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informace z MěÚ

Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tyto řádky, vrcholí 
předvánoční čas. Máme za sebou 
druhý ročník Charitativní burzy. 
Výtěžek jsme použili na nákup 
vánočních dárků pro děti ze soci-
álně slabých rodin v Nové Roli, které jsme vytipovali společně 
se základní školou, mateřskou školou a občany. Podpořili jsme 
také Dětský domov v Mezirolí a zpříjemnili vánoční svátky  
i některým seniorům. Vám všem, kteří jste se akce zúčastnili 
jako dárci zboží, zákazníci nebo jste sami nakoupili dáreč-
ky, moc děkujeme. Velkou pomocí se staly Adventní koncerty  
v kostele sv. Michaela, které zajišťoval pěvecký sbor Chorea 
Nova pod vedením paní Pavlíny Petříkové. Také zde se přispí-

valo pro dobrou věc a to do Charitativního fondu, který měs-
to zřídilo. Z těchto prostředků je možné přispět na kroužky, 
obědy, školy v přírodě nebo ozdravné pobyty dětí. Grandhotel 
Pupp pořádal charitativní akci poslední adventní neděli, kdy 
výtěžek z této akce byl věnován na malého Novoroláčka Jin-
dříška, který onemocněl závažnou formou akutní leukémie,  
a pro kterého město zřídilo speciální variabilní symbol na 
transparentním účtu města. Ve Varech se samozřejmě opět 
zúčastnili Novoroláci v kostýmech Tří králů Josefa, Panny 
Marie a Andělů. Pro návštěvníky Karlových Varů jsme byli 
největší atrakcí. Moc děkuji za pomoc všem nadšencům, Váno-
ce jsou svátky klidu a pohody a společně s vámi se nám podaři-
lo je zpříjemnit i ostatním. Hluboce se skláním před obrovskou 
solidaritou Novoroláků. Jsme jedno z mála měst, kde občané 
drží při sobě. Nikdo z nás neví, kdy sám bude pomoc potře-
bovat. Vánoční charitativní akce jsou v duchu hesla: „Dnes 
potřebuji pomoc já, zítra pomohu já Tobě.“ V novém roce vám 
všem přeji především pevné zdraví a hodně radostí ze života. 
          S úctou Jitka Pokorná – starostka města

Na tolik diskutované téma uzavření lékárny odpovídám:
Prostory lékárny nebyly a nejsou v majetku města. To, že se 

bude lékárna uzavírat, jsme se dozvěděli stejně jako obyva-
telé pouze neformální cestou. S majitelkou nemovitosti jed-
náme o způsobu řešení celé této nepříjemné situace. V úva-
hu přichází také možný odkup budovy s tím, že čekáme na 
znalecký posudek. V případě, že obyvatelé města nemohou 
navštívit lékárnu v okolních městech, poskytujeme službu. 
Každý den na podatelně městského úřadu ve 13.30 h můžete 
svůj recept donést a druhý den ve stejný čas budete mít léky 
připravené. Pokud budete mít recept na antibiotika, zavolej-
te do lékárny U Lukáše v Karlových Varech Doubí, tel. 353 
232 053, informační servis poskytuje Mgr. Lukáš Čáslavský 
z Mezirolí.  O průběhu jednání a znovuotevření lékárny  
v Nové Roli Vás budeme znovu informovat. 

Další četné dotazy jsou na nádoby na tetrapaky, které kapa-
citně nestačí. Jsme si vědomi toho, že by bylo třeba nádoby 
posílit, ale vše je vždy otázkou vynaložených finančních pro-
středků. Pokud je nádoba na tetrapaky plná, je možné obaly 
tzv. tetrapaky, třídit i v nádobách na plasty.

Jitka Pokorná, starostka Nové Role

Informace starostky

Slovo
starostky

SMS INFO KANÁL MĚSTA
Upozorňujeme občany města a jeho přileh-
lých částí na skutečnost, že je možno zdarma 
dostávat informační sms o aktuálním dění ve 
městě bez ohledu na Vašeho operátora. Sta-
čí zaslat své mobilní telefonní číslo na email: 
vlastislavsliz@novarole.cz, případně oznámit 
na tel. číslo 353 176 319 přímo panu Slížovi. 

Využijte dnes již samozřejmých služeb 21. století. 

