hymnu, báseň, vymyslet pokřiky, natočit sportovní scénky, vy-
fotit naše malé sportovce v akci, zaslat video, jak pomáháme městu a 
přírodě, nahrát reportáž o celé akci atd. Velký dík patří hlavně dětem 
a paní učitelkám z 1. stupně, které všechny výzvy splnily.

A jak jsme nakonec dopadli? Obhájili jsme loňské 2. místo! Pohár sice 
nemáme, ale pro finanční odměnu 4 000,- Kč si v září rádi k paní hejt-
mance zajedeme.

V květnu jsme se s dětmi z 1. A vydali na přírodovědnou vycházku 
na Linhart. Nejprve jsme hledali na stezce makety lesních zvířátek. 
Našli jsme a poznali všech 25. Potom už jsme v oboře pozorovali 
zvířátka živá – jeleny, daňky a divoká prasata.

Žáci 4. tříd se zúčastnili dlouhodobého programu v Galerii umění 
Karlovy Vary – „Přistupte blíže aneb nebojte se moderního umění“. 
V první části se seznámili s krajinomalbou a sami si ve skupinkách 
vyzkoušeli vytvořit krajinu inspirovanou tvorbou malíře Václava Šály.

Děkujeme všem, kteří se přišli 11. 4. podívat do školy a spolu s námi 
si tento den užili. Díky tomu mohli žáci předvést, co dokážou, a vy jste 
si mohli zavzpomínat na školní léta.

15. ročník Sportovního dne 
dětí v areálu FK. Nová Role  z. s.

Mistrovství ČR masters   
ve vzpírání

V pátek 2. června uspořádal Fotbalový klub Nová Role z. s. u pří-
ležitosti Mezinárodního dne dětí, tradiční, již 15. ročník sportovní-
ho dne dětí. Této akce se účastnily děti mateřských a žáci 1. stupně 
základních škol v Nové Roli a Božičanech. Je nám líto, že v letošním 
roce se z důvodu jiné akce nezúčastnily děti mateřské školy v Mezi-
rolí. Celkem se tohoto sportovně-zábavního projektu účastnilo 287 
dětí z Nové Role a okolí.

Slunečné počasí nám přálo po celé dopoledne. Děti ze školek si 
užily soutěže, kde zásluhou pana Jiřího Hájka a Zdeňka Trávy do-
šlo ke zkvalitnění soutěžních atrakcí. Dvanáct týmů si odehrálo ve 
dvou samostatných turnajích celkem třicet jedna osmiminutových 
fotbalových zápasů. Tímto děkujeme za trpělivost, jak rozhodčím, 
tak i samotným hráčům týmů, jejich učitelům i fandícím spolužá-
kům, kteří neúnavně povzbuzovali své týmy s pomocí vlastnoručně 
vyrobených transparentů.                                                                  

Není podstatné, kdo se jak umístil. Vítězem byl každý, kdo čestně 
a odhodlaně bojoval za sebe i za svůj tým. Děkujeme všem těmto 
vítězům.

Bohužel došlo v pauze mezi zápasy ke zranění jednoho z žáků. Pře-
jeme mu tímto brzké uzdravení.

Velké poděkování patří partnerům akce, zejména firmě Chan-
Group, s. r. o.,  Karlovarskému kraji, městu Nová Role a Jarušce Ota-
vové. 

Velmi děkujeme též pořadatelům, většinou členům FK Nová Role 
panu Jiřímu Hájkovi, Antonínu Komárkovi, Ladislavu Slížovi, Radku 
Maxovi, Janu Kvapilovi, Danielu Hájkovi ml., Lukáši Hájkovi, Jus-
tinu Kodajkovi, Zdeňku Trávovi, Oldřichu Macháčkovi, Romanu 
Mokruschovi ml.. Dále děkujeme žákům ZŠ Nová Role Janu Kvapi-
lovi ml., Davidu Heřmanovi, Štěpánu Stachovi, Štěpánu Dudášovi, 
Jakubu Kubánkovi, Oliveru Hegenbartovi a Zdeňku Němcovi, kteří 
celou akci pomáhali organizačně zajistit.

Z pověření VV FK Nová Role
Roman Mokrusch

Brno, 20.–21. 5. 2017

Náš oddíl a město N.Roli reprezentovali na soutěži 4 vzpěrači.
Vedli jsme si úspěšně. V hodnocení oddílů ČR jsme skončili na 

6.místě, co se týče dosažených bodů za umístění a na 10. místě za 
výkon.

Celkem startovalo 64 vzpěračů.

