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Vážení spoluobčané,
opět vychází náš Novorolský zpravodaj, ve kterém mám prostor Vás informovat o společenském dění ve městě. Když se NZ
vydával měsíčně, tak to bylo pro mne jednoduší, protože jsem si
vzpomněl na všechny události, které se uskutečnily. Nyní je to již
horší, protože na některé věci zkrátka zapomenu. Co se vlastně
stalo během prázdninových měsíců? Je vidět, že je to období dovolených a prázdnin, tak těch událostí zase mnoho není.
Nevím, jestli již o této akci nebylo psáno, ale chtěl bych připomenout loučení našich žáků devátých tříd s docházkou do naší
základní školy. I když jsem nedostal žádnou pozvánku od organizátorů akce, tak jsem tuto akci navštívil a musím konstatovat,
že to byla akce velice zdařilá a určitě si žáci i rodiče vzpomenou,
jak se loučili s docházkou do naší nově zrekonstruované základní
školy. Chtěl bych poděkovat paní Jitce Pokorné za organizování
již desátého ročníku.
Koncem července se konal fotbalový turnaj „Memoriál Waltra
Ulče“. Mnoho fotbalových fanoušků mohlo vidět některé zápasy
dobré úrovně, ale i ty špatné. Naše mužstvo se dostalo do finálového zápasu celého turnaje, kde po nerozhodném výsledku 1:1
prohrálo na penalty. Když jsem předával ceny turnaje, tak mi
bylo líto, že náš tým není na prvním místě, ale takový už je sport.
I tady bych chtěl poděkovat organizátorům turnaje pod vedením
pana Jiřího Hájka.
Jak jistě mnozí z Vás víte, tak naše město je v partnerském svazku s několika městy z Německa a jednoho z Polska, který nese
název Kaolin. Společnou akcí je vždy každým rokem dětský
letní tábor. V letošním roce se konal v Polsku a tohoto letního
tábora se účastnilo několik dětí z Nové Role pod vedením slečny
Jany Handšuhové, které bych chtěl touto cestou moc poděkovat.

Foto: W. Lachmanová

Vlčí potok.

Foto: W. Lachmanová

Les u Vlčího potoka.
Dle sdělení slečny Handšuhové měli ze začátku organizační problémy, které se podařilo rychle překonat, a proto se dá hodnotit
tento letní tábor jako vcelku úspěšný. V příštím roce by se měl
tento dětský letní tábor uskutečnit v okolí Nové Role.
Nejčerstvější událostí posledních dní byla derniéra „Festivalu
bez hvězd“, který byl pořádán každoročně v létě panem Bartůškem.
Chtěl bych mu také touto cestou poděkovat, s jakou obrovskou
obětavostí se svojí ženou uskutečňovali tyto hudební Festivaly bez
hvězd, kde měly možnost vystupovat i méně známé kapely. Je škoda,
že se této hudební akce účastnilo vždy málo diváků. Potom se
není čemu divit, že bylo z hlasitých reproduktorů slyšet: „Tak co,
kde jste všichni novorolští?“, což chápu, ale co nedovedu pochopit
je fakt, že v pět hodin odpoledne bylo z textů písniček zřetelně
slyšet vulgární slova, která se nedají ani vytečkovat. Následně si
oprávněně rodiče s dětmi stěžovali. Z toho plyne, že chování některých z nás je velice vulgární a nepochopitelné.
A na závěr bych Vás chtěl informovat o blížících se komunálních volbách. Pan prezident Václav Klaus určil termín konání
komunálních a senátních voleb na 15. a 16. října 2010, přičemž
kandidátní listiny měly být odevzdány do 10. srpna 2010. V době,
kdy píši tento úvodník, již znám počet zaregistrovaných kandidátních listin. Je jich celkem osm. Touto cestou bych chtěl lídry
kandidátních stran informovat, že se připravuje vydání zvláštního
volebního Novorolského zpravodaje, abychom mohli informovat
naše občany o volebních programech jednotlivých politických
nebo nepolitických sdružení přihlášených do komunálních voleb.
Každé sdružení dostane prostor ve formátu A4 a jak si ho využije,
je již na nich.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

září - říjen

listovka Městského úřadu v Nové Roli 2010

(zdarma)

KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE

Blahopřejeme
obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci září
a říjnu. Zvláště pak jubilantům, kteří
oslaví 75, 80, 85 narozeniny a více, které
navštívíme a předáme blahopřání a dárkový balíček.
Anna Klementová
Ondřej Považaj
František Turek
Helena Vaverková
Karel Vraný
Stanislav Houzar
František Malý
Václav Muchka
Jan Samuel
Václav Hrbáček
Božena Hříbalová
Ludvika Lieskovská
Věra Divišová
Jaroslav Harazím
Mária Brabencová
Marie Pšeničková
Vlasta Tůmová
Veronika Pavlovičová
Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje
vedení města Nová Role a komise
pro občanské záležitosti.

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2010

Vítáme děti do života
Vážení rodiče, blahopřejeme k narození
Vašeho dítěte:
Martin Halberštát
Tomáš Pavlíček
Veronika Pinkasová
Tomáš Vlnatý
Anna Růžičková
Marie Růžičková
Kristián Aust
Hana Niedermertlová
Jakub Sedlák
Laura Karolina Váňová
František Wágner
Marek Jan Mikulčák
Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.
Komise pro občanské záležitosti
města Nová Role

16 - 19 hod. odpolední dovádění pro všechny
– vstup zdarma / 20 - 01 hod. Disco pro mládež
i dospělé – vstup 40 Kč

v případě velmi nepříznivého počasí disco v KD

Sobota 11.9.

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
DJ Janda

Sobota 18.9.

OLDIES PARTY

CLUB DANCE

21:30 - 03:00, vstupné 35 Kč

Sobota 25.9.

DJ T. Stabenow

POUŤOVÉ DISCO

21:30 - 03:00, vstupné 35 Kč

DJ Janda

PROGRAM NA ŘÍJEN
SLEDUJTE PLAKÁTY A WEB
INFO: 776 712 771
Změna programu vyhraZena

w w w. c u l t u re c l u b. c z

Poplatky za odpad
Upozornění!

Pozvánka

Dle schválených pravidel pro přípravu rozpočtu města Rada města Nová
Role vyzývá jednotlivé organizace, kteréčerpají prostředky z rozpočtu města,
k předložení návrhu na poskytnutí peněžních prostředků pro následující rok
2011 do 30. září letošního roku do podatelny úřadu města.

Sbor dobrovolných hasičů Nová Role
pořádá soutěž o Novorolský pohár v požárním sportu.
Soutěž se uskuteční v Hasičském
areálu v Nové Roli v sobotu 18. 9. 2010
od 9:30 hodin.
Srdečně zveme všechny příznivce
hasičů.

Letní slavnosti 2010
Od roku 1996 se traduje spolupráce města Nová Role s jezdeckým oddílem Pegas Děpoltovice. Po roce 2000 nabrala tato
spolupráce mezinárodních rozměrů, když se k organizování
Letních slavností v měsíci srpnu připojil jezdecký oddíl z obce
Rittersgrün v čele s Dr. Berndem Henschelem. Nejenže se občané Rittersgrünu účastní skokových soutěží v Děpoltovicích,
ale Děpoltovičtí každoročně zajíždějí do Rittersgrünu, kde se začátkem října účastní velkolepé společenské akce Hon na lišku.
V roce 2009 v rámci dobré spolupráce byla vyprojektována
a za pomoci dotace EU realizována hipostezka z obce Rittersgrün do Karlových Varů, která vedle Děpoltovic křižuje i katastrální území obce Mezirolí. Po této hipostezce přijeli pochopitelně na koních členové jezdeckého oddílu Rittersgrün v čele
s B. Henschelem na Letní slavnosti do Děpoltovic v sobotu
21. srpna. Vedle starosty města Nová Role pana Václava Heřmana
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Dovolujeme si připomenout občanům města Nové Role a vlastníkům
nemovitostí v tomto katastru, že dle
platné Obecně závazné vyhlášky města
č. 1/2007 je termín platby druhé splátky místního poplatku za odstraňování
komunálního odpadu 30. září.
Svoji poplatkovou povinnost můžete
splnit bankovním převodem na účet
města č. 9005-3021341/0100, anebo hotově přímo v pokladně úřadu.