PODĚKOVÁNÍ
Vedení města Nová Role srdečně děkuje panu Zdeňkovi 
Váchovi z Mezirolí č. p. 13, majiteli firmy Autodoprava 
Zdeněk Vácha, který ochotně zdarma zapůjčil své kami-
óny jako pódium na kulturní akce města v roce 2015 a to 
Adventní trhy s rozsvícením stromu a Živý Betlém, což 
městu přineslo nemalé finanční úspory. 

Vítáme děti
do života

Vítáme dětiVítáme děti
do životado života

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Ella Staňková
Samuel Burián
Lukáš Kubánek

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.
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V poslední době se množí informace občanů o střelbě a usmr-
cování ptactva mládeží, která na ptáky střílí z airsoftových zbraní  
v bytové zástavbě. 

Jelikož tyto zbraně patří dle § 15 zákona č. 119/2002 Sb. o zbra-
ních, ve znění pozdějších předpisů do tzv. kategorie D, platí pro ně 
pravidla, jejichž porušením spáchá fyzická osoba přestupek pod-
le zákona o zbraních, za který může být uložena 
pokuta do 15 000 Kč. Zákon o zbraních zakazu-
je používání zbraní kategorie D mladistvým 
do 18 let, tito smí zbraň používat pouze pod 
dohledem osoby starší 18 let. Ze  zbraní kate-
gorie D se nesmí střílet v bytové zástavbě a na 
veřejných prostranstvích. Zbraně kategorie D rovněž nesmí 
být nošeny viditelně na veřejnosti nebo na místech veřejně 
přístupných.

Střílením na ptactvo a jeho usmrcováním se fyzická osoba 
dopouští přestupku proti zákonu č. 246/1992 Sb, na ochranu zvířat 
proti týrání, jehož § 27 odst. 1 říká, že zvíře smí být usmrceno pou-
ze dovolenými způsoby. Usmrcení airsoftovou nebo jinou zbraní 
skupiny D není dovolený způsob a je z hlediska zákona na ochranu 

zvířat proti týrání přestupkem, za který může být uložena pokuta 
do výše 500 000 Kč.

Airsoftová zbraň nebo jiná zbraň skupiny D může být v případě 
spáchání přestupku správním orgánem zabrána, případně může 
být uloženo propadnutí věci.

Apelujeme proto na rodiče dětí, které airsoftové zbraně vlastní 
a používají je v rozporu se zákonem, aby na své 

děti dohlédli a zajistili, aby nedošlo k nezá-
konnému jednání, které může být potrestáno 
značnou pokutou a případným propadnutím 
zbraně, kterou byl přestupek spáchán.
V případě, že bude spáchán přestupek mla-

distvým nad 15 let, je trestně zodpovědný mla-
distvý, se kterým bude v případě spáchání pře-

stupku vedeno řízení o přestupku a tento bude nově od roku 
2016 zapsán v registru přestupků, ke kterému budou mít pří-

stup všechny orgány veřejné moci.  Děti do 15 let nejsou sice 
trestně zodpovědné, ale případné porušení zákona bude řešeno  
s jejich zákonnými zástupci.

Vlastislav Slíž, referent odboru správních agend

Upozornění k používání airsoftových zbraní, 
vzduchovek a jiných zbraní kategorie D

9. zasedání zastupitelstva města proběhlo dne 11. 11. 2015  
v prostorách nově vybudované výstavní síně a přednáškového 
sálu městské knihovny. Zastupitelé měli na programu projedná-
ní prodejů pozemků, náročný blok finančních záležitostí města, 
včetně řady rozpočtových opatření, návrh novely obecně závaz-
né vyhlášky města o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzni-
kajících na katastrálním území města, projednání předložené 
žádosti společnosti Star – nova spol. s r.o. o odkup ideální polo-
viny televizních kabelových rozvodů na území města, která je 
ve vlastnictví města a v neposlední řadě informace z výborů 
zastupitelstva města.

Bod týkající se převodu pozemků obsahoval sedm žádostí  
o koupi pozemků ve vlastnictví města a všem žadatelům bylo po 
předchozí diskusi vyhověno. 

