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informace z MěÚ
Slovo starostky
Srdečně zdravím všechny spoluobčany.
Téma, kterému se budu v tomto úvodníku
věnovat, vyvolalo spoustu bouřlivých diskuzí. Soukromý investor koupil pozemek od restituentky ve Svobodově ulici a rozhodl se zrealizovat svůj záměr na výstavbu dvou bytových domů. V roce 2004 byl schválen územní plán města, který je stále
platný. Pozemek v této lokalitě je v ÚP zařazen jako vhodný pro hromadné bydlení. Ze strany občanů ani tehdejšího vedení města nepřišla žádná připomínka, která by zpochybnila uvedený záměr. Město Nová Role
nemá žádný regulační plán, kterým by mohlo omezit plánovanou stavbu domu, alespoň co se týče výšky budovy. První informace o zamýšlené
stavbě ve Svobodově ulici nasvědčovaly tomu, že investor chce vybudovat
malometrážní byty, které by reálně ovlivnily strukturu obyvatel v našem
městě. Začali jsme zjišťovat podrobné konkrétní informace k tomu, jaké
jsou možnosti města realizaci tohoto záměru regulovat, nebo jí i zabránit. Při jednání s projektantem jsme zjistili, že se bude jednat o byty spíše nadstandardní. Projektant se obrátil na stavební úřad a vedení města
s konkrétními požadavky, které se týkaly především zprůjezdnění komunikace města k plánované stavbě. Město trvá na tom, že stavební stroje nebudou jezdit přes sídliště. Investor si však vyřídil výjimku od Českých drah a realizovat výstavbu může přístupem přes železnici. Musím
konstatovat, že pokud investor splní legislativní požadavky a neporuší
stavební zákon, nemůže mu město zakázat stavět na vlastním pozemku.
Hlavní problém nastal, když investor zažádal o prodej pozemku od
města (922 m2), na kterém by vybudoval další parkovací místa k předmětnému bytovému domu. Rada města na svém zasedání schválila pouze zveřejnit záměr na prodej pozemku, aby vyvolala diskuzi a znala názor občanů, kterých se tento záměr nejvíce dotýká. Nejednalo se tedy
o prodej pozemku, o tomto vždy rozhoduje zastupitelstvo města. Záměr
zatím zveřejněn nebyl, názor na prodej pozemku občanů ze Svobodovy ulice již známe. Na setkání občanů s vedením města jsem považovala za svoji povinnost říci také pozitiva, která by byla pro město s výstavbou spojena, a to zejména nárůst počtu obyvatel, a tím zvýšení daňových
příjmů od státu do pokladny města, zvýšení koupěschopnosti obyvatel ve
městě a s tím souvisí možnost dalšího rozvoje obslužnosti. Pozitivní dopad na budoucí rozvoj města by měl i fakt, že by se do nových bytů stěhovaly především mladé rodiny s dětmi, pro které je přijatelnější čerpat hypoteční úvěr na koupi nového bytu, nežli kupovat a rekonstruovat stávající starou zástavbu. Reakce obyvatel byla pozemek města přesto neprodat a s tím jsme se rozešli.
Můj osobní názor na celou tuto situaci je pozemek neprodat, ale jako
starostka města se obávám, že investor výstavbu zrealizuje a město bude
muset v budoucnu řešit parkovací místa v této lokalitě na vlastní náklady. Jaké plyne ponaučení? Nyní zpracováváme nový územní plán a rádi
bychom se vyhnuli podobným situacím, proto uvažujeme o zpracování
regulativy v novém územním plánu, který by omezil výšku budov v okruhu 100 metrů od stávajících staveb. Doufám, že se tento záměr podaří do ÚP zapracovat. Závěrem bych chtěla říci, že velice podobné emoce vyvolaly zahrádky U Plynárny, ale situace byla rozdílná v tom, že pozemky pod zahrádkami jsou v majetku města, proto jsme mohli vyhovět
novorolským občanů a tyto pozemky investorům neprodat. Já ani nikdo
z členů rady a zastupitelstva se nebráníme jakékoliv diskuzi ze strany
občanů. Přijďte na hovory se starostkou a vedením města vždy poslední
středu v měsíci od 16 hodin do obřadní síně městského úřadu.
Jitka Pokorná
starostka města
e-mail: jitkapokorna@novarole.cz
tel.: 602 343 465
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Předpokládané investiční
akce města pro rok 2013
Předpokládané investiční akce města Nová Role pro rok 2013 v celkovém
objemu 18 906 082,- Kč - schválené zastupitelstvem města 5. 2. 2013
§ 2212 – Silnice (komunální komunikace) 5 605 000,Mezirolí Komunikační systém – část stavby do Kč 5 000 000,Nová Role – Za Zastávkou (včetně dešťové kanalizace)
§ 2219 – Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště) Kč 7 000 000,Parkovací plochy sídliště Pod Nádražím Kč 2 150 000,Parkovací plochy mezi domy U Plynárny a Husova Kč 1 072 000,(vazba na řešení napojení čp. 307 a 310 na CZT – PD z NR, vlastní financování RO či fond RB)
Parkovací plochy Na Pěší zóně (9 míst) Kč 300 000,Parkovací plochy Nádražní ul. č. p. 229, 230 Kč 350 000,Chodník Na Bouchalce Kč 2 000 000,Rezerva Kč 1 103 000,- (na upřesnění cen dle cenových nabídek,
popř. jiné IA)
§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu Kč 200 000,Kamerový systém
§ 3111 – Předškolní zařízení Kč 600 000,MŠ Nová Role – spojovací krček mezi pavilóny-zateplení
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Kč 200 000,Dětské hřiště Mezirolí – nové oplocení, nová skluzavka
§ 3632 – Pohřebnictví Kč 200 000,Hřbitov – urnový háj, hrobová místa
§ 3633 – Výstavba místních inženýrských sítí Kč 2 000 000,Nová Role – stará část obce splašková kanalizace podíl se VSOZČ
§ 3635 – Územní plánování Kč 45 000,Územní plán města
§ 3639 – Komunální služby, územní rozvoj Kč 450 000,Nákup pozemků od PF ČR, popř. jiných subjektů
§ 6409 – Ostatní činnosti Kč 2 606 082,Nespecifikované rezervy na jiné IA + PD
Pozn.:
K § 2212, 2219, 3111 – jedná se o orientační výčet jednotlivých plánovaných staveb, které se připravují k realizaci a orientační odhad nákladů. Jejich realizace v tomto roce závisí na řádném dokončení příslušných územních
a stavebních řízení dle stavebního zákona (Mezirolí Komunikační systém - řízení dokončena, stavební povolení vydáno) a uskutečnění výběru zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách. Případné změny reagující na aktuální
stav jsou v kompetenci ZMě a RMě dle jejich pravomocí stanovených zákonem a vnitřními předpisy města.
K § 2223, 3635 – náklady navrženy ve výši vlastních zdrojů s tím, že město
obdrží i dotace, o které žádá. V opačném případě bude k realizaci nutno přijmout rozpočtové opatření na krytí celých nákladů akcí – např. možnost využití prostředků z rezervy pod § 6409 rozpočtu.
OSTATNÍ připravované stavební akce:
• Dokončení nákupu čp. 231 (bývalý výchovný ústav) – bude řešeno komerčním úvěrem s jištěním plnění půjčkou z Fondu obnovy přivaděče Vřesová města
• Oprava střechy čp. 280 – financování z Fondů – viz plán tvorby a použití fondů města
• Stavební úpravy čp. 236 (přestěhování DDM v 1. etapě) – přesné určení
části stavby k realizaci a finanční zdroje budou řešeny po dokončení PD
• Cyklostezka Nová Role – Jimlíkov – realizace jen při získání dotace. Krytí vlastních zdrojů z rezervy pod § 6409 a v případě nutnosti doplněním z dalších volných prostředků dle vývoje v rozpočtu města – např. v § 2219)
Vladimír Dicá, tajemník MěÚ
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obec lidem, lidé obci

