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Slovo
starostky
Prázdniny jsou za námi a opět nastávají povinnosti nejenom našim dětem,
ale i jejich rodičům. V jejich průběhu
nás překvapila smutná zpráva o rezignaci ředitelky naší základní školy
paní Jany Zelené, která ukončila svůj
pracovní poměr ve škole ze zdravotních
důvodů. Město čeká nelehký úkol sestavit výběrovou komisi a poté jmenovat nového ředitele školy. V komisi usednou zástupci města, Karlovarského kraje, školské rady, školní inspekce, odborné veřejnosti a pedagogů. Věřím, že se podaří vybrat člověka, který má manažerské schopnosti
a odborné znalosti, a ve spolupráci s městem rozšíří aktivity pro naše děti
a jejich rodiče.
V letních měsících se aktivně pracovalo na investičních akcích města. Já
sama mám ráda koncepční a ucelenou práci. Proto jsem pyšná, že v části
Mezirolí se nám podařilo opravit všechny vedlejší cesty, které se napojují
na novou páteřní komunikaci. Velice úspěšně dopadlo intenzivní jednání
s partnery ze saského příhraničí. Stali jsme se významnou součástí projektu Karlova cesta II. Několikaměsíční práce se zúročila a od německého
partnera máme v rámci projektu přislíbeno 401 tisíc EUR na stavbu cyklostezky do Jimlíkova, která bude kopírovat hlavní silnici. Plníme další ze
slibů, které jsme dali před volbami. Naše cesta vedla i na ministerstvo pro
místní rozvoj, kde jsme konzultovali projekt na tzv. Regeneraci panelákových sídlišť. Začneme na jaře první etapou, do které jsou zahrnuty ulice
Svobodova, Krátká, Husova a 1. Máje. Upravíme zelené plochy, chodníky i komunikace. Vytvoříme nová parkovací místa a odpočinkové zóny.
V roce 2017 plánujeme začít s projektem na druhou etapu regenerace
sídlišť, kterou následně budeme realizovat v roce 2018. Pokud půjde vše
podle plánu, do pěti let bychom měli mít kompletní rekonstrukci a revitalizaci celého města.
V havarijním stavu se ukázala být střecha na budově hasičské zbrojni-

ce. Nyní probíhá její kompletní výměna a současně jsme zateplili strop
na sále této nemovitosti. Také budova městského úřadu je v havarijním
stavu a proto si zaslouží naši pozornost. Začali jsme kompletní výměnou
celé střechy, následovat bude zateplení budovy, kterému předchází projektová dokumentace a žádost o dotaci. Na jaře příštího roku bychom
rádi zateplovali kompletní budovu úřadu a následně začneme se slibovanou rekonstrukcí náměstí. Je mi líto, že i naše náměstí budeme muset
rozdělit na několik etap, ale všechny akce jsou finančně a projektově velmi
náročné, a proto musíme zvolit priority.
Dobrá zpráva pro všechny obyvatele města je ta, že přes všechny nepříjemnosti se nám podařilo vykomunikovat s dopravním inspektorátem
podmínky a výjimku, za které bychom mohli znovu obnovit přechod od
potravin směrem k věžovému domu na Chodovské ulici. Projektovou dokumentaci a všechny podklady již máme zpracovány, realizace se uskuteční ještě na podzim letošního roku.
Investičních akcí ve městě máme a i do budoucna budeme mít hodně.
Přesto mi dovolte, abych se ještě krátce zmínila o problémech, se kterými se obyvatelé města potýkají, a tím jsou přemnožení potkani. Žádáme
tímto všechny, kteří krmí kočičky na veřejných prostranstvích, aby zvážili
to, že i potkani musí být z něčeho živi, a zda jejich konání nezvyšuje riziko přemnožení těchto hlodavců. Město ve spolupráci s firmou Norobyt
a jednotlivými zástupci SVJ chystá plošnou deratizaci vzhledem k tomu,
že cílená a opakovaná místní deratizace se míjí účinkem.
Pochvalu si zaslouží naši majitelé psů, kteří se začali chovat uvědoměle
a uklízí po svých miláčcích psí exkrementy. Nápomocno je i město tím, že
na odpadkové koše nainstalovalo nádoby se sáčky pro potřeby pejskařů.
Děkuji všem, že se snažíte, aby naše Nová Role byla ještě krásnější.
Závěrem bych si dovolila zmínit skutečnost, o které už jsem několikrát
psala a to, že kandiduji do krajského zastupitelstva. Jsem přesvědčená, že
pro město Nová Role by bylo velice přínosné, kdybych aktivně pracovala
v Zastupitelstvu Karlovarského kraje a mohla tím pomoci městu ke zrealizovaní některých společných záměrů z dotačních titulů kraje. Všechny,
kteří se mě ptají, ujišťuji, že hodlám setrvat ve funkci starostky města
a dostát svým slibům Vám občanům.
Všechny obyvatele srdečně zdravím a zvu 7. a 8. 10. do volebních místností.			
Jitka Pokorná – starostka města