V oblasti finančních záležitostí města zastupitelé schválili čer-
pání prostředků z Charitativního fondu města ve výši 44 tis. 
Kč jako příspěvek na léčbu závažného onemocnění šestileté-
ho občánka Nové Role. Byl zrušen Fond rozvoje města a jeho 
zůstatek byl převeden na Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová, 
který byl současně transformován (vč. změny statusu fondu) na 
Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města. Zastupitelé 
schválili zprávu auditora k hospodaření města za první polovi-
nu roku 2015 a rozbor hospodaření města ke 30. 9. 2015 před-
ložený ekonomickým odborem MěÚ. V rámci tohoto bodu bylo 
dále řešeno i celkem devět navržených rozpočtových opatření 

(tzn. přesun prostředků v rámci rozpočtu města), nové znění 
Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města (účinných od 
1. 1. 2016) a pro případ, že by do konce roku nebyl odsouhlasen 
rozpočet na rok 2016 i pravidla tzv. rozpočtového provizoria.

Předložená novela obecně závazné vyhlášky „o odpadech“ 
po delší diskusi nakonec nebyla přijata s tím, že aktuální stav 
je prozatím vyhovující a měl by podle názoru zastupitelů napl-
ňovat i ustanovení již platné novely zákona o odpadech. Město 
počká na vyjádření ministerstva vnitra ČR, které by k současné-
mu znění vyhlášky mělo obdržet.

Zastupitelstvo města se rozhodlo vyhovět žádosti společnosti 
Star-nova spol. s r. o., která je vlastníkem ideální poloviny kabe-
lových televizních rozvodů na území města, o odprodej druhé 
poloviny těchto rozvodů, jejichž majitelem je město a prodej 
všemi hlasy odsouhlasilo. Stanovená kupní cena je 1 mil. Kč bez 
DPH a podmínkou uzavření kupní smlouvy je předchozí vypo-
řádání všech závazků, které společnost vůči městu má.

V závěru jednání zastupitelé přijali zprávu o činnosti výborů 
ZMě a odsouhlasili plán činnosti výborů na příští rok. Současně 
vzali na vědomí informaci o nabídce majitele veřejného osvět-
lení v lokalitě „Lofida“ v Mezirolí na odprodej osvětlení městu 
za cenu 1,- Kč.

Tolik, dámy a pánové, stručný souhrn z listopadového jednání 
zastupitelstva. Přeji vám hodně klidu a pohody, nejen o vánoč-
ních svátcích a v novém roce vše nejlepší! 

Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Informace z 9. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 11. 11. 2015
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Rok 2015 byl prvním rokem po komunálních volbách, kdy jsme 
zvolili patnáct zastupitelů do orgánů města Nová Role. 

Celá řada občanů obce Mezirolí byla na kandidátkách různých 
politických stran a jiných volebních uskupení. Pouze jedna kan-
didátka byla ryze mezirolská. Jednalo se o patnáct občanů obce, 
kteří vystupovali jako Sdružení nezávislých kandidátů Nová Role 
– Mezirolí.

     Hlavním bodem jejich volebního programu byla výstavba 
Páteřní komunikace v obci, jako nezbytné nutnosti pro kvalitní 
dopravu a zlepšení bezpečnosti chodců v obci.

Je potřeba si uvědomit, že za posledních deset let vyrostlo v Mezi-
rolí více než sto nových rodinných domků a výstavba dalších na 
sebe váže zvýšený provoz nákladních vozů přepravujících vybagro-
vanou zeminu, stavební stroje a materiály. Již v roce 2004 Dopravní 
inspektorát Policie ČR konstatoval, že páteřní komunikace nespl-
ňuje podmínky pro připojování nových staveb a v poslední době 
byly problémy s jejich souhlasem při kolaudaci objektů.

Proto se bezprostředně po volbách sešli zástupci SNK Nová Ro-
le-Mezirolí s paní starostkou a jednali o co nejrychlejší realizaci 
nové komunikace. Shodou okolností byl v rámci ROP, NUTSII, 
oblast podpory 2.2 vyhlášen program Investice pro zlepšení fyzic-
ké infrastruktury ze kterého bylo možnost čerpat evropské peníze 
na tuto akci.

Nemožné se stalo skutkem a v měsíci červnu byla městem pode-
psána smlouva o díle s provádějící firmou a v měsíci říjnu byla 
Páteřní komunikace v celkové délce necelých dvou kilometrů zko-
laudována.

Je pravda, že v průběhu překotné výstavby bylo zapotřebí při 
kontrolních dnech řešit celou řadu připomínek a námětů občanů 
Mezirolí, zejména těch, kteří mají svoje nemovitosti přilehlé ke 
komunikaci.