Historie města ožívá na Facebooku

Možná jste to netušili, ale na Facebooku města Nová Role můžete vidět více než 1000 historických fotograﬁí z předválečného, meziválečného a poválečného období. Prohlédněte si, jak se obec Nová Role měnila v moderní město!
Více na www.facebook.com/MestoNovaRole

Jak jsme volili prezidenta?

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří se narodili v lednu a únoru.
Zvláště potom jubilantům, kteří oslaví
své 75., 80. narozeniny a více.
Václav Síkora
Marie Fojtíková
Rudolf Hynek
Hilda Dvořáková
Rozália Šašková
Linda Hajranová
Karol Hegedüš
Zdeňka Tvrzová
Marta Romanová
Marianna
Lehečková
Květa Zdeneková
Jiří Mikulka
Jaroslav Krejčí
Josef Matúš
Josef Váchal
Renata Glanertová
Leonid Plšek
Jaroslava Čermáková
Jan Červík
Ingrid Křiklavová

Jiřina Kubátová
Marie Pardubská
Antonín Botka
Václav Ženevský
Waltraud
Beková
Ingeborg
Hájková
Zdeňka Vlnatá
Marta
Vejvodová
Alžběta
Hegedüšová
Jiří Zídka
Eliška Krejčová
Jarmila Franková
Brigita Švecová
Jiří Šendera
Jiřina Stará
Jaroslava Rakouská
Ewald Sattler

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2013

V první přímé volbě prezidenta České republiky, která se konala
v lednu letošního roku, zvolili Češi
prezidentem Miloše Zemana. Jak
jsme však volili u nás ve městě?
V 1. kole prezidentské volby přišlo k volbám 59,67 % oprávněných
voličů z celkového počtu 3424 voličů v seznamu. Do volebních uren
v Nové Roli tedy bylo vhozeno 2043
obálek, z toho platných hlasů 2031
(dvanáct hlasů bylo neplatných).
Z devíti prezidentských kandidátů 1. kola získal v Nové Roli nejvíce hlasů Jan Fischer (511), dru-

hý byl Miloš Zeman (436), třetí Karel Schwarzenberg (356), čtvrtý Jiří
Dientsbier (346) a pátý Vladimír
Franz (164).
Naopak nejméně hlasů z kandidující devítky dostal v Nové Roli Přemysl Sobotka (47).
Ve 2. kole (finálovém) byla volební
účast ve městě nižší - 55,21 % (odevzdáno 1881 obálek, z toho platných hlasů 1871).
Ze dvou finalistů dali voliči ve
městě přednost Miloši Zemanovi
(1002 hlasy), Karel Schwarzenberg
obdržel 869 hlasů.