Rozpočet na rok 2017

Sáčky na psí exkrementy

Vážení,
dovoluji si Vás požádat jako organizátory různých společenských, kulturních
a sportovních akcí o předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na realizaci Vašeho případného možného projektu v roce 2017 za Váš spolek,
organizaci, uskupení, jednotlivce apod. Své písemné žádosti zašlete nejpozději
do konce měsíce října t. r. elektronicky, popř. poštou na městský úřad z důvodu blížícího se termínu zpracování podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu
města na příští rok.
V rozpočtu města je potřeba alespoň výhledově kalkulovat s určitým objemem peněz, který by měl případně být poskytnut formou dotace (příspěvku)
na projekt (akci).
Tiskopisy pro podávání žádostí a pravidla o poskytování dotací
z rozpočtu města jsou k dispozici na webových stránkách města:
http://www.novarole.cz/obsah/zasady-pro-pridelovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-nova-role.html.
Kateřina Černá, DiS. – vedoucí ekonomického odboru

Vážení,
v minulých dnech Technická služba Nová Role spol. s r. o. instalovala zásobníky na sáčky pro psí exkrementy k odpadkovým košům po městě. Tyto sáčky
jsou určeny pouze „pejskařům“ na likvidaci psích exkrementů při procházkách městem. Žádáme občany, zejména pak mládež, aby tyto sáčky používali
pouze k určenému účelu (v parku v Krátké ulici ihned po montáži řádily nenechavé ruce dívek…). Chceme naše město čisté a krásnější.
Děkujeme, Městský úřad Nová Role
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů v platném znění a dle zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR
podávám informaci o době a místě konání voleb:
Volby se konají ve dnech 7. října 2016 od 14,00 do 22,00 hod. a 8. října
2016 od 08,00 do 14,00 hodin.
Místem konání voleb jsou ustavené čtyři stálé volební okrsky takto:
Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost - Budova
Sboru dobrovolných hasičů
Nová Role, Chodovská č. p. 264, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Nádražní
čp. 4, 5, 8, 72, 80, 85, 86, 89, 91, 96, 100, 103, 120,
		
164, 172, 176, 177, 178, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
		
228, 254, 255, 263, 278, 279, 280, 288, 291, 298, 300,
		
304, 313, 329, 332, 336
ul. Hřbitovní
čp. 16, 17, 18, 21, 99, 321
ul. Ke Stájím
čp. 20, 152, 340, 342
ul. Rolavská
čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 234, 262, 322
ul. Pod Nádražím čp. 122, 123, 138, 154, 169, 173, 243, 244, 245, 246,
		
247, 248, 249, 250, 251, 316
ul. Na Bouchalce čp. 143, 144, 146, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 253,
		
317, 333, 334, 335, 341, č.e. 32, č.e.234, 348
ul. Za Tratí
čp. 79, 124, 135, 136
ul. K Lávce
čp. 281, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 295, 296, 297,
		
299, 301,302, 303
Nová Role
čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
Nová Role
č.e. 40, 133, 149, 153, 229,230,231,232,233,234
Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost – Základní škola,
Školní ul. č. 232, Nová Role, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova
čp. 41, 44, 47, 48, 50, 51, 59, 61, 62, 70, 71, 74, 76,
		
92, 94, 208, 209, 210
ul. Svobodova
čp. 95, 97, 105, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
		
187, 188, 189, 190, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204,
		
205, 206, 207
ul. Krátká
čp. 113, 117, 147
ul. Chodovská
čp. 15, 39, 42, 81, 82, 83, 84, 93, 114, 116, 137, 149,
		