Oddíl vzpírání  TJ  N.Role
A.Kocur

kategorie hmotnost jméno dvojboj 
(trh+nadhoz) umístění

AG2
40-44 let do 94 kg V. Mastný 219

(98+121) 1. místo

AG3
45-49 let +105 kg Z. Kadlec 162

(71+91) 1. místo

AG7
65-69 let do 94 kg K. Mrnuštík 135

(65+70) 1. místo

AG7
65-69 let +105 kg A. Kocur 120

(50+70) 2. místo
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sport

Sportovní maškarní ples FK Nová Role z. s. - 2017

Závod horských kol O pohár města Nová Role

V sobotu 18. 2. 2017 se konal od 20:00 hod na sále kulturního 
domu v Nové Roli Sportovní maškarní ples FK Nová Role z. s.

     Ples byl vyprodán do posledního místečka a na spoustu zájemců 
se nedostalo. Bohužel kapacita kulturního domu není neomezená. K 
tanci nám hrála již tradičně chodovská skupina Alabalabamba, která 
svým repertoárem a předvedeným výkonem přispěla k tradičně vy-
nikající zábavě, kterou si všichni přítomní hosté pořádně užili. Ne-
dílnou součástí plesu byla také hodnotná tombola, ve které byl každý 
lístek výherní a také tradiční vyhodnocení nejlepších masek, kterých 
se opět zúčastnil velký počet a byly neskutečně nápadité. 

     Fotbalový klub Nová Role z. s. tímto děkuje všem návštěvníkům 
za výbornou, veselou a bezproblémovou zábavu. Dále je pak potřeba 
poděkovat všem sponzorům plesu, díky jejichž pomoci jsme mohli 
uspořádat tento ples na opravdu dobré úrovni a baru Bernard Nová 
Role za perfektní catering a obsluhu.

V neposlední řadě patří poděkování všem členům FK Nová Role, 
kteří pomohli s organizací a zajištěním plesu. 

A protože Sportovní maškarní ples FK Nová Role z. s. v roce 2018 
bude již 50-tým ročníkem  zveme všechny stálé návštěvníky této 
akce k účasti(a začněte si připravovat ty nejlepší masky).

VV Fotbalového klubu Nová Role z. s.

V neděli 11. června 2017 se konal již čtvrtý ročník závodu hor-
ských kol O pohár města Nová Role. Po dvou předchozích ročnících, 
kdy nám počasí nepřálo, jsme letos mohli uvítat závodníky v typicky 
červnovém letním slunečném dni. Poprvé v historii závodu jsme le-
tos neměnili trasu a drželi se tak osvědčené klasiky z minulého roč-
níku. Okruh závodu tedy obsahoval úvodní technický úsek plný ko-
řenů, následný prudký výjezd pěšinou k lesní školce, rovinatý úsek 
v lesích nad Novou Rolí, strmý sjezd s brodem, pozvolné klesání po 
lesní cestě, rychlou a zrádnou pasáž posekanou loukou i závěrečnou 
pěšinku listnatým lesem k řece Rolavě. Nejlepší závodníci v katego-
rii muži elite museli tento 3,62 km dlouhý okruh zdolat čtyřikrát, 
ostatní kategori pak absolvovaly okruhů méně. Pro ty nejmenší (děti 
a předžáky) byla připravena trasa podél řeky v délce 400, respektive 
800 metrů.

Pár zajímavých čísel ze 4. ročníku závodu - ve všech kategoriích 
čtvrtého ročníku závodu O pohár města Nová Role se představilo 
celkem 49 závodníků. Nejstaršímu účastníkovi bylo úctyhodných  
61 let, nejmladšímu pak pouhé 3 roky. Nejrychlejším mužem na 
nejnáročnější trati a vítězem poháru města se stal již podruhé Jiří 
Svoboda, nejlepší ženou a novou majitelkou novorolské trofeje je 
Martina Urbanová.

Potom už nezbývá než poděkovat všem, kteří se do Nové Role na 
čtvrtý ročník našeho závodu vydalo, ať již závodit, nebo fandit či po-
máhat. Poděkování patří především Domu dětí a mládeže v Nové 
Roli v čele s ředitelkou DDM paní M. Tichou a dále všem externím 
zaměstnancům, kteří nám moc pomohli, rodičům cyklistů s Cyklo-
teamu Nová Role, Technické službě Nová Role za posekání trávy na 
trase, manželům Mudrovým za zázemí, starostce města paní Pokor-
né za službu zdravotníka a drobné ceny, R. Chlupovi za cenné rady 
a skvělé moderování závodu. Doufáme, že i přes některé nedostat-
ky nám zachováte přízeň a potkáme se na dalším ročníku nebo na 
podzim v rámci druhého ročníku Porcelánového běhu a na jaře na  
3. ročníku Čelovkového běhu.

Tomáš Tvaroužek & Václav Bechiňský, Cykloteam Nová Role