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:
Ondřej Vlášek
Lukáš Mašek
Lucie Vitnerová

Adam Gonda
Filip Náprstek

Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.
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Jak vypadal 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 44 prvňáčků (převahu měli
chlapci, kterých bylo 28). 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.
Na všechny šikulky se moc těšíme!
PaedDr. Miluše Dušková

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

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

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

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

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

Děti musely také malovat – ale to pro ně nebyl žádný problém.
Ještě básničku nebo písničku a na shledanou v září!

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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Žáci 2. třídy vystoupili na plese města
Dne 2. 2. 2013 se konal již 2. Ples města Nová Role.
Žáci 2. A (zvaní Lumíci) pod vedením paní učitelky Duškové připravili
stylové zahájení – tanec ve stylu „retro“. Rodiče své ratolesti opravdu nádherně vystrojili a děti s nadšením předvedly tanec „Panamericano“. Jejich
výborná nálada se odrazila i na výkonu. Byl super!

Díky za úžasný zážitek

Děkuji, že jsem mohla být součástí té veselé atmosféry, která provázela celé taneční vystoupení „Panamericano“ třídy Lumíků z 2. A na plese
města. Děti byly ve výborné náladě a retro taneček dopadl skvěle. Nejen
za sebe děkuji paní učitelce Milušce Duškové za její práci s dětmi a už
nyní se těšíme na školandu. Jí i její dceři Lucii (která má na mnoha akcích svůj nemalý podíl) a také celé třídě Lumíků přeji, aby je neopouštěl
elán a radost nejen z pohybu, ale i ze života.
Veronika Bartoňová

Zimní radovánky

V zimě si žáci užívají nejen venku na sněhu, ale i při zimních projektech – třeba při zimních radovánkách v tělocvičně.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2013

Návštěva ze školky

V lednu se přišli do školy podívat budoucí prvňáčci, aby si se svými
kamarády vyzkoušeli, jaké to od září bude. Moc se jim u nás líbilo!
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Zápis do mateřské školy Zápis do MŠ v Mezirolí
Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234
www.msnovarole.estranky.cz
email – ms@novarole.cz; tel. 353 951 155

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis do mateřské školy v Mezirolí na
školní rok 2013/2014
Zápis se uskuteční v úterý 9.dubna 2013 od 9,00 do 15,00 hod. v kanceláři mateřské školy.

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín zápisu: 18. a 19. 4. 2013 - po oba dva dny od 10.00
– do 11.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Zápis se týká dětí, které rodiče chtějí umístit do MŠ v průběhu
celého školního roku – tj. od 1. 9. 2013 do 30. 6.2014
Od 8. 4. do 15. 4. 2013 jsou k vyzvednutí potřebné formuláře. Zájemci si je vyzvednou v těchto dnech v budově mateřské školy v hodinách od 14.00 do 15.30 hodin a zapíší se do
připraveného formuláře časového harmonogramu, dle kterého se dostaví ve výše uvedených dnech k zápisu. S sebou je
nutno vzít vyplněnou dokumentací, občanský průkaz a rodný
list dítěte.
• Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 let z obvodu Nové
Role
• S potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu a úplném očkování
• Ostatní kritéria přijímání dětí jsou zveřejněna na webových
stránkách školy
• Výsledky přijímacího řízení najdete do 15 dnů na nástěnce
školy a na webových stránkách
Irena Švecová, řediteka školy

Zástupce dítěte předloží:
1. Vyplněnou přihlášku do mateřské školy, včetně vyjádření lékaře!!!
- (přihlášku je nutno vyzvednout předem v mateřské škole v provozních
dnech od 6,30 do 16,30 hodin)
2. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte pro ověření trvalého pobytu dítěte
3. Potvrzení o zaměstnání zákonných zástupců
- skutečnost, že zákonní zástupci dítěte nejsou schopni zajistit celodenní
péči o dítě, prokazuji potvrzením zaměstnavatele, eventuelně jiným dokladem o trvání pracovního poměru (např. pracovní smlouva), předložením
čestného prohlášení, dokladem o studiu, dokladem o tom, že jsou OSVČ,
popř. jsou uchazeči o zaměstnání, kteří v rámci rekvalifikace nejsou schopni celodenně pečovat o nezletilé dítě.
Ředitelka mateřské školy posoudí přihlášky dle kritérií pro přijímání dětí
do mateřské školy v Mezirolí a do 30 dnů vydá rozhodnutí o přijetí dítěte
do MŠ.
Den zápisu do MŠ je současně dnem otevřených dveří, můžete navštívit
mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostory mateřské školy
a seznámit se možnostmi, které mateřská škola nabízí při výchově a vzdělávání dětí v předškolním věku.
Navštívit nás můžete také na stránkách mateřské školy:
www.msmeziroli.estranky.cz
Šárka Vlasáková, ředitelka MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
zení budou přednostně přijaty děti:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro
školní rok 2013/2014:
1. Na základě § 34 odst.3 a4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání.
Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci,
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu.
2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých
dětí se řídí výsledným součtem bodů
jednotlivých kriterií dle odevzdané
přihlášky do mateřské školy.