150, 156, 158, 165, 166, 168, 170, 223, 233, 235, 236,
		241, 252, 256, 264, 286, 293, 306, 320, 323, 328,
		331, 337

Obyvatelům Nové Role, Jimlíkov a Mezirolí:
Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací o změnách Vašeho

ul. Příčná		
čp. 111, 115, 151, 290, 350
ul. Pod Homolkou čp. 25, 26, 314
ul. Polní		
čp. 30, 31, 33, 43, 52, 54, 167, 289, 319, 330, 344,
		345,347
ul. Luční		
čp. 34, 35, 36, 49, 53, 60, 270, 272, 273, 274, 305, 315,
		
318, 325, 327, 343
ul. Mlýnská
čp. 265, 266, 267, 268, 269
ul. Za Zastávkou čp. 275, 294, 324, 326
ul. 1. Máje
čp. 191, 192, 193, 194, 195, 196
ul. U Plynárny
čp. 309, 310, 311, 312, 339
ul.Jarní		
čp. 349, 351
Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost – Základní škola,
Školní ul. č. 232, Nová Role, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
ul. Jiráskova
čp. 2, 3, 6, 13, 102, 107, 108, 110, 118, 129, 130, 131,
		
132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 161, 174, 175, 257,
		
258, 259, 260, 261
ul. Tovární
čp. 1, 19, 27, 29, 32, 37, 38, 121, 238, 239, 242, 271,
		276
ul. Bezejmenná
čp. 55, 57
ul. Na Pěší zóně čp. 125, 148
ul. Školní
čp. 63, 65, 67, 69, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 240
ul. Rolavská
čp. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 237, 277
Nová Role
č.e. 152, 170, 200
Nová Role, část Jimlíkov - všechna čísla popisná a evidenční.
Místem konání voleb v okrsku č. 4 je místnost - Knihovna Mezirolí č. p. 49,
pro oprávněné občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
Nová Role, část Mezirolí - všechna čísla popisná a evidenční.
Oprávněnému občanovi (občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR). Neprokáže-li oprávněný
občan svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Jitka Pokorná, v.r.
starostka města Nová Role

poštovní schránce jméno a příjmení, bude mít volič možnost si hlasovací
lístky vyzvednout na MěÚ - matrika nebo pak přímo ve volební místnosti

rodinného stavu, změny jména či příjmení, které se udály nebo rozhod-

příslušného volebního okrsku. Nově přihlášení obyvatelé a ti, kteří změ-

ly mimo zdejší úřad. Data evidence obyvatel a matriky uchováváme sice

nili bydliště na území Nové Role od posledních voleb, prosím přečtěte si

v elektronické podobě a jsou nám poskytovány z centrálního registru změ-

pozorně informaci o datu a místu konání voleb, kde jsou uvedeny ulice,

ny typu narození, úmrtí přihlášení jinde. Nedostáváme však již informace

čísla popisná a evidenční v ulicích a do kterého okrsku spadají. Obyvate-

o změnách souvisejících s uzavřením manželství mimo Novou Roli.

lé s adresou trvalého pobytu na Chodovská 236/6 tzv. úřední adresa volí

Blíží se volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR. Konat se

v Základní škole, kde obdrží hlasovací lístky.

budou ve dnech 7. a 8. října 2016 a další týden druhé kolo do Senátu. Bylo

Okrsek č. 1 se přestěhoval z hudební školy do domu hasičů. Pokud budete

by nemilé hledat někoho pod jiným příjmením, než jaké máme v našem

mimo místo trvalého pobytu v době voleb, ale stále v našem Karlovarském

systému zavedeno a bude na voličských seznamech. Zkontrolujte si také

kraji, můžete volit na voličský průkaz s občanským průkazem. O vysta-

platnost Vašich občanských průkazů. Prosím rovněž o uvedení jmen

vení voličského průkazu je možné požádat už nyní na městském úřadě,

a příjmení všech trvale přihlášených osob, kterým má být doručena obálka

matrika.

