Město Nová Role spolu s Karlovarskou prefekturou ŘsH, Okresním mysliveckým
spolkem ČMMJ a Krajským inspektorátem LČR v Karlových Varech

Vás srdečně zvou na

IV.

ROČNÍK

MYSLIVECKÝCH SLAVNOSTÍ

16. června 2007 v NOVÉ ROLI
PROGRAM:

9,00 hod. odborný seminář
přednášejí - MVDr. Miroslav Vodňanský, Středoevropský institut
ekologie zvěře „Přikrmování zvěře“
- Ing. Ent. Ing. František Bezděk, magistrát města Uherské
hradiště, odbor životního prostředí „Ano či ne ve vztahu
k mysliveckým tradicím“
- Rolf Escher, místopředseda krajského mysliveckého
spolku Aue-Schwarzenberg „Organizace myslivosti“
v Německu“
13,00 hod. myslivecké odpoledne s kulturním pořadem
- koncert hudeb a mažoretek na náměstí v Nové Roli
- průvod městem
- vyhodnocení soutěže 3. ročníku škol v malování přírody
- výstava fotografií Rostislava Stacha
- předání vyznamenání dlouholetým členům ČMMJ
- ukázky sokolníků - ochrana dravých ptáků Seiferos
- představení terénních vozů Subaru a dalších značek
- představení psů loveckých plemen
- vábení zvěře v podání předních odborníků naší republiky
- vystoupení hostů z Německa
16,00 hod. troubená Svatohubertská mše svatá
18,00 hod. myslivecká zábava v sále KD - hraje Pavel Nový

Generální sponzor:

Mediální partneři:

firma Kanov, s.r.o.
Celá akce je spolufinancována z peněz EU - INTERREG III A ( Česko – Sasko)
v rámci příhraniční spolupráce za organizační spoluúčasti EUREGIA EGRENSIS.

Vítání nových dětí do života
Dne 10. 5. 2007 se o obřadní síni MěÚ Nová Role uskutečnilo
vítání občánků.

Školní jídelna v Nové Roli – vaříme
i pro Vás!
Školní jídelna v Nové Roli má dlouholetou tradici. Stravují
se zde děti ze základní školy, pedagogičtí pracovníci i ostatní
zaměstnanci školy, pracovníci MěÚ i zdravotních středisek.
V současné době jídelna nabízí kvalitní stravování pro ostatní
obyvatele Nové Role i formou nosičů. Obědy jsou kvalitní, čerstvé
a pestré. Jídelníček se připravuje na měsíc tak, aby nedocházelo
k opakování hlavních jídel a polévek. Oběd se skládá z polévky,
hlavního jídla i doplňkového jídla za výhodnou cenu 50,- Kč pro
cizí strávníky za jeden oběd. Dětské obědy stojí 18,- a 19,- Kč.
Bližší informace jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.
Přijďte i Vy ochutnat!
Těší se na Vás kolektiv kuchařek školní jídelny.

Blahopřejeme
občanům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří oslaví své
narozeniny v měsíci červnu 2007. K významnému životnímu
výročí blahopřejeme těmto občanům:

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Anně Melničukové
Julii Lépöové
Janu Kučerovi
Robertu Oulehlovi
Julii Péčové
Karlu Schlossbaurovi
Miloslavě Keslové
Oldřichu Nechvátalovi
Ladislavu Pánkovi
Janu Finkovi

Milí spoluobčané, přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Slavnosti železnice
Ve dnech 18. – 20. 5. 2007 se konaly oslavy výročí železničních
tratí Nové Sedlo – Loket nad Ohří

a Chodov – Nová Role za účasti historických železničních
vagónů a lokomotiv. V Nové Roli se u příležitosti těchto oslav
konal doprovodný program za účasti představitelů města.

Město Nová Role na svém 5. zasedání zastupitelstva, které se konalo dne
2. května 2007 stanovilo na podkladě znaleckého posudku nové ceny pozemků
městem prodávaných.
A) Obecná výše cen pozemků prodávaných městem je nyní stanovena takto:
POZEMKY STAVEBNÍ A ZASTAVITELNÉ STAVBOU byly v k. ú. Nová Role rozčleněny dle atraktivity (poloha, možnost
výstavby rodinných domů, chat, zahrádek apod.) do 6 vymezených oblastí.
Vymezené oblasti

K. ú. Nová Role

Kč/m2 plochy
400

oblast č. 1

jednotně pro všechny pozemky

oblast č. 2

jednotně pro všechny pozemky

360

oblast č. 3

jednotně pro všechny pozemky

300

RD (rodinné domy)

250

G (garáže)

300

RCH,ZCH (rekreační a zahrádkářské chalupy a chaty)