a) zákonných zástupců – samoživitelů, či z jinak znevýhodněného
rodinného prostředí;
b) s doporučením odborného pracoviště;
c) vzdělává-li se již v mateřské škole starší sourozenec dítěte

Upozornění:
1. Skutečnost, že zákonní zástupci dítěte nejsou schopni zajistit celodenní péči o dítě, prokazuji potvrzením zaměstnavatele, eventuelně jiným dokladem o trvání pracovního poměru (např. pracovní smlouva), předložením čestného prohlá-

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

šení, dokladem o studiu, dokladem
o tom, že jsou OSVČ, popř. jsou
uchazeči o zaměstnání, kteří v rámci rekvalifikace nejsou schopni celodenně pečovat o nezletilé dítě.
2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií a současně stejného data naro-

3. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění).
4. Ke dni vydání těchto kritérií eviduje mateřská škola v Mezirolí pěti
volných míst k nástupu k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2013.
Šárka Vlasáková,
ředitelka mateřské školy
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pozvánky DDM
'ĤPGČWtDPOiGHåH 1RYi5ROHRNUHV.DUORY\9DU\SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
SRĜiGi

'ċ76.é0$â.$51Ë.$51(9$/
termín :
vstupné:

2. EĜH]QD 2013 od 14.00 hodin v sále Kulturního domu v Nové Roli
GČWL 30,- .þ
GRVSČOt 40,- Kþ

3URYãHFKQ\GČWLMHSĜLSUDYeno PQRKRKHUDVRXWČåt
1HMOHSãtPDVN\EXGRXRGPČQČQ\
3URYãHFKQ\GČWLMH SĜLSUDYHQRPQRKRGUREQêFKRGPČQ
65'(ý1ċ=9(0(9â(&+1<'ċ7,,52',ý(

'ĤPGČWtDPOiGHåH1RYi5ROHRNUHV.DUORY\9DU\SĜtVSČYNRYi
organizace

'ĤPGČWtDPOiGHåH Nová Role, okres Karlovy Vary,
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH

SRĜiGiYHGQHFK 20. þHUYHQFH – 2.srpna 2013
SRĜiGiYHdnech 1. þHUYHQFH – þHUYHQFH 2013

'ċ76.é/(71Ë7È%25–
%('ě,&+29.$– 25/,&.e=È'2ěË

3ěË0ċ676.é/(71Ë7È%25

Cena poukazu: 1 150,- .þ
V FHQČMH]DKUQXWRSRMLãWČQtMt]GQpDYVWXSQp
=DMLVWtPH9iPSURJUDPSUR9DãHGČWLGHQQČRG
hod. do 15.00 hod. V SĜtSDGČYêOHWĤD]iMH]GĤLGpOH
(podle SĜtMH]GX
cena poukazu: 4 2.þ
v FHQČMH]DKUQXWDVWUDYD[GHQQČSLWQêUHåLPGoprava, vstupné,
Mt]GQpRGPČQ\Y\EDYHQt/7SRMLãWČQt
3ĜLKOiãN\VLPĤåHWH vyzvednout v DDM Nová Role (od 2. 4. 2013),
kde získáte další informace
(tel. 353 851 172, 607 552 337)
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3ĜLKOiãN\VLY\]YHGQČWHod 2. 4. 2013 v 'RPČGČWtD
POiGHåH1D3Čãt]yQČ1RYi5ROH
tel. 353851172, 607 552 337, kde také získáte další
informace
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plesová sezóna 2013

Leden a únor ovládla plesová sezóna
Jako každý rok byl začátek roku 2013 ve znamení plesů. Vše zahájil 19. 1. Myslivecký ples s tradiční „mysliveckou“ tombolou. 2. 2. se konal Ples města Nová Role, který tentokrát ozdobila vystoupení moderátora Josefa Náhlovského a imitátora Petra Jablonského. 23. 2. vše vyvrcholilo Sportovním plesem, kde se jako každý rok objevila spousta nádherných masek (do uzávěrky nebyly k dispozici fotky).
Pro ilustraci přinášíme několik fotograﬁí z plesů.
Miluše Dušková, kronikářka

Zahájení Mysliveckého plesu se slavnostním nástupem a vyhlášením krále honu.

Atraktivní tombolu na Mysliveckém plese tvořili hlavně divočáci
a bažanti.

Ples města zase ozdobila módní přehlídka plesových a svatebních
šatů.

Na Mysliveckém plese vystoupily se zumbou dívky a ženy pod vedením Jitky Rákošové.

Imitátor Petr Jablonský měl velký úspěch díky napodobování známých osobností.