je zde uvítal i člen jezdeckého oddílu Děpoltovice a kandidát
na senátora za ODS JUDr. Josef Pavel.
Starosta obce Rittersgrün při této příležitosti předal Děpoltovickým finanční dar na rozvoj koňských areálů.
Vedle klasického parkúru, kterého se účastnilo 92 koní, proběhlo v podvečerních hodinách kostýmové skákání, v němž
každý ze zúčastněných měl připravenu svojí scénku pro pobavení ostatních. Slosována byla i tombola, kde vedle hlavní ceny
– živého beránka – byla řada cen z porcelánu. Za jeho poskytnutí patří poděkování panu Vlastimilu Argmanovi, p. Pilnému
a Jaroslavu Šimkovi.
Bohatý byl i doprovodný program pro děti, kde kromě divadelních scének, řady soutěží a kolotočů předvedli příslušníci
PČR výcvik služebních psů a hasiči pěnovou show. Večer patřil
dospělým a country kapelám.
Lenka Žigovičová

(zdarma)
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Centrum pro zdravotně postižené
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje děkuje paní Slížové za ochotu a nadšení, se kterým se ujala propagace počítačového kurzu v Nové Roli, který jsme pořádali
v červnu. Díky jejímu snažení se kurz zcela naplnil a my doufáme,
že jeho účastníci budou i nadále rádi zkoumat rozsáhlé možnosti počítače a internetu. Paní Slížové přejeme do budoucna
mnoho úspěchů při její práci a nepolevující entuziasmus.
Touto cestou děkujeme také redakci Novoroláčku za příjemnou spolupráci a řediteli ZŠ, panu Veselému, za výborné technické zajištění kurzu.
Za CZP KK
Jana Pomijová

Festival bez hvězd
2010 derniera
– poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval Občanskému sdružení
„Mánička“ - Edovi Bartůškovi
a Kamile Čertíkové-Bartůškové
za organizaci osmi ročníků „Festivalu bez hvězd“, ve kterých se
snažili do Nové Role přivézt kvalitní rockovou muziku s celou
řadou doprovodných tématických akcí festivalu a to vše i přes
vrtkavou přízeň sponzorů a někdy i počasí.
Ten letošní byl bohužel tím posledním v řadě a určitě nezklamal.
Ještě jednou dík.
Jaroslav Šimek

Velká čtenářská soutěž - Kamarádi
moudrosti
XXIII. ročník Velké čtenářské soutěže byl ukončen. Tato čtenářská soutěž je každoročně vyhlašována pro celou Základní
školu v Nové Roli v květnu a vyhodnocena je těsně před vysvědčením. Všichni žáci se v pondělí ráno 28. června sešli v sále
kulturního domu a netrpělivě čekali na výsledky soutěže. Slavnostní vyhlášení jsem zahájila já a pan starosta Václav Heřman.
Během dvou měsíců bylo v knihovně pěkně živo. Děti si
chodily vypůjčovat knihy nebo časopisy a luštily různé literární rébusy. Dalším jejich úkolem bylo vytvořit třídní časopis. Kolektiv třídy mohl vyhrát putovní cenu – ozdobný talíř
na stěnu a velký dort.
Na dvacet dětí, které získaly nejvíce bodíků, čekala pěkná
kniha. Poté nastalo losování. Nejlepší čtenářky Denisa Ngoová,
Lucie Strouhalová, Michaela Slížová a Jana Dolejší vylosovaly 22 dětí, které byly odměněny čokoládou. Losovalo se
ze 100 dětí, které splnily všechny podmínky soutěže.
Naše knihovna byla také přihlášena do projektu “Už jsem
čtenář - Kniha pro prvňáčka“, který vyhlašuje Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského za podpory MŠMT. Na tomto slavnostním vyhlášení
naší soutěže každý prvňáček z rukou starosty města převzal
knihu Jiřího Kahouna Legrační dům s ilustracemi Jiřího Fixla.
A nastalo vyhlášení a předání hlavních cen – dortů a putovních talířů.
I. stupeň (1. – 5. třída)
1. místo: 5.A 902 bodů dort a putovní talíř
2. místo: 4.B 596 bodů dort
3. místo: 3.A 506 bodů dort
II. stupeň (6. – 9. třída)
7. místo celkově a 1. místo na II. stupni: 6.A
159 bodů malý dortík a putovní cena