480

RD

250

G

250

Oblast č. 4 a 5

oblast č. 6

RCH,ZCH

480

stavby ostatní

400

Ceny pozemků pro k. ú. Mezirolí a k. ú. Jimlíkov byly stanoveny jednotně, a to:
jednotně

jednotně

K. ú. Mezirolí
RD

250

G

200

RCH,ZCH

480

stavby ostatní

250

K. ú. Jimlíkov
RD

80

G

100

RCH,ZCH

240

stavby ostatní

150

Umístění výše uvedených vymezených oblastí v k.ú. Nová Role je vyznačeno na situačním plánku, který je k nahlédnutí
na webových stránkách města (www.novarole.cz) nebo na odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Nová Role.
B) POZEMKY NEZASTAVĚNÉ A ZÁROVEŇ NEZASTAVITELNÉ STAVBOU (hodnocení dle platného Územního plánu bez
ohledu na skutečné užívání poz. v době prodeje). Ceny pozemků budou ve stejné hodnotě jako ceny pozemků dle výše uvedené
tabulky, a to k cenám pozemků uvedeným pro RD, resp. jednotně vymezeným pro oblasti č. 1 – 3 v k.ú. Nová Role.
ZMě dále konstatovalo, že je kdykoliv oprávněno stanovit cenu pozemků individuálně, např. na základě příslušného aktuálního
znaleckého posudku či určením podstatně nižší ceny oproti pozemkům zastavitelným pro pozemky výhradně zemědělské, zejména
mimo zastavitelné území obce nebo pro pozemky určitým způsobem výrazně znehodnocené, apod. Vždy budou individuálně hodnoceny
pozemky lesů a vodních nádrží, pro případ, že by byl též prodej těchto druhů pozemků městem projednáván. Náklady spojené s realizací
prodejů pozemků městem budou hradit kupující. Související daně budou hrazeny dle zákona.
Současně upozorňujeme, že ZMě stanovilo ochranou lhůtu do 31.10.2007 ke koupi pozemků současným nájemcům
pozemků města za dosud stanovené ceny. V této lhůtě je nezbytné uzavřít kupní smlouvu se splacením stanovené kupní ceny. Proto
doporučujeme zájemcům o koupi pozemku podávat své žádosti na MěÚ v Nové Roli bez zbytečného odkladu, tak aby mohly být řádně
zveřejněny záměry obce prodeje pozemků a projednán prodej v ZMě a připraveny kupní smlouvy. Doba vyřízení žádosti činí téměř 3
měsíce od jejího podání.
Zájemci o koupi pozemku města , kteří jsou v zahrádkářských osadách , k žádosti o koupi pozemku doloží příslušný doklad opravňující
je k užívání pozemku dle vztahu k Základní organizaci českého svazu zahrádkářů v Nové Roli uzavřeného nejpozději k datu 2. května
2007.
Jana Schmiegerová
Vedoucí OŽPV

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 16.
Petiční právo a občan obce
Petiční právo je dalším speciálně upraveným právem každého v naší republice. Pojmem každý se nerozumí jen občané ČR, ale
dle Zákona č. 85/1990 Sb. o petičním právu i osoby právnické za podmínky výkonu práva v souladu s cíli jejich činnosti. Ústavní
pořádek ČR – konkrétně čl. 18 Listiny základních práv a svobod formuluje petiční právo takto:
„Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jiným se obracet na státní
orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Peticí se nesmí
vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.“
Zákon o petičním právu uvedenou formulaci v podstatě opakuje a dále více rozvádí a zejména pak stanoví bližší podmínky
pro podávání a vyřizování petic. Co je tedy v případě našeho města pro občana nebo skupinu občanů důležité znát pro uplatnění
petičního práva ?
1. Musím vědět, co chci a chtít mohu jen zasahovat po právu s respektováním lidských práv a základních svobod do záležitostí
společného zájmu. Osobní vztahy a zájmy nemohou být předmětem petic, nejsou-li přímo spojeny se zájmem společným,
např. s výkonem veřejné funkce.
2. S peticí se mohu obrátit na orgány obce ve věcech, které patří do jejich působnosti. Nejjednodušší je petice ve věcech
týkajících se města Nová Role a jeho orgánů (zastupitelstvo, rada, starosta, úřad a zvláštní orgány města – speciální komise
města) podávat do podatelny Městského úřadu Nová Role, který zajišťuje servis pro všechny ostatní orgány města a petici
dle jejího obsahu předá k vyřízení příslušnému orgánu, resp. příslušnému zaměstnanci či funkcionáři města. Rozhodující
pro oprávněné přijetí petice na našem úřadu je, že se týká věcí, které naše město a jeho orgány spravují a vyřizují. V opačném
případě petici postoupíme jinému příslušnému orgánu.
3. Petici může podat občan sám nebo skupina občanů, kteří si za tímto účelem mohou vytvořit též petiční výbor a určit si
zástupce staršího 18 let, který jménem výboru vystupuje.
4. Je nutno dodržet zákonnou formu petice a při zajišťování podpisů pod ní nesmí být nikdo k podpisu žádným způsobem
nucen, ale pouze vyzván k seznámení se s textem petice a jejímu podpisu. Toto vyzvání může probíhat též na veřejně
přístupných místech s vystavením podpisových archů za podmínky, že nedojde k omezení provozu motorových a jiných
vozidel a k rušení veřejného pořádku. Vždy však je povinností vyzývatele zajistit, aby se každý před podpisem petice s jejím
textem řádně seznámil a jasně si tak byl vědom, co podepisuje. Shromažďováním podpisů na veřejném místě může být
pověřena osoba starší 16ti let.
A jakou formu tedy petice musí mít ? Musí jít vždy o písemnou formu se zněním vlastního textu petice buď na první straně nebo
na všech podpisových arších (samostatných listech). Je-li text petice pouze na jednom listu, resp. na prvním podpisovém archu
a ostatní listy již obsahují pouze podpisy s dalšími povinnými údaji o podepsaných, musí být tyto listy označeny tak, aby bylo
zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Jaké další nezbytné náležitosti musí po formální stránce petice obsahovat:
- každý kdo se pod petici podepisuje k podpisu uvede své jméno, příjmení a bydliště
- na petici, resp. na každém podpisovém archu musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo kdo
je oprávněn zastupovat členy petičního výboru.
- Pod peticí musí být pak dále uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici podává, resp. u petičního výboru tato osobní
data všech členů petičního výboru včetně toho, kdo je oprávněn petiční výbor zastupovat.
Na našem městě jsme pak povinni oprávněnou petici do 30ti dnů posoudit a písemně na ní odpovědět se stanoviskem k obsahu
petice a způsobem jejího vyřízení.
Petice může též vzejít ze shromáždění občanů, pak je na ní nutno uvést, z jakého shromáždění vzešla, jak ji shromáždění
schválilo. Petičním výborem se zde rozumí svolavatel shromáždění. V tomto případě je tedy důležité, aby svolavatel shromáždění
jasně a srozumitelně uvedl, jakým způsobem byla petice shromážděním schválena. Konkrétní podmínky výkonu dalšího ústavního
práva občanů ČR a to práva shromažďovacího opět stanoví samostatný zákon a to zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím.
O tom bych ale pokračoval zase v některém z dalších dílů této rubriky Novorolského zpravodaje. Za obecně vhodné a po právu
správné formy schválení petice na shromáždění bych doporučoval tyto:
- obdobně jako u běžných petic, jak je výše uvedeno, tím, že petici schválí všichni účastníci shromáždění svým podpisem pod
ní - vhodné u shromáždění s menším počtem osob;
- hlasováním, ať již veřejným zvednutím ruky nebo tajným záznamem „kdo je pro petici“ např. na připravené jednoduché
hlasovací lístky přímo na shromáždění, a zaznamenáním výsledku takového hlasování, kteří byli pro podání petice;
- prostřednictvím vybraných zástupců ze shromáždění, kteří znění petice po jejím přednesení svým podpisem potvrdí či o ní
hlasují a hlasování se zaznamená.
Závěrem bych řekl, že petiční právo k jeho smysluplnému výkonu vyžaduje důslednou přípravu iniciátorů petice, znalost
problematiky, kterou se petice bude zabývat a dostatečné uvědomění si společného zájmu jako zákonného znaku řádné petice.
Individuální zájmy a unáhlené protesty petiční právo jen znehodnocují a osobně petice s takovým obsahem neumím považovat
za nic jiného, než za plácnutí do vody.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Přijímací zkoušky na
střední školy žáků ZŠ
Nová Role