Josef Náhlovský a vítězové hlavní ceny v tombole (LED televize) –
manželé Veselí.

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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Sponzoři 2. Plesu
města Nová Role
Sponzoři 2. ročníku Plesu města Nová Role konaného
2. 2. 2013 v Kulturním domě v Nové Roli.
Finanční dary
un a. s. 1794 Nová Role – generální sponzor
Sedlecký kaolin a. s. Božičany
MTV Group s. r. o., Mezirolí
EUROVIA CS, a. s., Praha
Ligneta servis s. r. o. Mírová
LINCOLN CZ, s. r. o. Chodov
AUTOŠKOLA HONZA Karlovy Vary
MARKOP-OKNA s.r. o. Cheb
EUROTHERM – KV s. r. o. Dalovice
OVB Allﬁnanz, a. s., CVD s. r. o., Poradkyně s. r. o. Karlovy
Vary
Věcné dary do tomboly
GRANDHOTEL Pupp a. s. Karlovy Vary
EAGLE Jazykové centrum Karlovy Vary
un a. s. 1794 Nová Role
MOSER, a. s. Karlovy Vary
JAFRA Kosmetika, Studio Visage, Karlovy Vary
KOSMETIKA – IVKA Karlovy Vary
Sedlecký kaolin a. s. Božičany
JITO Tomáš Kodajek Nová Role
Kadeřnictví, nehtová modeláž Lucie Psohlavcová, Mezirolí
AUTOŠKOLA HONZA Karlovy Vary
Nehtová modeláž Ebelová, Chodov
Kadeřnictví Charlota Velebová Nová Role
Kadeřnictví Jana, Jana Štěrbová Nová Role
Kadeřnictví Zdeňka, Raková Zdeňka, Nová Role
Kadeřnictví Hanka Benešová, Nová Role
Cukrárna Pralinka, Miroslav Marek, Nová Role
PEKOSA Chodov s. r. o.
Dinocommerce, spol. s r. o. Karlovy Vary
de Wolf GROUP s. r. o. Cheb
Všem sponzorům srdečně děkujeme.

Když hudba pomáhá
tam, kde by měla
S počátkem roku 2013 se v kulturním domě v Nové Roli uskutečnil 2.
novoroční koncert, který zorganizovali členové novorolských hudebních souborů.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program a na své si tak přišli
milovníci různých žánrů.
V téměř dvouhodinovém programu se posluchačům představil Dětský pěvecký sbor Hlásky, působící
při ZUŠ Nová Role, na sólovou elektrickou kytaru zahrál Vojtěch Černý,
výběr za svého repertoáru předvedl ženský komorní pěvecký sbor Cichorium.
Opět mile překvapil stále se zlepšující dětský Big Bandík místní Základní umělecké školy, své příznivce jistě potěšil smíšený pěvecký sbor
Chorea Nova, na klarinet bravurně zahrál student prestižní hudební
školy v Bruselu Honza Fix a příjem-

ný večer završil svým svěžím vystoupením Big Band Červení Panteři.
Celý koncert byl stejně jako v loňském roce pojat jako charitativní
a výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 4.787,- Kč byl věnován
Dětskému domovu v Mezirolí.
Podařilo se nám touto částkou přispět na úhradu letního pobytového
tábora pro jedno dítě.
Velký dík patří organizátorům této
akce, účinkujícím a zejména pak vedoucím všech souborů - Vlaďce Nohové, Pavlíně Petříkové, Květě Teturové a Mírovi Maroušovi kteří se
s láskou a neúnavně věnují rozvoji
hudební kultury a hudebnosti v našem městečku.
Na závěr zbývá poděkovat Městu
Nová Role, jež poskytlo zdarma prostory pro konání koncertu.
Jménem všech účinkujících
Šárka Vlasáková

Nová Role na Facebooku
... se svým městem můžete žít také
na největší sociální síti...
NOVÁ ROLE je na Facebooku:
http://www.facebook.com/MestoNovaRole

fotogalerie na Google proﬁlu
Fotogalerie z akcí v našem městě můžete prohlížet
na Google proﬁlu města Nová Role:
https://plus.google.com/u/0/photos/104027334124526562308/albums
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třídíme odpad