s hlasovacími lístky na poštovní schránky. Pokud nenajdeme v domu na

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015

Elfrieda Lachmanová, Úsek matrika a evidence obyvatel
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zprávy z města
Placení poplatků, nájmů, pokut
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce června tohoto roku změnilo město Nová Role svoji kmenovou banku a s veškerým platebním stykem přešlo k ČSOB a. s.
Nové účty, které byste měli používat v souvislosti s platbami pro město
jsou následující:
1.
Základní běžný účet města č. 262359697/0300. Na tento účet
město přijímá téměř veškeré své příjmy, tj. zde se platí místní poplatky ze
psů, za svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu, zábor veřejného prostranství, nájmy z nebytových prostor, nájmy z pozemků, prodeje pozemků,
prodeje bytů, kauce na nájemní byty, pokuty, penále, soudní náklady, různé
přefakturace za služby a další.
2.
Správa bytů města č. 275239010/0300. Zde hradí nájemníci
městských bytů pouze nájemné a služby související s užíváním bytu. Jedná
se o nájemníky z DPS č. p. 254, dále z bytů v ulici U Plynárny č. p. 307 a 310,
v ulici Nádražní č. p. 280, 288 a 291, sociální byty v Tovární č. p. 239, dále
pak byt Chodovská č. p. 264 a případní nájemci v bytech města v jednotlivých SVJ.
3.
Správa hřbitova č. 275239264/0300. Platí se poplatek za pronájem hrobového místa a místa v urnovém háji.
4.
Konto pomoci města č. 275179900/0300. Tady je možné zasílat
dobrovolné dary na charitativní účely pro občany Nové Role, zejména pak
dary pro Jindříška Svobodu, který má variabilní symbol 090217.

5.
Lesní správa města č. 275237891/0300. Zde se platí částky za
prodej dřeva z lesa samovýrobou, případně nákup jiného dřeva dle pokynu
Lesního města pana Lubomíra Doležala, DiS.

Oslavy Mezinárodního dne dětí

Návštěvnické centrum Thun 1794

Dne 18. 6. 2016 se konaly oslavy Mezinárodního dne dětí před areálem firmy THUN – porcelán v Nové Roli. Tyto oslavy pořádala Základní organizace
Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu spolu s CK Fabrik Tour zastoupenou paní Dolinovou. Oslavy se vydařily a doufáme, že se děti hodně bavily.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat i sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu oslav MDD.
Sponzoři:
THUN 1794 a.s. Nová Role, MěÚ Nová Role, ZO KSČM Nová Role, ZO
THUN Nová Role, Obchod s oděvy – Thuyet Tran Thi, Můj obchod u Danušky – Nfuyen Thi Dung, firma AVE Nejdek a starostka města Nová Role.
Samozřejmě velké díky patří i pořadatelům, kteří se o děti starali a soutěžili
s nimi např. p. Červíková, Skalická, Byrtusová, Klöckerová a další.
K tomuto dni – MDD byl také odeslán dar od členů ZO THUN 1794 a.s. pro
malého Jindříška Svobodu. Z dobrovolných darů se vybralo více jak 2000,- Kč,
které byly předány otci Jindříška na jeho léčbu.
Dubová Marcela
Předsedkyně ZV ZO odb.SKP THUN 1794 a.s. Nová Role

Výstava historických vozidel
Dokončené zázemí návštěvnického centra v Nové Roli umožnilo
produkci netradičního doprovodného programu „Karlovarské veterán
rally“. Moderace se ujal hudebník
Johny Havelka a účastníci rally si
nejenom prohlédli porcelánku v doprovodu průvodců, ale také využili
stravovacího zázemí a služeb Porcelánové zastávky při své zastávce právě u největšího výrobce porcelánu společnosti Thun 1794 a.s.
			
Růžena Dolinová
koordinátor
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Správci místního poplatku či dalších plateb tj. městskému úřadu a městu
je ze zákona dána povinnost poplatek nebo jiné platby důsledně vymáhat.
Proto včas kontaktujte příslušné referenty ekonomického úřadu:
Alena Bártová – poplatky ze psů, nájmy z pozemků, nájmy nebytových
prostor, pokuty, soudní náklady.
Lenka Hegenbartová – poplatky za odpad.
Nahlaste jim všechny případné změny nebo důvody osvobození či jiného
neplacení. Jednotlivé poplatky a platby včas uhraďte, vyhnete se tak zbytečnému navýšení poplatku, penále, exekuci a dalším nepříjemnostem.
Správu bytů zajišťuje pro město kancelář Norobyt s. r. o. Nová Role a správu hřbitova pak Technická služba Nová Role, spol. s r. o.
Závěrem připomínám, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, článku 5., odstavec 1 je
splatnost druhé poloviny “poplatku za odpad“ do 30. 9. na základní běžný
účet města č. 262359697/0300. Přidělené variabilní symboly zůstávají nezměněny.		
Kateřina Černá, DiS. – vedoucí ekonomického odboru