Z činnosti komise pro práci se seniory
Z výletu do Horní Blatné.
Podle plánu akcí zveřejněných v lednovém Novoroláčku jsme
se ve čtvrtek dne 5. 8. 2010 za velmi příznivého počasí sešli
v počtu 11 účastníků na vlakovém nádraží v Nové Roli.
Dojeli jsme do Horní Blatné. Zde jsme pod vedením paní
Helgy Teřlové došli na Blatenský vrch. Našli jsme na něm
21 metrů vysokou rozhlednu, na kterou jsme všichni vystoupali.
Při sestupu jsme na jihozápadním svahu viděli propadlé štoly,
v nichž se tvoří jeskynní led, který se v nich udržuje po celý rok.
Díky paní Teřlové jsme poznali další zajímavý cíl našeho výletu.

Se starostou jsme dětem
popřáli krásné prázdniny
a doufáme, že kniha pro ně
bude vždy přítelem.
Za knihovnu Nová Role
Ladislava Nemčičová

Foto: L. Žigovičová

Upozornění pro seniory
Dochází ke změně odjezdu vlakového výletu do Horní Blatné
s pěší procházkou do Potůčků ve čtvrtek dne 23. 9. 2010.
Odjezd bude z vlakového nádraží již v 10:12 hodin.
Plánujeme posezení v kavárně v Johanngeorgenstadtu.
Vezměte si, prosím, 4 €.
Všechny seniory zveme na podzimní setkání do sálu Kulturního domu v Nové Roli.
Uskuteční se ve čtvrtek dne 21. října od 15:30 hodin.
Pro zábavu a potěšení nám zahraje pan Pavel Nový.
Dovolujeme si požádat zájemce, aby ve dnech 18. a 19. října
nahlásili svou účast na podatelně MÚ.
Zděnka Slížová
předsedkyně komise

Foto: L. Žigovičová
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Město Nová Role zve na

MICHALSKOU POUŤ
Sobota 18. září 2010 od 10 hodin
Mše svatá v kostele sv. Michaela v 10 hodin
Kolotoče a stánkový prodej na prostranství u TIC
Historické tržiště s kulturním programem

Program:
14.00
14.00 - 17.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
21.45

- Harmonikář Pavel Nový
- Pohádková louka DDM
- Divadlo z bedny - Šípková Růženka
- Levoruký EDA
- Divadlo z bedny - O Zlatovlásce
- HOLDEN
- Krištůfek Robin - (revival Beatles a Rolling Stones)
- ZAJÍC COMPANY
- Ohnivá show
- OHŇOSTROJ

Regenerace městské zeleně v Nové Roli

Foto: Ing. M. Kapoun

1. Nejdříve se pokácely dožilé stromy.
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Foto: Ing. M. Kapoun

2. Odstranily se pařezy.

(zdarma)

Foto: Ing. M. Kapoun

3. Vykopaly se díry pro nové stromy.

Foto: Ing. M. Kapoun

4. Vysázely se nové stromy.

Foto: Ing. M. Kapoun

5. Nové stromy po vysázení.

Foto: Ing. M. Kapoun

6. Upravila se část hřbitova pro květnový pietní akt.

Foto: Ing. M. Kapoun

7. Vysázely se nové keře.

Foto: Ing. M. Kapoun

8. Probíhá zdravotní a bezpečnostní řez.

Foto: Ing. M. Kapoun

9. Zdravotní a bezpečnostní řez na hřbitově.

září - říjen
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Foto: Ing. M. Kapoun