0ČVWR1RYi5ROHYHVSROXSUiFLVH
svozovou firmou AVE CZ RSČW
nastartovalo VRXWČå v WĜtGČQtRGSDGĤ.
=DSRMWHVH3ĜLMćWHVHSĜLKOiVLWQD
SRGDWHOQX0ČÒ1RYi5ROH=GHQDKOiVtWH
þtVORVEČUQpKRPtVWD - to je uvedeno na
jednom z NRQWHMQHUĤNDPWĜtGČQêRGSDG
ukládáte. Budete zaregistrováni a na
kRQFLURNXNG\EXGHVRXWČå
vyhodnocena, se mĤåHWHVWiWYêKHUFHP
jedné z FHQVWHMQČMDNRY letech
SĜHGFKR]tFK
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Vyroste u nás „Město duchů II.“?
Jak to dopadlo s výstavbou a hlavně
s obydleností nově postavených domů
v Mezirolí ví každý z nás! V tomto případě město, potažmo naši zastupitelé
mohli asi těžko výstavbě zabránit. Vzniklo „Město duchů I.“, jak je tomuto místu
přezdíváno obyvateli Nové Role. A teď
máme reálnou naději, že vznikne jeho pokračování přímo v Nové Roli.
Výstavba dvou šestipatrových bytových
domů s luxusními byty, cestovní kanceláří
v ulici Svobodova. Zdá se vám to jako nesmysl? Není!
Investor chce opravdu, s plným souhlasem města, tuto „ megalomanskou akci“
uskutečnit. Tvrzení města, že jim v tom
nemohou zabránit, není pravda, ta bude
asi někde jinde. Je jim jedno, že obyvatelé této lokality se na ně, jako na své
zastupitele, obrátili, aby tlumočili své námitky a snažili se výstavbě tak, jak je navrhována, zabránit. Prostě nechtějí! Nebylo tomu tak však vždycky.
Před časem jsem osobně navštívila paní
starostku a otevřeně jsem se jí zeptala
na její názor na tuto výstavbu. Informace
jsem sbírala pro naše SVJ, kdy se na mě
obraceli znepokojení majitelé bytů. Paní
starostka nejenom, že mě uklidnila svým
názorem, že ani město nemá na této
stavbě zájem, ale že i bude investorovi
ztěžovat uskutečnění této akce a bude

i hájit zájmy stávajících obyvatel této lokality. Dále mi na mou přímou otázku,
zde město nehodlá investorovi ještě odprodat část vedlejšího pozemku, neboť
se mi zdá , že jejich vlastní pozemek je
na tuto stavbu malý, bylo odpovězeno, že
v žádném případě!!!!
A ejhle, uběhlo nemnoho času a všechno je jinak! V zápisu z jednání RMě ze
16.11. 2012 se objevila zpráva, že RMě
schválila prodej části pozemku 1007/1
o výměře 925 m2 ﬁrmě investora. Nebýt
pozornosti jednoho člena našeho SVJ,
toto by zůstalo bez povšimnutí. Na pozemku mají být vybudována parkovací
místa pro obytné domy. Jelikož investorovi se parkoviště již nevejdou na vlastní pozemek, tak město mu prodá kus zeleného pásu za stávajícími domy ve Svobodově ulici. Dejavú! Nepřipomíná vám
to něco, co jste již někde slyšeli, ale v jiné
podobě?
Po tomto zjištění se obyvatelé domů
v hojné účasti dostavili na Hovory se starostkou, kde si asi připadali jako v „Jiříkově vidění“. Zástupci města v čele s paní
starostkou jim sdělili, že pro ně nemohou nic udělat. Naopak se nás snažili přesvědčit, že tato akce bude velmi prospěšná pro město a i pro nás. Já si to nemyslím. Hlavně tady ale asi chybí vůle chtít!
Otázek je stále víc než odpovědí: 1. Na-

pojení na kanalizaci, další zatížení čističky (již dnes je část kalu vyvážena cisternami na skládku) 2. Teplovod - stavba
je v blízkosti, co když dojde k poškození
(celé město může zůstat bez tepla)? 3.
Zatížení komunikací a dopravy ve městě
(snadné počty - 40 nových bytů = nejméně 40 nových aut) 4. Infrastruktura - počítá město s navýšením míst ve školce, lékařské ošetření, obchody (všichni víme,
jak máme v tomto směru naše město vybavené).
Toto jsou argumenty pro celou Novou Roli, a pokud s nimi město nepočítá,
opravdu to ve mně vyvolává pocit, že jde
o další „město duchů“. Opravdu si myslíte, že je tato výstavba, tak jak je navržena, přínosem pro město?
Chápu, že když si někdo koupí stavební parcelu, že chce stavět, ale opravdu
se mu musí ve všem vyhovět? Je to prospěch jednotlivce na úkor nás všech. Zastupitelé jsou tu od toho, aby nás zastupovali, za tímto účelem jsme si je zvolili,
a když jim skupina obyvatel předloží svou
námitku, měli by se snažit hájit především
zájmy lidí, kteří do nich vložili svou důvěru! A dělat to nejlepší pro město a jeho
obyvatele. Dnes se to děje nám, ale zítra to můžete být vy! Podpořte nás. Zajímejte se o to , co se děje v našem městě!
Martina Stachová

Z činnosti šachového kroužku DDM
Náš šachový oddíl se v letošním roce rozrostl
Turnaje se zúčastnily i děti, které nenavštěvují
o tři nové členy - Štěpána Meskaře (2006), Ště- kroužek. A všichni
se dobře bavili.
pána Baušeho (2005) a Zdeňka Dolejše (2003).
Dne 13. 10. 2012 jsme se zúčastnili turnaje jednotlivců O putovní pohár města Sokolova.
Na prvním turnaji ve svém životě získal pětiletý Štěpán Meskař svůj první půl bod za remízu
a Štěpán Bauše za výhru. Trochu zkušenější Jirka Ulč obsadil 1. místo neregistrovaných hráčů
do deseti let.
Další turnaj se uskuečnil 3. 11. 2012 - čtyřlístek žákovských družstev.
Jiřík, oba Štěpánové a Martin Lukeš obsadili neuvěřitelné 6. místo z 13 družstev kategorie do 14 let, když si připsali dvě výhry, dvě remízy a dvě prohry.
M. Lukeš – 4 body, J. Ulč – 4 body, Š.
Bauše – 3 b. a Š. Meskař – 2 body.
Dne 8. 12. 2012 jsme uspořádali malý turnaj našich školáků v DDM
Nová Role.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2013