Vážení Novorolští,
v letošním roce byla úspěšně dokončena poslední etapa rozvoje Návštěvnického centra společnosti Thun 1794, které bylo v novorolské porcelánce otevřeno 24. května 2013.
Součástí Návštěvnického centra je Porcelánová zastávka – centrum služeb
pro turisty, které je samozřejmě k dispozici i Vám. Prohlídka vstupní expozice
pod názvem „Porcelánový příběh“ je zdarma každý všední den, tedy pondělí
až pátek. Otevírací doba je od 8.30 hodin do 15 hodin. Navštívit můžete Porcelánovou zastávku i v sobotu a neděli v čase od 10 hodin do 13 hodin.
Prohlídky porcelánky jsou možné v po-pá ve veřejných časech: pondělí až
pátek v 10.45 a 13.45, případně na objednávku v časech jiných a to i o víkendech v době od 10 hodin do 13 hodin. Jako Novorolským si Vám dovolujeme
poskytnout zvýhodněné vstupné na prohlídku porcelánky. Bližší informace na
recepci v Porcelánové zastávce. Využít můžete i našeho chutného závodního
stravování v kantýně společnosti Thun 1794 a.s. Jídelníček k dispozici na www.
fabriktour.cz
Růžena Dolinová
koordinátor
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Rock iN Roll 2016:
Nová Role městem
festivalu
Málokdo z Novoroláků letos minul největší kulturní
akci v historii města. Na Rock iN Roll 2016 dorazily
stovky fanoušků z regionu i ze sousedních krajů a návštěvnost překonala číslo 2 500. Naše nádherné koupaliště roztančily kapely Wohnout, Arakain, zpěvák
Kamil Střihavka a další.
O cestě, která vedla k letošnímu 8. ročníku, jsem si povídala se zakladateli a hlavními pořadateli festivalu Jirkou Švecem a Romanem Pištěkem.
Než se dostaneme k Rock iN Roll 2016, přibližte nám, kteří nepatříme
k prapůvodním návštěvníkům: jak to celé vzniklo?
Jirka: První ročník se narodil podobně jako desítky jiných akcí. Měl
jsem svou kapelu, v dalších kapelách své kamarády a mrzelo mě, že
je na Karlovarsku tak málo míst, kde si můžeme zahrát. Proto jsem
se rozhodl vytvořit hudební festival ve svém rodném městě, který dá
novou příležitost regionálním kapelám.
Takže to byl impulz ke zrodu festivalu?
Roman: Tak mi to před osmi lety Jirka líčil. První ročník si připravil sám a za mnou přišel s posledními položkami na seznamu: logem
a plakátem. Tehdy začala naše spolupráce a vlastně i kamarádství.
A jak celá premiéra v roce 2009 dopadla?
Jirka: Jako větší oslava narozenin, ovšem s účastí regionálních performerů. V sále novorolského kulturáku se sešla asi stovka přátel
a známých. Za vstupné v ceně tří piv se tancovalo na songy kapel Holden, Kozatay nebo Bernard Blues Band.
V následujících letech 2010 a 2011 se na stejném místě sešel vždy
o něco početnější dav fanoušků a na pódiu před ním pozdější držitelé
ceny Anděl Goodfellas (dnes The Fellas) nebo stálice příštích let Shoe
Cut.
Tehdy mě ještě nenapadlo, že bude nějaký open-air a že je to celé
začátkem festivalu, který za necelou dekádu přivítá tisíce návštěvníků
a zaměstná tým více než stovky lidí.
A open-air přišel v dalším roce 2012?
Roman: Ano. To byl druhý milník RiR. První tři ročníky jsem sledoval zpovzdálí a kreslil plakáty. Po ročníku 2011, kdy se mimochodem na vizuálu poprvé objevily ženské tvary, jsme si s Jirkou sedli
a uvažovali, jestli jít ven. Nakonec souhlasil za podmínky, že do toho
půjdeme ve dvou. První open-air RiR 2012 tak měl vedle duchovního
táty i adoptivní mámu (smích).
Jirka: Sice pod hvězdami, ale pořád jen s dvěma sty návštěvníky.
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Zleva Jirka Švec,
letošní dívka
z plakátu Eliška
a Roman Pištěk