školy. Týkalo se všech žáků, kteří
letos v červnu splní povinnou školní
docházku a „páťáků“, kteří mají zájem
pokračovat na nižším stupni gymnázií.
Z hlediska novorolské školy lze říci,
že „přijímačky“ dopadly na výbornou.
Drtivá většina uchazečů uspěla již

V měsíci dubnu a květnu proběhlo
v ČR přijímací řízení na střední

Výsledky pĜijímacích zkoušek 0607
na stĜední školy
9.roþník - 1.kolo

Celkové výsledky pĜijímacích zkoušek
06-07 na stĜední školy
9. roþník ZŠ Nová Role

v prvním kole. V druhé zkoušce se pak
naplnila přání všech. Pro přehlednost
zpracovali žáci 9. ročníku na hodině
informatiky výsledky graficky a zde je
můžete vidět.

Výsledky pĜij ímacích zkoušek 06-07na
stĜední školy
Žáci s uprav eným v zdČláv acím
programem - 1.kolo

NepĜij atí
PěIJATO

6 žákĤ

41ž ákĤ

17%

PĜijatí

100%

5 žákĤ
100%

PĜij atí
30 žákĤ
83%
Výsledky pĜij ímacích zkoušek 06-07 na nižší
stupeĖ gymnázia

PomČr maturitních a bezmaturitních
oborĤ

5.roþník
Bez
maturity

NepĜij ato

22%

1žák
17%

PĜij ato
5 žákĤ

Maturitní
78%

83%

Rád bych touto cestou poděkoval všem pedagogům, kteří devět let připravovali žáky nejen pro tuto chvíli, ale také pro vstup do života.
Novým středoškolákům přeji hodně úspěchů v novém působišti a hlavně v životě.
Radek Veselý, ředitel školy

Mateřské školy
Co nového v mateřince?

Po té, co naši „předškoláci“ absolvovali zápis do té
„opravdické“ školy, nastal čas, aby se mateřská škola připravila
na nástup „nových posil“. 18.4. nastala ta pravá chvíle.
Mamky a taťkové přivedli svoje ratolesti k zápisu do školky.
Trochu s napětím, trochu s očekáváním – „zvládneme to, co se
od nás čeká? Bude se nám tady líbit? Budou mít paní učitelky
dost trpělivosti s tím našim darebou?“
Mateřská škola se připravila na to, aby přívětivé prostředí
tyto obavy rychle rozpustilo.