10. Kontrolní den za účasti zastupitelů.

/
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Vzpomínky na školy v přírodě
Tak nám začíná nový školní rok 2010/2011, ale my se ještě
na skok vrátíme do toho starého, abychom Vám přiblížili, kde trávily Vaše děti vždy tolik očekávané školy v přírodě.
Krkonoše – chata Webrovka
Ve dnech 5. - 19. 6. se na chatě Webrovka vystřídaly ve dvou
turnusech třídy 3.A, 4.B, 5.A a 5.B. Protože naše škola již dříve
tento objekt využívala, věděli jsme, že nás čeká pobyt plný dobrodružství, akčních překvapení a zároveň pohody. Žáci si psali první

deníčky, kde mají své zážitky uschovány. A co jsme vlastně prožili?
Naučili jsme se, jak přežít ve volné přírodě, našlapali jsme spoustu kilometrů, zajezdili jsme si na koních, navštívili jsme hraniční
pevnosti (kde to bylo hodně strašidelné), teletník (telátka byla roztomilá, ale nevoněla), Safari Dvůr Králové, Adršpašské skály (tady
jsme prověřili svou fyzičku), Aquapark v Trutnově a vrch Šibeník.
Prožili jsme i akční vojenský den. Večer se tančilo na super diskotékách, čekala nás spousta her a jednou přišel i kouzelník. Na to,
co jsme prožili za pouhý týden, budeme ještě dlouho vzpomínat.

Fotoarchiv škola

Přežíváme v přírodě – děláme si sami večeři.

Fotoarchiv škola

Safari Dvůr Králové, kde jsme se svezli i safaribusem.

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Adršpašsko-teplické skály – na samém vrcholu skal.

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Na plovárně z 30. let bylo v tom horku bezva.
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Super disco s pěnovými i světelnými efekty.

/

„Tvrdý“ vojenský výcvik zvládli kluci i holky bez problémů.

(zdarma)
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Jizerské hory - Kořenov
Žáci 2.A, 2.B a 4.A zase pobývali ve dnech 14. – 19. 6.
na Pardubických chatách v Kořenově. Užili jsme si také plno
zábavy. Celou „školandu“ jsme plnili úkoly, které nás dovedly
k objevení pirátského pokladu. Změřili jsme si své síly na pirátské stezce odvahy, zahráli si minigolf, přivítali jsme Krakonoše, vystoupali na rozhlednu Štěpánka, navštívili jsme sklárnu
v Harrachově a muzeum Šindelka. Zvládli jsme bez problémů
i pěší túru kolem řeky Jizery, návštěvu Bozkovských jeskyní
s největším podzemním jezerem u nás a zajeli jsme si
i do Polska k vodopádu. Večery byly také skvělé – zařádili jsme
si v rytmu disco a jednou jsme měli pravou grilovačku.
A jak to dopadlo s pokladem? Ten jsme samozřejmě poslední
den úspěšně našli a zlaťáky si spravedlivě rozdělili. Unavení,
ale spokojení jsme se v sobotu vrátili vláčkem domů.

Fotoarchiv škola

Přišel se za námi podívat i Krakonoš.

Fotoarchiv škola

Fotoarchiv škola

Kouzelná Riegrova naučná stezka podél řeky Jizera.

Fotoarchiv škola

To jsme my - část pirátů z Nové Role.

Fotoarchiv škola

V Polsku u vodopádů bylo pěkně vlhko.

Organizace školního roku 2010/2011

Fotoarchiv škola

Našli jsme pirátský poklad a jdeme se rozdělit.

Zahájení školního vyučování  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 9. 2010
Podzimní prázdniny  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. - 29. 10. 2010
Vánoční prázdniny  . . . . . . . . . . . . . 23. 12. 2010 - 2. 1. 2011
Ukončení 1. pololetí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31. 1. 2011
Pololetní prázdniny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 2011
Jarní prázdniny (KV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. - 13. 2. 2011
Velikonoční prázdniny . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. - 22. 4. 2011
Ukončení školního roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 6. 2011
Hlavní prázdniny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. 7. - 31. 8. 2011
Za žáky a paní učitelky 1. stupně PaedDr. Miluše Dušková
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Sportovní dopoledne pro děti
TJ Nová Role aerobik ženy ve spolupráci s oddílem volejbalistek
pořádala 26. 6. 2010 sportovní dopoledne plné her a soutěží v areálu před restaurací Karibu. Soutěžilo se ve zručnosti, dovednosti
a padaly tu také rekordy v točení velké obruče kolem celého těla.
Každý ze splněných úkolů byl sladce odměněn. Počasí se vydařilo
a účast byla veliká. Děkujeme všem, co vypomáhali při této akci.
Za TJ Nová Role J. Rákošová

(zdarma)

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček – 17-20 týdnů - Garantujeme
začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data
prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří .
Prodeje se uskuteční - ve čtvrtek 30. září 2010
Nová Role - u hasičů
naproti restauraci U Petra
ve 14:10 hod

Foto: TJ Nová Role

Případné bližší informace
tel.: 728 605 840
415 740 719
728 165 166

PRODÁM

Foto: TJ Nová Role
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řadovou garáž u věžového domu čp. 228 v Nové Roli.