Poprvé se však na pódiu objevila legenda: Petr Váša s kapelou Ty syčáci. To pro nás byla cenná zkušenost, akce už se podobala tradičním
hudebním festivalům. Ještě následující ročník 2013 jsme se drželi
při zemi, nechtěli jsme přeskakovat kapitoly v manuálu festivalové
dramaturgie a propagace, když to tak řeknu.
Bylo to nadechnutí k ročníku 2014, který už přivítal hvězdy?
Jirka: Přesně tak. Po těchto dvou „otrkávacích“ ročnících jsme definitivně opustili režim „open-air pro kámoše“ a nastartovali – jak
pro sebe říkáme – dospělou éru RiR. Ročník 2014 hostil legendární
punkery ZNC nebo jednu z nejnadějnějších kapel současné české scény Mydy Rabycad. A protože s jejich zpěvačkou hraji v RockOpeře,
stala se Žofie dokonce tváří následujícího ročníku 2015.
Roman: Ten kontrast žlutého písku, alabastrové pleti a rudé hřívy
mě budil ze spaní (smích). Line-up RiR 2015 nabušil Jirka 11 kapelami v čele se Sto zvířaty a Krucipüsk. Spočítali jsme si, že už to bude
chtít velkou louku koupaliště a pořádný catering. Jádro týmu proto
rozšířili Tomáš a Honza Pavlíčkovi. Poprvé jsme investovali do plošné propagace a návštěvnost „zbourala“ magickou hranici 1000.
To už festival překročil pomyslné hranice Nové Role. Pojďme konečně
na ten letošní, který loňskou návštěvnost opět znásobil.
Roman: Dokonce se psalo, že i samotné organizátory návštěvnost
překvapila. Musím ale říct, že naše letošní odhady byly mezi 2 a 3 tisíci. Na propagaci jsme nešetřili. A výsledek byl takový, jaký jsme si
během téměř ročních příprav vysnili.
Jirka: V týmu veliká spokojenost. I když jsme si doslova sáhli
na dno sil. Konečně se nám podařil i plnokrevný dětský program. Děti
na festivalovou pláž prostě patří a svou zábavu si zaslouží. Letos si
užily divadelní představení, kouzelníka a další hry a atrakce. Příští
rok chceme dětský program ještě vylepšit.
Roman: Každých 12 měsíců příprav nového ročníku si říkáme,
že ten další musí být ve všem lepší, než předchozí. Jinak to balíme.
A musíme říct, že se to daří i díky skvělému týmu, který se kolem kulatého loga RiR každý rok točí. A dře do padnutí. Chceme jim všem
vyseknout tu nejhlubší poklonu. A děkujeme také vám všem z MěÚ,
že s námi sdílíte vizi a každý rok za ni bojujete.
Jirka: Děkujeme. Mně, Romanovi i ostatním z týmu se plní sen
o tom, že si Nová Role může přilepit další označení „město festivalu“.
Jsem hrdý na celý tým a je mi ctí spolupracovat se všemi z řad politiků
a podnikatelů, kteří nás v tomto snu podporují. My pro to uděláme
vše. Přijďte se přesvědčit na Rock iN Roll 2017.
PaedDr. Miluše Dušková
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Fotbal pro Jindříška

V sobotu dne 18. 6. 2016 uspořádal Fotbalový klub Nová Role
z. s. ve sportovním areálu od 15:00 hodin benefiční mezinárodní
fotbalové utkání mezi bývalými hráči FC Veteran Nová Role a hráči
mužstva VfR Groß - Gerau (SRN), jehož výtěžek byl určen na pomoc malému Jindříškovi Svobodovi.
Zápas zahájil čestným výkopem malý Jindra, a protože
v brance mužstva FC Veteran Nová Role nastoupil jeho tatínek
Jindra Svoboda starší, bylo předem jasné, komu bude malý Jindra
fandit.
Samotný zápas proběhl v přátelské atmosféře a skončil
v řádné hrací době 4 : 4. Následovaly pokutové kopy, ale ani ty nerozhodly, a tak se všichni smířili s nerozhodným výsledkem.
A protože se tento zápas konal jako benefiční na podporu malého Jindříška, byla po zápase předána vybraná částka
21 000,- Kč.
Chceme tímto poděkovat hráčům obou hrajících mužstev,
hráčům A mužstva FK Nová Role, sponzorské firmě DS engineering PLUS a.s., zástupci Tenisového klubu Nová Role
a v neposlední řadě všem divákům za finanční příspěvky, které
umožnily vybrat tuto pěknou částku.
Jiří Hájek předseda FK Nová Role