A zatím, co rodiče vyřizovali nezbytnou dokumentaci
v ředitelně, jejich děti si na chvíli vyzkoušely, jaké to bude
bez mámy a táty. Jak se ukázalo, zvládli všichni toto krátké
odloučení bez problémů. Naopak, doba k vyřízení dokumentů
byla pro některé adepty velice krátká a nestačili si pohrát
vyzkoušet všechna lákadla do sytosti. Tady musela nastoupit
obratná rodičovská diplomacie, aby své potomky nalákali
k odchodu domů s malým dárečkem od svých „školkových“
kamarádů.
Lze konstatovat, že počty zapsaných i odcházejících dětí jsou
vyrovnané. Také věříme, že rodiče nastávajících „mateřiňáčků“
budou spokojeni s nabídkou výchovně vzdělávací práce
i s prostředím, které se stále mění k lepšímu.
V březnu a v dubnu proběhla také v mateřské škole na
všech třídách posezení s rodiči, na kterých děti předvedly,
co se od zimy ve školce hezkého naučily – „Od masopustu
k čarodějnicím“. Pohrály si s rodiči a sourozenci s hračkami,
zahrály hry, pochutnaly si na dobrotách, které pro tuto
příležitost upekly šikovné maminky. Při tom všem byl čas i na
neformální povídání o dění v MŠ i o jednotlivých dětech.
V květnu se v MŠ uskutečnila také I.etapa výměny starých,
z hlediska bezpečnosti již nevyhovujících oken, za nová
plastová.
Na závěr bychom chtěli také velice poděkovat našim
sponzorům – firmě Lincoln (panu Zvěřinovi) a firmě Markop
(paní Vitoušové) za finanční dar pro potřeby dětí a takém
dalším mnoha rodičům za drobné sponzorské dary.
Za kolektiv MŠ
Bohumila Matuščáková, Dagmar Schwarzová

Nekrásnější věci na světě
jsou zadarmo
Někdo si možná dnes, v době
konzumního způsobu života, významně
poklepe na čelo, ale já této větě dávám
za pravdu. Mé zaměstnání učitelky
mateřské školy mi totiž každodenně
takový dárek zadarmo poskytuje. A to
v podobě rozzářených očí, to když děti
pochválím za novou písničku, pěkný
obrázek, zvládnutí náročného úkolu či
za pomoc kamarádovi. A mne naopak
potěší pochvala od spokojených rodičů.
Jedné takové se mi dostalo a je pro mne
o to významnější, protože byla spojena
s náročným a dlouhodobým úkolem,
a to se začleněním tělesně a mentálně
postiženého dítěte do běžného
kolektivu dětí.
Vše začalo jednoho podzimního
dopoledne před třemi roky. Obrátila
se na mne Mgr. pí. Hana Švarcová,
speciální pedagožka ze Speciálně
pedagogického centra ve Vančurově
ulici. Její dotaz byl vcelku jednoduchý:
„Paní ředitelko,Vy máte takovou malou
školičku, máte málo dětí,nemohla
byste přijmout jedno dítě k integraci?“
Musím přiznat, že mé první myšlenky
byly negativní. Okamžitě se mi vybavila
ta spousta administrativní práce navíc,
která je s integrací postiženého dítěte do
MŠ spojená, a když mi paní Švarcová na
mou otázku, o jaké postižení se jedná,
vylíčila stav malé Štěpánky, mé obavy
se ještě prohloubily. Paní magistra
mne však přesvědčila, že vlastně nic
neriskuji, že se mohu sama rozhodnout
a tak jsem nakonec souhlasila , aby
rodiče přijeli se Štěpkou do školky a že
sama uvidím... A viděla jsem! Přijeli
hned na druhý den - taťka, mamka
a Štěpánka. A hned mezi dveřmi se
na mne spustila z úst Štěpánky lavina
otázek: „Jak se jmenuješ, a co tady
děláš? Kde bydlíš? A jak se dneska
máš? A jak se jmenují tyhle děti? ...“
...ani jsem nestačila odpovídat a už
jsem věděla, že to minimálně alespoň
zkusím, přestože Štěpánčina vrozená
vývojová vada zapříčiňovala velmi
nestabilní stoj a chůzi. Měla jsem
pocit, že musí zákonitě při každém
kroku upadnout a nedovedla jsem si
představit, že by mohl proběhnout
jediný den bez nějakého zranění.
Rodiče mne ale ujistili, že Štěpánka
je zvyklá padat, že sem tam nějaké
bouli nezabrání ani doma a že na ten
„vrávoravý“ pohyb si za čas zvykneme.
A tak Štěpánka nastoupila do naší
školky. Zpočátku jsem měla obavy,
jak budou reagovat ostatní děti. Mé
obavy však byly zbytečné. Děti byly

skvělé a vůbec jim nepřišlo na mysl,
že by Štěpka byla jiná. Během chvilky
vzaly na vědomí, že jejich kamarádka
chodí pomalu a zeširoka, že občas
vrávorá, někdy narazí do stolku, nebo
do židličky a někdy prostě upadne....
Od prvního okamžiku byly vedeny
k ohleduplnosti a velmi rychle si ji
osvojily. Samy například nabízely svou
pomoc při přechodech v prostorách
školky, nebo při cvičení, protože
Štěpánka byla doslova chtivá účastnit
se každé činnosti. Větší problémy
jsme zaznamenali snad jen při pobytu
venku. Chůze v nerovném terénu byla
pro Štěpku zpočátku velmi náročná.
Bála se udělat sama jediný krok na
trávníku a neustále potřebovala oporu.
Z vycházky v lese jsme se s paní
učitelkou vracely poměrně vyčerpané,
protože Štěpánka s námi smýkala celou
cestu. Ale postupem času byla její chůze
čím dál jistější, a po roce docházky
do MŠ, Štěpka k velkému úžasu nás,
rodičů i odborníků chodila sama
po trávě a její koordinace se natolik
zlepšila, že dokázala například velmi
jistě odkopnout míč požadovaným
směrem. Velmi rychle se Štěpánka
rozvíjela také po rozumové stránce.
Nikdy neměla problémy s komunikací,
naopak byla až příliš výřečná
a s oblibou zpovídala odpoledne mezi
dveřmi rodiče, kteří si přišli pro děti.
Zaměřit jsme se však museli například
na pojmenování barev, tvarů, velikostí,
správné
používání
prostorových
a časových pojmů a zejména na rozvoj
jemné motoriky. Velmi dlouho jsme
se potýkali s nácvikem správného
držení grafického materiálu. Zaměřili
jsme se na tuto oblast ve spolupráci se