Tel.: 724 281 513

(zdarma)

Okresní přebor ve volejbale žen
2010 / 2011

Vzpírání
20. ME masters mužů a 18. ME masters žen ve vzpírání

Se začátkem nového školního roku začíná i nová volejbalová
sezóna 2010/2011. Deset týmů okresního přeboru se utká dvoukolově systémem každý s každým. V podzimní části soutěže bude
odehráno 7 kol. Ženy oddílu volejbalu TJ Nová Role zvou všechny
své fanoušky na čtyři domácí zápasy na antukovém hřišti vedle ZŠ,
poprvé v úterý 7. 9. Začátek utkání je vždy v 17 hodin.
Rozpis zápasů - podzim 2010:
Náhradní termín: 16. 9., 7. 10.
1. kolo čtvrtek 2. 9.
Dvory B
2. kolo úterý
7. 9. N. Role
3. kolo úterý
14. 9. N. Role
4. kolo úterý
21. 9. Dvory A
5. kolo čtvrtek 23. 9. N. Role
6. kolo čtvrtek 30. 9. Ostrov B
7. kolo úterý
5. 10. N. Role

-

N. Role
WITTE B
Liapor
N. Role
Dalovice
N. Role
VK B

váha:

16
16
15
11
9
8
6
5
4
0

2
2
3
7
9
10
12
13
14
17

48 : 15
49 : 17
48 : 12
37 : 28
33 : 33
35 : 39
27 : 41
25 : 44
21 : 46
16 : 54

34
34
33
29
27
26
24
23
22
17

roč:

Dvojboj (trh + nadhoz)

umístění:

7. místo

22. 5. 2010 AG1 (věk. Skupina 35 - 39 let) - hmot. kategorie: 85kg
váha:

jméno:

82,20 Václav Mastný

roč:

Dvojboj (trh + nadhoz)

1975 230 (100 + 130)

umístění:

10. místo

Celá akce byla velice náročná nejen časově a sportovně,
ale hlavně finančně.
Děkujeme proto městu Nová Role za finanční příspěvek
na tuto mezinárodní akci.
Sportu zdar!
Augustin KOCUR
Předseda oddílu vzpírání TJ Nová Role

Okresní přebor ve volejbale žen
2009 / 2010 - oficiální konečná
tabulka
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

jméno:

83,50 Karel Mrnuštík 1951 178 (80 + 98)

Za oddíl volejbalu TJ Nová Role
Ludmila Veselá

WITTE Nejdek A
Ostrov B
Dalovice
Nová Role
Borek Ostrov
WITTE Nejdek B
Liapor K. Vary
Dvory K. Vary B
V K K. Vary B
Dvory K. Vary A

Ve dnech 15. - 22. 5. 2010 se v Rakouském LINZI uskutečnilo ME masters ve vzpírání.
Celkem 57 žen ze 14 států a 446 mužů z 29 států Evropy
zápolilo celý týden o cenné medaile.
Právo startu (splněním tvrdých limitů) si vybojovali i dva
vzpěrači z TJ Nová Role, kteří pod vedením trenéra A. Kocura
předstoupili před náročné rakouské publikum, které vzpírání
rozumí, a reprezentovali ČR. Přestože se nám nepodařilo zcela
splnit plánovaná umístění, neboť konkurence byla opravdu
veliká, vážíme si toho, že jsme se mohli tohoto svátku vzpírání
zúčastnit a sbírat cenné zkušenosti.
17. 5. 2010 AG5 (věk. skupina 55 - 59 let) - hmot. kategorie: 85kg

Výsledky okresního přeboru a další zprávy z volejbalového dění
v Nové Roli je možné najít na www.volejbalnovarole.estranky.cz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

září - říjen
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(3,20)
(2,88)