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Ze života tenisového klubu

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás seznámili s děním tenisového klubu
v Nové Roli. V době letních prázdnin, kdy jsou tréninky pozastaveny, jsme zorganizovali dvě akce. První a pro nás velmi
významnou byl turnaj dětí a mládeže organizovaný na počátku
prázdnin v sobotu 2. 7. Z něj máme velkou radost, neboť jsme
měli možnost vidět, že otevření tenisových kurzů s trenéry pro
mládež přináší to pravé ovoce. Turnaje se zúčastnilo 8 dětí ze
16. Na prvním místě se umístila Veronika Snopková, na druhém
místě Tomáš Horečný a na třetím Jirka Ulč. Všem, i těm, kteří se
neumístili na stupni vítězů, znovu gratulujeme a děkujeme. Pro
náš dorost a také jejich doprovod tenisový klub připravil následně malé občerstvení a pár hodnotných cen. Lze konstatovat, že
celý turnaj proběhl ke spokojenosti všech přítomných.
Druhou akcí byl tenisový turnaj sponzorů pořádaný
v sobotu 23. 7., kterého se zúčastnili zástupci města a sponzoři.
Tento turnaj je pojat v uvolněném duchu, protože ne všichni jsou
tenisti. I tak můžeme říci, že každý si zahrál dle svých možností
a všem zúčastněným opět děkujeme.
Pro mládež máme po prázdninách připraveny tréninky dvakrát v týdnu a na zimu znovu připravujeme tréninky
v hale. V zimních měsících bychom rádi zorganizovali dětský
turnaj v profesionální hale na tenis v Karlových Varech.
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Na základě těchto zkušeností s mládeží nám bylo trenérem
a i rodiči doporučeno postavit tréninkovou zeď. Tu jsme již
v minulosti měli postavenou, ale kvůli stáří a povětrností korozi
jsme ji zrušili. Novou zeď nejsme schopni v tomto roce zrealizovat, protože celé oplocení je ve velmi špatném stavu. Pokud se
nám podaří zajistit dostatek finančních prostředků z dotačních
titulů od města a dalších sponzorů, rádi bychom v rámci opravy
oplocení areálu postavili i tréninkovou zeď.
Tomáš Tvaroužek – předseda klubu

CVIČENÍ TJ NOVÁ ROLE OD ZÁŘÍ V DK
PO - děti aerobik hrou
Aerobik
Štofi
ÚT - Fitbally
Lída
Posil. cvičení Jitule
ST - Zumba
Jitule
ČT - Fitbally
Jitule
Aerobik
Štofi
PÁ - Zumba
Jitule

17:30 /od19.9/
19:00
17:50
19:00
19:00 /od října 18.00/
17:50
19:30
19:00 /od října 18.00/

Bližší informace na telefonu 723 214 846
nebo přímo před cvičební hodinou
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školka
Barevný den

Školní výlety

Dne 22. 4. 2016 proběhla v naší MŠ akce ,,BAREVNÝ DEN“.
Každá třída si vybrala jednu barvu, kterou se prezentovala při společném
setkání na naší školní zahradě.

Na závěr školního roku vyrazily děti na školní výlety. Třída ŽABEK
a BERUŠEK se vypravila na hrad Loket, kde byl pro ně připraven bohatý
program, který si připravilo divadlo Z BEDNY. Třída JEŽKŮ a MYŠEK
navštívila DŮM POHÁDEK v PLZNI.

Zdravá pětka
ZDRAVÁ PĚTKA je vzdělávací program pro základní i mateřské školy.
Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektorka ZDRAVÉ PĚTKY zábavnou formou seznámila děti se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny bylo motivovat děti k přijetí
zdravé výživy.