speciálním pedagogem a když se po
úmorných „klubíčkách a deštíčkách“
podařilo nakreslit prvního panáka,
radost
všech
byla
nekonečná.
V jedné oblasti však byla Štěpánka
nepřekonatelná.
Byla
zaměřená
hudebně. Její pěvecký projev, čistota
zpěvu, dokonalá rytmizace a hudební
a sluchová paměť byly na tak vysoké
úrovni, že dalece předčila všechny
děti. Velmi snadno si zapamatovala
texty i melodie písní, uměla si je rychle
vybavit i po delší době. Byla to naše
sólistka při vystoupeních pro rodiče
a dokázala nás svým zpěvem opravdu
potěšit.
Dnes musím říci, že nelituji svého
rozhodnutí přijmout Štěpánku do
naší školky. Měly jsme tak jedinečnou
možnost
pozorovat
jednoznačně
kladný vliv na rozvoj jejích schopností
a zvyšování možnosti pro její začlenění
do
běžného
života.
Nesmírný
význam měla integrace i pro ostatní
děti a v neposlední řadě obohatila
nás, pedagogy, protože jsme mohli
prožívat radost z každého úspěchu
a sebemenšího pokroku.
Děkujeme rodičům Štěpánky za
pomoc, kterou naší mateřské škole
věnovali a upřímně děkujeme za
ocenění, kterého se nám dostalo
prostřednictvím nádherného přáníčka
se slovy:
„...děkujeme Vám všem za odvahu
a chuť přijmout naši dceru do vaší
školky. Děkujeme Vám za ochotu,
píli a trpělivost, kterou jste Štěpánce
věnovaly.“
Šárka Vlasáková
řed. MŠ Mezirolí

Dětské knihovnické hrátky aneb Hry
bez hranic, Rytířská stezka v Lokti
První Dětské knihovnické hrátky vyhlásil SKIP – Klubíčko
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků – klub dětských
knihoven) Karlovarského kraje na květen 2007 a pořádající
knihovnou se stala Městská knihovna v Lokti.
Historické město s hradem, hradbami a podhradím inspirovalo
pro děti vytvořit tzv. Rytířskou stezku. Patnáct šestičlenných
družstev (děti 10 – 14 let) knihoven Karlovarského kraje se sjelo
do Lokte v sobotu 12. května. Všechna družstva se shromáždila
venku za knihovnou a čekala na slavnostní zahájení. Zde
měl být předveden první úkol: předání erbu představení
knihovny. Nepodařilo se, přepadl nás silný déšť. Stovka dětí
i s doprovodem se rychle přemístila do knihovny a tento úkol
proběhl ve stísněných podmínkách knihovny. Poté každá
knihovna dostala přiděleného průvodce (skautíky z Lokte)
a vydala se podle plánku na soutěžní stanoviště. Protože rytíři by
měli mít všeobecný přehled, tak jsme si chtěli prověřit jaké mají
znalosti – historie Lokte, města Karlovarského kraje, literatura
pro děti, rytířská tajenka, abc řazení knih, Kimovka – artefakty
z našeho kraje, Zeměpis – puzzle, skládání států Evropy, sportskok z místa( kolik loktů naskáče celé družstvo, svět pohádek
– pohádkové dvojice, malování hradu. Po absolvování stezky
se děti přemístily na hrad, poobědvaly a čekala je prohlídka
hradu.
V 15.00 hodin se sešli všichni účastníci v rytířském sále,
kde je přivítal starosta města Loket, pan Jaroslav Hlavsa,
který předal všem knihovnám pamětní listy. A to již všichni
netrpělivě očekávali výsledky.

1. místo: knihovna Toužim
2. místo: knihovna Mariánské Lázně
3. místo: knihovna Královské Poříčí
knihovna Nová Role se umístila na pěkném 6. místě.
A co si odnesli tito vítězové? Knihy, rodinné lístky na
prohlídku hradu v Lokti, porcelánovou soupravu, psací potřeby,
píšťalky, hrnky, propagační materiály. Všichni ostatní dostali
hrnek, píšťalku a propagační materiály.
Tato akce proběhla za finančního přispění MK ČR a sponzorů
- Thun, Karlovarský porcelán závod Nová Role, KILI- dárky
a dekorace z celého světa, hrad Loket a nakladatelství
Fragment.
Ladislava Nemčičová

Několik obrázků z letošního 4. ročníku Novorolské Walchy
Letošní ročník Walchy lze právem nazvat nadmíru vydařeným. Útulné prostředí koupaliště, skvělá hudba, hojná návštěva a nádherné
počasí přispěli k výtečné zábavě všech zúčastněných. Poděkování za příjemně prožité sobotní odpoledne a večer patří členům kulturní
komise rady města v čele s Ing. Jaroslavem Šimkem.

Kulturní akce, které se konají v partnerském městě Nové Role, německém
Rittersgrünu.
Datum
3. 6.
5. 6.
15. – 17.6.
17. 6.
19. 6.