O týden později začal další ročník šachových
krajských turnajů. Turnaj „ O cenu města Teplá“
byl velmi silně obsazen registrovanými i neregistrovanými hráči v kategorii do 10 let (H+D 10),
dále H + D 12, H + D 14 a H + D 16. Jiřík Ulč na
něm obsadil 4. místo. Blahopřejeme.
Druhý turnaj dalšího ročníku našich malých šachistů se odehrál v Novém Sedle - „Novosedlecký
jezdec“ (12. 1. 2013) - a opět šlo o velmi silně obsazený turnaj. Š. Meskař získal 1,5 bodu, Š. Bauše 3 body, M. Lukeš 4 body a J. Ulč 6 bodů.
Celkové umístění našich chlapců v Novém
Sedle: 1. místo: Jiří Ulč, 5. místo: M. Lukeš,
8. místo: Štěpán Bauše a 11. místo: Štěpán
Meskař
Pokud máte zájem o hraní šachů, zveme
vás každé úterý od 16.00 hodin do Domu
dětí a mládeže v Nové Roli.
Za šachový oddíl DDM N.Role
L. Janoušek, R. Sýkora
a dobrovolníci
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Mladší žáci FK Nová Role na zimních turnajích
V měsíci lednu a únoru 2013
se mladší žáci FK Nová Role
zúčastnili celkem tří halových
turnajů.
Hned první turnaj (9. ledna)
v hale Slavoje Kynšperk se našim klukům velmi vydařil a po
pěkném výkonu jsme odjížděli s pohárem pro vítěze.
Dalším turnajem byl na poslední chvíli domluvený turnaj
v Toužimi, kde jsme se postavili několika týmům hrajícím
žákovskou ligu: 1. FC Karlovy
Vary, Baník Sokolov, Viktoria
Plzeň, Toužim, Podbořany, Lubenec, Rakovník.
Turnaj jsme začínali proti 1.
FC K. Vary. Kluci makali a jako
jediným se nám podařilo sebrat Buldokům body - po ur-

putném boji jsme brali remízu 1:1.
To jsme ještě netušili, že remíza bude naším výsledkem
téměř v každém zápase. Je-

Přijďte
mezi nás
Fotbalový
klub
Nová Role hledá
kluky a holky, co
nechtějí jen sedět
doma a mají chuť se
něco naučit. Hledáme ročníky narození
2005 - 2007.
Tréninky se konají každé pondělí od
16.30 do 17.30 hodin v novorolské
sportovní hale a ve
čtvrtek od 15.50 do
16.50 ve školní tělocvičně ZŠ Nová
Role.
Kontakt na trenéra: Radek Kaplan,
731 107 246

dinou porážku, kterou jsme
v turnaji obdrželi, byla s domácí Toužimí. Celkově jsme
nakonec skončili na krásném
4. místě, a co se týká výkonu

a hlavně nasazení všech hráčů, šlo o nejlepší turnaj v rámci zimní přípravy.
Dne 9. února jsme vyrazili na
další turnaj do Kynšperka, tentokrát jsme sice nevyhráli, ale
nakonec jsme po jedné prohře,
jedné remíze a dvou výhrách
byli pouze o skóre na čtvrtém
místě.
Chtěli bychom všem klukům
za předvedené výkony v turnajích poděkovat.
Také bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří na zimních
turnajích neváhají a vždy, když
je potřeba, pomohou s odvozem na turnaje a nebo na středeční trénink do Chodovské
haly.
Martin Rais,
František Oupor

Malé aerobičky na plese
Malé aerobičky, junior aerobik, zumba - to byl program, který vyplnil přestávky v DK Nová Role na plese mysliveckém a sportovním.
Juniorky vystoupily se svojí skladbou i v Lidovém domě ve Staré Roli na
maturitním plese pořádaném Nejdeckou střední odbornou školou a střední
odborným učilištěm. Vždy jsme sklidili velký potlesk a někdy i drobnou odměnu.
Za ASPV Jitka Rákošová
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Stanislav Galisz
zvolen trenérem roku