Dětský den
Týden dětské radosti proběhl v každé třídě jinak. Paní učitelky si pro
děti připravily různé soutěže, sportovní olympiádu, a také děti hledaly poklad, ve kterém byly ukryty spousty dobrot. Třída ježečků oslavila svátek
dětí přespáním v MŠ.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na 6. – 12. února 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

V novém školním roce si opět zasportujeme

Stejně jako v minulém roce se i letos s žáky zapojíme do sportovních soutěží. Nejprve to bude 3. ročník Hejtmanova poháru.
Je to sportovní soutěž pro školy, ve které žáci zdolávají tzv. „opičí
dráhu“. Vyhlašují se vždy tři nejaktivnější školy v každém kraji.

V 1. ročníku jsme získali 1. místo. Za
10 000,- Kč jsme si nakoupili sportovní
vybavení do tělocvičny a pohár máme vystavený ve vitríně školy. Loni jsme byli na
2. místě a obdrželi jsme 4 000,- Kč. Novinkou bylo i zapojení učitelů. Děti nazpívaly
i svou vlastní hymnu. Fota a videa najdete na www.hejtmanuvpohar.cz .
V televizi jste si jistě všimli upoutávky na akci pro školy Sazka
olympijský víceboj. I my jsme přihlášeni a budeme pokračovat ve
zlepšování svých výkonů. V loňském roce jsme získali za své výsledky bronzový odznak (a to jen proto, že se nezapojil 2. stupeň).
Každý žák obdržel na konci roku své vlastní sportovní vysvědčení,
které poskytuje žákům analýzu jejich fyzických předpokladů a na
základě jejich pohybového typu (vytrvalostní, rychlostní, silový)
jim doporučuje vhodné sporty, kterým se mohou do budoucna věnovat. Zároveň si může porovnat své výsledky se svými vrstevníky.
Cílem těchto soutěží je podpořit u dětí a mládeže zdravý životní
styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
PaedDr. Miluška Dušková

ŠKOLY V PŘÍRODĚ – 1. STUPEŇ
Žáci 3. A a 3. B pobývali od
19. 6. - 25. 6. na škole v přírodě
v penzionu Dvůr v Hejnicích.
Prohlédli si baziliku Panny Marie. V místním kině zhlédli pohádku Příběh žraloka. Navštívili
město Frýdlant - vystoupali na
radniční věž, prohlédli si zámek a pohráli si v městském parku, kde
se jim nejvíce líbila obří houpačka. Několikrát ochutnali prameny
v lázních Libverda a obdivovali Obří sud, u kterého byla minizoo.
Také soutěžili, opékali si špekáčky a stavěli písečné lázně na
brouzdališti.
Ve stejném termínu procestovali
žáci čtvrtých tříd okolí Máchova
jezera. Navštívili zříceninu hra-
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du Bezděz, obdivovali zvířata
v zooparku Berousek, pluli lodí
Máj a v Muzeu Čtyřlístku se skamarádili s hlavními hrdiny známého komiksu. Společně si užili
spoustu legrace a slunných dnů.
Žáci 5. A jeli na svoji školandu do RÁJE! Strávili týden pod
Troskami v centru Českého ráje. Napochodovali 50 km skalními
městy, podívali se za Rumcajsem
do Jičína, v Turnově zkoumali
nerosty a vyráběli šperky, navštívili dětskou Šťastnou zemi
s atrakcemi a díky horkému počasí vyzkoušeli tobogány na nově
otevřeném koupališti v Turnově.
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Mgr. Jana
Vildumetzová
kandidátka
na hejtmanku

PROGRAMOVÉ PRIORITY HNUTÍ ANO PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
• Chceme opravené silnice, bezpečnou dopravu, dálnici až do Prahy.
• Chceme spokojené lékaře, zodpovědné pacienty a fungující nemocnice.
• Chceme důstojné sociální služby pro seniory a hendikepované
a kvalitní péči těm, kteří ji potřebují.
• Chceme bezpečný kraj připravený na mimořádné situace.
• Chceme lepší vzdělávání, více odborníků a školy,
které naučí a pomohou firmám a institucím v kraji.
• Chceme nejlepší lázeňství v česku, moderní cestovní ruch,
lepší životní prostředí a finančně dostupnou kulturu, která baví.
• Nechceme veřejnou správu plnou byrokracie
a evropské projekty plné chyb a problémů.
• Chceme otevřený kraj, který komunikuje se starosty měst a obcí,
podnikateli, neziskovým sektorem a širokou veřejností.

jana.vildumetzova
Ano2011KarlovyVary | www.janavildumetzova.cz
inzerce_KK_148x214_AB+Vildumetzova.indd 1
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