Cvičení pro všechny od září v DK
(bývalá kavárna)
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
PO - Aerobik 19.00 - 20.00
ÚT - Fitbally 17.50 - 18.50 / Posil. cv. 19.00 - 20.00
ČT - Fitbally 17.50 - 18.50 / Aerobik 19.00 - 20.00

Foto: TJ Nová Role

K. Mrnuštík - před soutěží

CVIČENÍ PRO DĚTI OD 20. Září
Aerobik pro nejmenší od 5 - 7 let / Po - 17.30 - 18.30
Aerobik pro začátečníky 7 - 10 let / ČT - 16.30 - 17.30
Aerobik pro pokročilé bude po domluvě s cvičitelkou Janou
Kotkovou.
Na cvičení je vhodné míti s sebou pevnou obuv, ručník a pití
(pití lze zakoupit i na místě).
Ostatní informace na místě nebo na čísle 723 214 846.
Těší se Jitka a Jana, cvičitelky III. třidy

Foto: TJ Nová Role

V. Mastný, A. Kocur
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(zdarma)

Trilaterální výměna mládeže
(Nowogrodziec, Polsko)
„Navštěvovat sousední země nejen jako turista, ale poznat jejich
kulturu a obyvatele“ - to je cílem výměn mládeže mezi obcemi sdruženými v „Partnerství kaolínových měst“ (http://www.kaolin-towns.eu).
Akce, jejíž druhý ročník se uskutečnil v termínu 31. 07. - 06. 08. 2010
v polském městě Nowogrodziec, je určena mladým lidem ve věku
12 - 17 let.
Díky trilaterální výměně mládeže se mohly setkat děti z Nové
Role, německých měst Mügeln, Königswartha, Hirschau a Schnaittenbach a polského města Nowogrodziec. Polští pořadatelé připravili spíše kulturně-vzdělávací program (Wroclav, polská strana
Krkonoš). Děti ze všech zúčastněných zemí však nejvíce nadchla
letní bobová dráha.
Setkávání českých, německých a polských dětí a mladých lidí napomáhají bourat mýty a předsudky o obyvatelích jednotlivých zemí,
rozšiřují obzory a v neposlední řadě motivují k učení se cizím jazykům. Přesto se akce setkala s malým zájmem občanů Nové Role.
Z deseti míst, která byla k dispozici, se bohužel podařilo obsadit
pouze čtyři.
Na financování výměny mládeže se podílela organizace „DeutschPolnisches Jugendwerk“, jednotlivá města a rodiče dětí, kterým tímto děkujeme.

Fotoarchiv

Jana Handšuhová ml.
Fotoarchiv

Z jednání RMě
73. zasedání RMě vzalo na vědomí protokol o otvírání obálek s nabídkami v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky
na stavbu „Cyklostezka Nová Role - Mezirolí“ s předloženými
písemnými protokoly z jednání hodnotící komise a dále vzalo na vědomí zprávu této komise o posouzení splnění kvalifikačních předpokladů hodnocených uchazečů v rámci řízení
pro zadání uvedené zakázky na stavbu. RMě v souladu se záměry předloženého hodnocení schválila pro stavbu cyklostezky společnost, která se umístila na 1. místě v celkovém pořadí
a podala dle stanovených kritérií nejvýhodnější nabídku. Jedná se o firmu KOBLA, s.r.o., která nabídla zhotovení díla
za 7.285.310,- Kč bez DPH. Výběrové řízení se celkem zúčastnilo 7 firem, z nichž dvě byly vyřazeny pro nesplnění zadávacích
kritérií. Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných firem se
proti výsledku výběrového řízení neodvolala, podepsal starosta města p. Václav Heřman smlouvu o díle se zástupcem firmy KOBLA, s.r.o. Výstavba cyklostezky je ze 75% hrazena ze
SFDI, 12,5% uhradil Krajský úřad Karlovarského kraje a 12,5%
zaplatí ze svého rozpočtu město Nová Role. Cyklostezka Nová
Role - Mezirolí naváže u garáží Na Kaolince na cyklostezku
Stará Role - Nová Role a z Mezirolí od mateřské školky po ní
lze pokračovat ve směru kolem Děpoltovického koupaliště
na Nivy, Ruprechtov, Velký Rybník, Hroznětín, Merklín atd.
74. schůze RMě ve svém začátku vyslechla ředitele agentury
projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Ing. Petra Uhříčka. Jeho informace směřovala k seznámení členů RMě s připravovaným projektem MPSV ČR v Karlovarském
kraji „Podpora transformace sociálních služeb“. V praxi se jedná o hledání možností zapojení osob z domovů pro mentálně
postižené do normálního života v běžné komunitě. V současné době vytipovává Karlovarský krajský úřad lokality, kam by
se daly osoby např. z ústavu na Mariánské rozptýlit a zapojit
do normálního života.