Je pravda, že ještě ani dnes nejsou odstraněny všechny záva-
dy zjištěné při kolaudaci a to nemluvím o terénních úpravách,  
v některých místech propadajících se chodnících, nebo některých 
nefunkčních lampách veřejného osvětlení.

Podle mého názoru je podstatné, že Páteřní komunikace je hoto-
vá a držme si palce, aby nám byla přiznána slíbená dotace. Celkový 

náklad na tu akci byl 53 884 944,-Kč. A protože rozpočet města 
sleduji od roku 1972, jsem přesvědčen, že se jedná o největší inves-
tiční akci města Nová Role za tuto dobu.

Proto bych chtěl poděkovat deseti zastupitelům města /z pat-
nácti/, kteří na svém čtvrtém jednání dne 4. března 2015 schválili 
výstavbu Páteřní komunikace v Mezirolí.

Poděkovat bych chtěl i občanům Mezirolí, kteří měli odvahu a šli 
na kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů Nová Role-Mezi-
rolí a zejména těm kteří nám při volbách dali téměř devadesát plat-
ných hlasů a pomohli k tomu, že máme dva zastupitele.

Výstavba Páteřní komunikace zvedla celkovou úroveň obce, 
zlepšila dopravní obslužnost i bezpečnost obyvatel. 

Do roku 2016 přeji všem občanům Jimlíkova, Nové Role i Mezi-
rolí pevné zdraví a splnění co nejvíce přání z volebních programů.

Ladislav Cinegr – lídr kandidátky SNK NR-M

Rok po volbách
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V prvním čísle roku 2016 jsme položili něko-
lik otázek npor. Bc. Karlu Váňovi – vedoucímu  
OO PČR v Nové Roli.

Pane nadporučíku, mohl byste občanům charakterizovat 
místní služební obvod?

Plocha služebního obvodu OOP Nová Role je 47,9  km2. 
Skládá se z obcí Děpoltovice, Nivy, Mezirolí, Jimlíkov, 
Božičany, Nová Role, Mírová a Smolné Pece. Obecních  
a městských úřadů máme v našem služebním obvodě cel-
kem pět. Jedná se o obecní úřady: Božičany, Děpoltovice, 
Mírová, Smolné Pece a Městský úřad v Nové Roli. Policisté 
z našeho obvodního oddělení se starají a zajištují bezpeč-
nost zhruba 5.100 trvale žijícím obyvatelům. Toto číslo o ví-
kendech, zejména v letní sezóně a prázdninách, významně 
narůstá o rekreanty z chatových osad v Nové Roli, Mezirolí 
a Děpoltovicích.

V čem ve zkratce spočívá činnost OOP Nová Role?

Činnost OO PČR Nová Role je zaměřena na plnění úkolů 
při zajištění ochrany bezpečnosti osob a majetku, veřejného 
pořádku, odhalování trestných činů a přestupků, zjišťová-
ní jejich pachatelů a dále preventivní činnost ve všech výše 
uvedených oblastech. 

V souvislosti s těmito úkoly jsou prováděny preventivní 
akce pod názvem „ÚKLID“, které se konají minimálně jed-
nou měsíčně a vždy jsou zaměřeny na určitou problematiku, 
např. podávání alkoholu mladistvým, kontrolu chatových 
oblastí, zabezpečení chat, BESIP atd. Tyto akce se kona-
jí v součinnosti s obvodními odděleními Nejdek, Pernink  
a oddělení služební kynologie.

Čtenáře by určitě zajímaly nejčastější druhy trestních 
činů v našem regionu a jejich objasněnost…

Při vyhodnocení předchozích let a plnění úkolů OO PČR 
Nová Role lze konstatovat, že ve služebním obvodě je sta-
bilní průměrná objasněnost, která činí 64 % objasněných 
trestných činů.

Největší podíl na celkovém nápadu má zejména majetko-
vá trestná činnost, která je jednou z problematik, se kterou 
se policisté denně potýkají. Jedná se především o krádeže 
věcí z vozidel, víkendových a zahradních chat, provozoven, 

sklepů a garáží. V posledních měsících evidujeme zvýšený 
počet krádeží jízdních kol.