U příležitosti 11. Galavečeru Grassroots fotbalu byli v pražském paláci Žofín oceněni vítězové jednotlivých anket. Mezi trenéry žákovských kategorií se Trenérem roku stal dlouholetý baníkovský trenér Stanislav Galisz (na
snímku). Ocenění pro něj potvrdilo, že se s mládeží v Baníku pracuje na vysoké úrovni.
Na galavečeru věnovaném ne
profesionálnímu fotbalu došlo
k vyhlášení anket v různých kate-

gorií, např. Dorostenec roku, Futsalista roku či Talent roku. Pro zástupce FK Baník Sokolov však
byla tou nejdůležitější Trenér roku
- žáci, kde si pro ocenění došel trenér letošní U12 Stanislav Galisz.
Dlouholetý kouč baníkovských
žáků tak byl odměněn za svou kvalitní trenérskou činnost. Za jeho
působení u žákovských kategorií v Baníku patřili mezi jeho svěřence Tomáš Vondrášek (dnes FK
Teplice - 1. liga) či nejznámější sokolovský odchovanec Petr Jiráček (dnes bundesligový Hamburger SV).
„Jménem celého vedení FK Baník Sokolov bych chtěl Stanislavu Galiszovi poděkovat a zároveň
gratulovat k významnému ocenění, které je zásluhou jeho trenérské práce. Do dalších let také přejeme, aby vychoval další ligové
hráče,“ vzkázal oceněnému trenérovi šéftrenér baníkovské mládeže
Tomáš Provazník.

FK Baník strvrdil
spolupráci s městem
Město Sokolov a fotbalový klub
Baník Sokolov podepsaly deklarace
o spolupráci. Tímto aktem tak obě
strany potvrdily svou dlouholetou
spolupráci, která by měla pokračovat i v budoucnosti, a to zejména
v podobě podpory mládežnických
kategorií.
„Cílem deklarace je potvrzení vzájemné spolupráce mezi městem Sokolov a FK Baník Sokolov
a zpropagování dlouhodobé podpory města vůči našemu klubu na
úrovni mládeže,“ nastínil Tomáš
Provazník s tím, že úroveň mládežnických kategorií je na nejvyšší
úrovni v historii klubu. Jak žáci, tak
i dorosty hrají republikové soutěže,
ve kterých se rozhodně neztrácejí.
V současné době působí v klubu od
přípravky do dorostenecké U19 více než 230 mládežníků.
FK Baník Sokolov je dlouhodo-

bě nejlepším klubem v regionu a to
dokazuje i skutečnost, že v jeho
mládežnických kategoriích nastupují talentovaní fotbalisté z celého
kraje. Baník také navázal spolupráci
se školami, díky které mohou v klubu sledovat prospěch, chování a vystupování svých svěřenců. Je zaveden bodový systém a pokud některý z fotbalistů nasbírá adekvátní počet „trestný počet“ bodů, není nominován k následujícímu mistrovskému utkání.
„Město tímto chce vyjádřit dlouhodobou podporu klubu a druhou
věcí je, že hráči FK Baník Sokolov,
kteří navštěvují naše základní školy, mají větší motivaci. Když se špatně učíš a chováš, tak nehraješ. Myslím, že je dobré, aby věděli, že když
se chovají špatně, čeká je za to nějaký trest,“ uvedl k deklaraci místostarosta Ladislav Sedláček.
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Léčebna Mánes nabízí oázu odpočinku

N

ěco vás bolí? Chcete nabít energii? Potřebujete si odpočinout? Navštivte Lázeňskou
léčebnu Mánes v Křižíkově ulici 13, pár
kroků od Malých Versailles. Léčebna v klidné zelené části lázeňského území Karlových Varů, patří již
6 let pod ochranné křídlo jedné z nejmodernějších
nemocnic v Evropě pražské Nemocnice Na Homolce. Mnoho let se specializuje na léčení dětských
(2–18let) a dospělých pacientů s onemocněním

léčba, léčebný tělocvik, kosmetika, manikúra,
pedikúra).
Pro pořádání ﬁremních, vzdělávacích, společenských akcí a svateb nabízíme bezbariérové
prostory pro 50 osob včetně vybavení a cateringových služeb. Výhodou těchto prostor je samostatný vstup a dostatečná kapacita parkovacích míst.
Využijte našich služeb. Více na www.manes-spa.
cz nebo tel. 353 334 111.

zažívacího traktu, diabetu nebo obezity. Lázeňská
léčba, kterou poskytujeme klientům všech zdravotních pojišťoven, je nedílnou součástí zdravotní
péče v ČR a proto se neostýchejte na ni aktivně
informovat u svého lékaře.
V naší lázeňské léčebně vám poskytneme vše
pod jednou střechou. Kromě komplexní a příspěvkové lázeňské péče vám poskytneme i kratší
ozdravné a wellness pobyty. V našem balneocentru se vám bude věnovat tým odborníků a jistě si
vyberete ze široké nabídky léčebných a wellness
procedur (koupele, masáže, elektroléčba, vodo-
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CHEB

KARLOVY VARY

PRAHA

 t i s k , d i s t r i b u ce l e t á ků
 grafické návrhy, DT P
 m e d i á l n í p o d p o ra , P R , z p ro s t ře d ková n í i n ze rce
 v ý ro b a b a n n e r ů, p l a ch e t, b i l l b o a rd ů
 po l e py a u to m o b i l ů
 v ý roba webov ých prezentací
 v ý ro b a p ro p a g a č n í ch a re k l a m n í ch p ře d m ě t ů
 corporate identit y
 orientační a navigační systémy

váš r ádc e
ve s vě tě
rekl a my
e-mail: info@zurnalmedia.cz
mobil: +420 739 544 445
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