Čas
1000
1530

Co
Jubilejní svaté přijímání
Ruční práce
17. oslava železnice
Maturitní běh pro osmé až dvanácté třídy
Výlet do Drážďan Návštěva ženského kostela

Kde
Evangelický kostel
Společné místnost ve sportovní hale - senioři
Sächs, úzkokolejní muzeum – pro spol. org. v obci
Sportoviště na Hammerbergu
Senioři

„Mezirolí není jenom pár stavení u silnice“
Toto prohlášení bylo hlavním mottem proč
členové Osadního výboru Mezirolí pozvali
na své květnové zasedání všechny členy
zastupitelstva města Nová Role. V prvé řadě
jim ukázali katastr obce, který sahá až k obci
Nivy a zahrnuje i lokalitu se sedmdesáti šesti
chatami u děpoltovického koupaliště. Obci
patří řada pozemků, které se dnes úspěšně
rozprodávají na výstavbu rodinných domků.
Cesty, kterých je v Mezirolí v majetku města
téměř patnáct kilometrů však stále zůstávají.
Celá léta se do jejich údržby nevěnovaly žádné
finance v očekávání, že jednou se zde bude
dělat kanalizace. Ten okamžik nadešel v roce
2006 a dnes má obec u devadesáti procent
domů zavedenou splaškovou kanalizaci
s možností napojení a v místech kde je to
třeba byla za peníze města položena dešťová
kanalizace. Takže přístupové komunikace
k rodinným domkům v Mezirolí připomínají spíš tankodrom a bude nutné s jejich opravami počítat v rozpočtu města.
Na pozvání pana Josefa Dvořáka se zastupitelé zúčastnili slavnostního vyhlášení prvního památného stromu v Mezirolí
a to na dvoře soukromého Dětského domova Duha v Mezirolí č.p. 4. O nutnosti ochraňovat a pečovat o tyto letité stromy
pohovořila pracovnice Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí paní Jana Szewieczková. Prospěšná
všem byla zajisté i návštěva Mateřské školy v Mezirolí, kde měli zastupitelé možnost si prohlédnout rozsáhlou školní zahradu
v blízkosti lesa a prostory samotné MŠ za slovního doprovodu ředitelky paní Šárky Vlasákové. Problémem tohoto zařízení
jsou stále přístupové prostory – komunikace, které bezprostředně navazují na sinici Karlovy Vary – Nejdek, kde denně
projíždí téměř deset tisíc vozidel.
V klidu a teple hostince Hubert si potom zastupitelé za účasti členů Osadního výboru Mezirolí, hasičů a ostatních občanů
vyslechli informaci odborného lesního hospodáře
pana Jana Černého a hajného pana Oldřicha
Engliše o hospodaření v lesích města, jejichž
většina se nachází právě v k.ú. Mezirolí.
Věříme, že tato návštěva zastupitelů města
nebyla v Mezirolí poslední a přispěje ke zlepšení
podmínek pro život zdejších obyvatel.
Poděkovat bych chtěl našim spoluobčanům,
kteří zajistili občerstvení na tuto akci. Jedná se
o firmy Kanov, spol. s r.o. - p. Lapáček, Stavitelství
– p. Irlbek, Kalibra Nova, s.r.o. - p.Malena, Prima,
s.r.o. – p. Švejdar, hostinec Hubert - p. Cinegr
a DDD – paní Dvořáková.
za Osadní výbor
Josef Dvořák

Akce komise pro
seniory v červnu 2007
sobota 9. června:
Autobusový výlet. Odjezd v 8.00, návrat
kolem 19 hodin.
Program:
Å Návštěva zámku Bezdružice (kult.
památka, muzeum).
Å Město Nepomuk – centrum,
městské památky.
Å Zámek Zelená Hora –prohlídka.
čtvrtek 14. června:
„Chebské dvorky“
Program:
Å Návštěva krajského festivalu
výtvarné tvorby a dal. druhů
umění, který se koná v ulicích

a uličkách Chebu. Sraz účastníků
je na nádraží. Odjezd v 8.39
hodin.
(V případě deštivého počasí se jede
v pátek 15. 6.)
Krátce:
V sobotu 5. května jsme uskutečnili
plánovanou
návštěvu
kláštera
premonstrátů v Teplé a jarní prodejní
výstavy rostlin v zahradním areálu
Zahrada Teplá. Cestou zpět z Teplé
jsme zastavili u tepelského hřbitova,
kde je jeden z mnoha společných
hrobů v obcích a u cest, kudy v dubnu
1945 procházely transporty smrti.
Květinami jsme uctili památku vězňů
z koncentračního tábora v Nové Roli
a Johanngeorgenstadtu. Tehdy z více
než tisíce vězňů pochod přežila jen asi
polovina transportovaných. Vytoužené

svobody se dočkali právě
5. května 1945 u Stříbra, když
jednotky americké armády postupující
od Aše osvobozovaly od zbytků
německých vojenských jednotek města
a vesnice západočeského kraje.
Z Teplé jsme odjeli na Andělskou
Horu
na
výstavu
fotografií
Z. Bitnerové a H. Sedláčka nazvanou
„Zaniklé obce Doupovska“. Výstava
nám přiblížila někdejší dějiny 64 lokalit
bývalého okresu Doupov. Na závěr
výletu ti zdatnější z nás vystoupali na
místní známou zříceninu, aby se potěšili
dalekými výhledy na okolí Andělské
Hory. Z radosti z hezky prožitého dne
jsme si pořídili společný obrázek.