// 10
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Dalším důležitým bodem jednání byla zpráva jednatele
TS, s.r.o., pana Adamovice o kontrole, kterou provedla ČIŽP
na naší skládce. Podle názoru ČIŽP a dostupných dokladů končí životnost dvou lokalit na naší skládce, a to L2 a L3. Lokalita 2 je dnes již využívána minimálně - pouze pro porcelánový
a podobný odpad. Na lokalitu 3 se v letošním roce již nic neukládalo. V minulosti zde byl odkládán např. velkoobjemový
odpad - nábytek apod., což bylo v rozporu s Integrovaným povolením pro provoz skládky a město - TS, s.r.o., byla za tuto
činnost pokutována. V současné době se tento materiál odváží
na skládku SATR, s.r.o., která je pro ukládání podobného
odpadu zařízena. V provozu nadále zůstává L1, kde je ukládán
domovní odpad Nové Role a obcí, které se na budování skládky
podílely, tj. Božičany, Děpoltovice a Smolné Pece.
Členové RMě vzali na vědomí předložený rozbor hospodaření města za I. pololetí roku 2010 s dílčí zprávou auditora
o výsledcích přezkoumání hospodaření města k 30. 6. 2010.
Na základě žádosti nájemníků budoucích vlastníků bytů v domech čp. 280, 288 a 291 RMě doporučila členům ZMě schválit čerpání prostředků z fondu oprav těchto domů na společné
části domů.
Schváleno bylo zadání projektové dokumentace na akci „Parkoviště na Pěší zóně“ a dalšího projektu na akci „Nová Role
- chodník u mostu“.
RMě souhlasila s podáním žádosti o dotaci z programu
Zelená úsporám, prostřednictvím SFŽP ČR v rámci příprav
investiční akce „Zateplení Mateřské školy v Nové Roli - Rolavská 234“. Při projednávání zápisů z jednání komisí vzala
RMě, mimo jiné, na vědomí termín a organizační zabezpečení
Michalské pouti, která bude 18. září 2010.
Ladislav Cinegr
místostarosta města

(zdarma)
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice - stará, ale funkční,
vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát,
ze kterého je jasně patrná
dnešní tržní hodnota starých
spotřebičů. Ani takový inzerát
přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už
jejich majitelé vybavili vesměs
podobným způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité
spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co už definitivně
přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes
používá sekačku s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku ekologický zločin. Olej
a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí.
Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén
ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do směsného odpadu
nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost
zajistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování
slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny
nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce
s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich peněz.
Za spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!

Základní škola - spojovací koridor

Foto: Ing. M. Kapoun

1. Vnější pohled - původní stav.

Foto: Ing. M. Kapoun

2. Vnější pohled - nový stav.

Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětného odběru.
Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba servisy
ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž
prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší
takové místo vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách
největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice –
www.elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič
odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu daleko, počkejte, až vaše obec či
město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví,
že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN
například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontejner, který je možné pro obec zajistit i nad rámec
mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily
do ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí. Nejenže
nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá
získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou
kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno
zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny,
která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky
tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.
Technická služba Nová Role

Foto: Ing. M. Kapoun

3. Vnitřní pohled - nový stav.

Foto: Ing. M. Kapoun

4. Slavnostní převzetí stavby spojovacího koridoru dne 1. 9. 2010
za přítomnosti p. Cinegra, Heřmana, Pavla, Bureše a Borky.
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