Jaroslav Červený

Hasiči budou závodit

TJ Nová Role - vzpírání

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu
Karlovy Vary ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Nová Role
pořádají okresní kolo v požárním sportu dospělých. Soutěž
proběhne sobotu dne 2.6.2007 od 9 hodin v areálu hasičů
v Nové Roli. V neděli 10.6.2007 rovněž v areálu hasičů proběhne
okresní kolo dorostenců ve dvojboji. Začátek v 9 hodin. Srdečně
zveme všechny příznivce požárního sportu.

28. 4. 2007, Mistrovství ČR - 17 (Bohumín)
do 69 kg:
Jakub VALDMAN 7. místo
do 77 kg:
Antonín CHVOJKA 3. místo
(závodníky vedl trenér Kocur)

HUBÁČEK Stanislav
starosta OSH Karlovy Vary

5. 5. 2007 2.kolo II.ligy mužů (Rotava)
I v tomto kole dokázalo družstvo mužů N. Role vybojovat
2. místo!
Jednotlivé výkony (trh + nadhoz):
J. Nagy
- 240 kg (105+135)
P. Molčan - 180 kg (80+100)
V. Mastný - 245
(108+137)
R. Neudert - 210
(90+120)
Z. Kadlec - 221
(101+120)
M. Podšer - 225
(100+125)

Pozor, změna!
Cvičení v tělocvičně (aerobik) je přesunut do TIC.
Cvičí se již od 1900! (každé pondělí).
J+J+J

Tabulka po 2.kole:
1. Rotas Rotava
- 19 bodů
2. TJ Nová Role
- 17 bodů
3. Bohemians Praha - 14 bodů
4. Lokomotiva Cheb - 11 bodů
5. Start VD Plzeň
- 11 bodů
6. PSK Olymp Praha - 8 bodů
(závodníky vedl trenér Podšer)
pokračování na straně 10

21. - 22. 4. 2007 „Mistrovství ČR -masters „ ve vzpírání.
(Teplice)

celkem 6 soutěžících:

TJ Novou Roli reprezentovalo 5 závodníků. AG1/věk 35-39let:
+105kg:
Jan Gondáš 242(112+130), 2. místo
Zdeněk Kadlec 218(100+118), 3.místo

Umístění
Jméno
Počet bodů (cm)
1.
Marek Duchovič
36
2.
Jaroslav Zoller
34
Vzhledem k tomu,že další z účastníků v této kategorii neměli
žádný úlovek, bylo umístění na dalších místech určeno losem.

AG4/věk 50 – 54 let:
+75kg:
Květoslava Kocurová

Všichni jmenovaní si odnesli za svůj výkon ceny, které do
soutěže věnovala MO ČRS Božičany.

82(37+45), 1.místo

AG5/věk 55-59let:
do85kg:
Karel Mrnuštík 145(65+80), 1.místo
+105kg:
Augustin Kocur 166(70+96), 1.místo
A. Kocur, předseda oddílu

Výsledky rybářských závodů
pořádaných ČRS MO Božičany v lovu
ryb na udici v roce 2007.
Závody v lovu ryb na udici byly připraveny ČRS MO Božičany
na 12. května 2007.
Konaly se jako obvykle v revíru Chodovský potok 1 (431 011)
na Novorolském rybníce, který je znám jako „Koupaliště“.
Co závodům nepřálo, bylo počasí. Páteční větrný den
vystřídala sobota s vydatnými dešťovými přeháňkami. Déšť
se spustil současně se startovním výstřelem, který závod
v 6 hodin. zahájil.
Počasí a souběh konání „Březovské 15“ ovlivnilo účast
soutěživých rybářů a letošní ročník byl co do účasti jedním
z nejméně navštívených.
Závody byly vypsány pro dvě kategorie a to :
• pro děti do 15-ti let
• pro dorostence ( 15-18 let ) a dospělé
Nejprve několik statistických údajů :
• závodu se zúčastnilo pouze 39 startujících,
z toho 9dětí do 15 let , 3 dorostenci a 27 dospělých.
• celkem bylo odloveno 51 ks ryb
(pro srovnání v roce 2006 to bylo cca 450ks ryb
– takže fakt letos nebraly).
Nejvíce bylo uloveno plotic – 26 ks.
Z dalších druhů ryb:
5ks kaprů
16ks cejnů
1ks úhoře
1ks okouna
2ks ostatních druhů ryb
• nejdelší ulovenou rybou závodu byl cejn 50 cm
a ulovil jej Josef Voda
V kategorii dorostu a dospělých bylo odměněno věcnými
cenami prvních 10 závodníků:
Umístění
Jméno
Počet bodů (cm)
1.
František Dohnal
170
2.
Horst Schneider
157
3.
David Šiman
126
4.
Zdeněk Mackura
122
5.
Josef Voda
105
6.
Jiří Králíček
97
7.
Jiří Mika
77
8.
Václav Boháč
66
9.
Antonín Klement
55
10.
Jan Levay
30
Vítěz této kategorie – František Dohnal si odnesl hlavní cenu
závodu – barevný televizor
V kategorii dětí do 15 let bylo odměněno věcnými cenami

Bohužel jeden z návštěvníků závodu si odnesl i můj fotoaparát
se snímky ze závodu, ten ale opravdu nebyl jednou z cen a moc
radosti mi tím nezpůsobil.
Za MO ČRS Božičany

Jaroslav Šimek
jednatel MO

Likvidace rozestavěného objektu na
Novorolském koupališti
V průběhu měsíců dubna a května 2007 proběhla za přispění
novorolských sportovců likvidace zchátralé rozestavěné
ubytovny na pláži novorolského koupaliště.

Tribuna
Dotace neziskovým organizacím na rok 2007

DOMINO
realitní kancelář
www.dominochodov.cz

P R O D E J NABÍZÍME

Na svém zasedání rozhodla RMě N. Role o rozdělení dotací na činnost
neziskových organizací v roce 2007. Vrátíme-li se v čase do doby těsně před
volbami, jistě si vzpomeneme na sliby všech stran ohledně podpory sportu a kultury
v N. Roli. Až na výjimky je však skutečnost jiná. Jaké je kulturní vyžití v městě,
nebudu komentovat. Rád bych Vás však seznámil s problematikou zajišťování
sportovní činnosti,konkrétně oddílu vzpírání TJ Nová Role. S konstatováním, že je
nedostatek financí, RMě rozhodla o snížení dotace pro TJ Nová Role na přibližně
50%. I pro oddíl vzpírání to však znamená snížení příjmů o 50%. Naše členská
základna je mezi 25-30 členy a v městě působíme již 30. sezónu.Všechny soutěže
na úrovni okresu, kraje, turnajích jednotlivců i družstev, si oddíl financuje ze svých
prostředků. Ani soutěž mužů „II.liga ČR“ není svazem dotována. Pouze při startu
našich žáků a juniorů na Mistrovství ČR jednotlivců je proplaceno jízdné vlakem
a ubytování. Energie a jiné pohledávky vůči TJ, případně svazu vzpírání, je hrazeno
z vybraných oddílových příspěvků.Vlastní sportovní činnost je však zcela závislá
na financích od sponzorů.V roce 2007 tak oddíl vzpírání dostane na činnost okolo
20 000,-Kč. Je s podivem,že při takovémto nedostatku financí v pokladně města,
kdy se musí šetřit na dotacích pro místní TJ, působící zde již 60 let, se přesto najde
částka 10 000,- Kč pro jednu závodnici z oddílu Kickboxu Chodov, přestože je
úspěšná. Reprezentuje ale město Chodov.Nám to příjde trochu líto,neboť členové
našeho oddílu reprezentují N.Roli a nutně se tedy ptáme,jaká byla kritéria pro
rozdělení dotací? Doufejme,že až budou opět nějaké senátorské volby,občané
města Chodova si na toto gesto našich zastupitelů vzpomenou. Vzhledem k výši
přidělené dotace však nyní musíme přijmout řadu opatření. Činnosti mládeže
se toto v žádném případě nedotkne.Pro to uděláme maximum.Museli jsme však
zrušit plánované akce masters a mužů .Například účast na Mistrovství světa
masters 2007 v Maďarsku, přestože byla reálná naděje na zisk medailí. Zásadně
však nesouhlasím, a v tom jsem zajedno s opozicí v zastupitelstvu města, s tím,aby
se dávali statisíce na podporu činnosti nejmenovaných podnikatelů ,zvláště, když
mají 1 korunový pronájem za zařízení ve kterém podnikají,konkrétně KD v N.
Roli.To je pak jasné,že se financí na podporu sportu ve městě nedostává.
Zastupitelé, kteří odhlasovali drastické omezení dotací pro TJ, si zřejmě
neuvědomují, že pár tisíc korun na podporu sportovní činnosti občanů a hlavně
mládeže ve městě, třeba ušetří desetitisíce za způsobené škody na majetku
města,který zničí nudící se mládež. Občané města jistě vědí o čem mluvím.Denně
se o tomto mohou na vlastní oči přesvědčit.
Já osobně se však domnívám ,že
lidé v RMě řeší hlavně svoje osobní záležitosti a zájmy občanů města je až tak
nezajímají.
O samotném vztahu p.starosty a členů RMě ke sportu ve městě a sportovcům,
svědčí i to, že Nová Role je jedním z mála měst, kde se nevyhlašují nejlepší
sportovci města.
I to o něčem svědčí.
S pozdravem
A.Kocur
předseda oddílu vzpírání TJ N.Role

- Správu bytů vlastníkům
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
- Sepsání kupní, darovací aj. smlouvy do 24 hod.
Volejte ihned 352 666 322; 608 977 833
Vaše bydlení je v našich rukou.
• RD v Sokolově 1+6 vhodný k podnikání 3 300 000 Kč - sleva
• RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 Kč
• Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2 – 400 000 Kč
• Prodej pozemku v rekreační oblasti Nejdek Tisová vč. projektu
rekreační chalupy na stávajících základech 1251 m2 za 400 000 Kč
• Rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
• Rekr.chata u Tatrovické přeh. na vlastním poz. 850 000 Kč
• Byt v podíl. vlast. v K. Varech - Rybáře 1+2 za 750 000 Kč
• Byt v OV v Chodově 1 + 3 za 700 000 Kč a 1+2 za 600 000 Kč
• Prodej D.B. 1+4 /98m2/ v Chodově s možností čerp. hypotéky za
1 050 000 Kč
• Byt v K.Varech – Rybáře 1+ 4 po rekonstrukci za 1 700 000 Kč
• Převod užívacích práv k nájemnímu družstev. bytu 1 + 3
z nové výstavby v Nerudově ulici za 595 000 Kč

Pronajmu nebytové prostory v objektu Skleníku u Koupaliště 400 m2
v Chodově.

V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !
Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna
tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1200 Kč
dále nabízím:
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu
> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč
Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov
Tel.: 602 160 734
CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•Novinky a trendy 2007
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
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A nyní větší výběr na větším prostoru !

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz
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