Druhý největší podíl na celkovém nápadu trestné činnosti 
má trestná činnost řidičů, která spočívá především ve spá-
chání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky  
a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

Z celkového nápadu trestné činnosti zaujímá třetí příč-
ku tzv. násilná trestná činnost, kde jsou zahrnuty loupeže, 
fyzická napadení mezi osobami s ublížením na zdraví včet-
ně výtržnictví a útoků na veřejného činitele. V této souvis-
losti lze konstatovat, že v celém sl. obvodu za uplynulý rok 
byly spáchány v drtivé většině tzv. bagatelní trestné činy 
vyplývající z běžné pouliční kriminality. 

Můžete, prosím, pohovořit o instalovaném kamerovém 
systému v určitých částech města?

 
V průběhu dvou minulých let byl pro činnost policie 

využíván městský kamerový dohledový systém města Nová 
Role. Jeho užití je pro policii velkým přínosem. Slouží nejen 
k odhalování pachatelů trestné činnosti, přestupků a viníků 
dopravních nehod, ale i jako prostředek prevence. V sou-
časné době je zjevné, že v místech pokrytých kamerovým 
systémem došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní situace. 
Některé patologické jevy se podařilo vytlačit na okraj nebo 
za hranice města Nová Role.

Na závěr se nabízí otázka týkající se primární prevence 
různých oblastí. Jak spolupracujete s jednotlivými zaříze-
ními našeho města? 

Dlouhodobě věnujeme širší, systémovou a cílenou pozor-
nost preventivní činnosti a osvětě při práci s dětmi, mládeží 
a seniory. V této souvislosti je policistka prap. Jana Březi-
nová v kontaktu s vedením základních škol, mateřských 
školek, DDM a domu s pečovatelskou službou ve služebním 
obvodě OOP Nová Role. Ve spolupráci se ZŠ Nová Role 
provádí v DDM Nová Role školení, které vede ke zvýšení 
právního podvědomí a bezpečnostních návyků místních 
občanů.

Závěrem lze konstatovat, že bezpečnostní situace ve 
služebním teritoriu OO PČR Nová Role je stabilizovaná.

Velmi děkujeme za poskytnutí vyčerpávajících odpovědí 
a do nového roku přejeme mnoho úspěchů ve vaší činnosti.

Zeptali jsme se za vás...
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Základní škola v Nové Roli slaví úspěchy
První pololetí školního 

roku 2015/2016 se žákům 
naší školy opravdu dařilo  
a trošku jim přálo i štěstíč-
ko. Jakých dosáhli úspě-
chů?

V celostátní sportovní 
soutěži O hejtmanův po-
hár (účast 164 škol a 67 ti-
síc žáků) získala naše škola  

1. místo v Karlovarském kraji. Hodnocení spočívalo v počtu 
zapojených žáků školy, zasílání fotek a videí z akcí v samo-
zřejmě nejrychlejších časech. V každém kraji získala nejlepší 
škola skleněný pohár a desetitisícovou odměnu, která bude 
použita na další rozvoj sportu na škole.

Dalším velkým úspěchem byl postup 4 dětí z 5. A do kraj-
ského kola Logické olympiády. Mezi 44 řešiteli se opravdu 
neztratili. Vyhlašovali a odměňovali se žáci do 20. místa.  
A jméno naší školy zaznělo třikrát (to se nikomu jinému ne-
podařilo). A Jiřík Ulč postoupil z 2. místa až do celostátního 
kola v Míčovně Pražského hradu (konalo se 30. 11. 2015) 

mezi 65 nejlépe logicky uvažujících dětí z repuliky. Několi-
kahodinový maraton testů psychicky zvládl a nechal za se-
bou dokonce 20 řešitelů.

Žáci 3. – 5. ročníku se na podzim také aktivně zapojili 
do Putování velryby Varyby po Karlových Varech. Po-
znali nová místa a poctivě vyplnili cestovní skládačky. No  
a třeťáci měli to štěstí, že byli vylosováni ze všech zúčast-
něných tříd a mohli si 3. 12. prohlédnout nově zrekon-
struovaný hotel Národní dům – Ambassador.

A ještě jeden obrovský úspěch – Lumíci z 5. A pod 
vedením paní učitelky Duškové se přihlásili do celostátní 
soutěže „Čtenář na jevišti“. Podle knihy „Půďáci ze staré 
školy“ od Milana Valenty nacvičili divadelní představe-

ní, vyrobili kulisy a kostýmy. Nacvičovalo se i o víkendu. 
Nakonec své dílko natočili a poslali do Prahy odborné 
porotě. A věřte – nevěřte, porota složená z řad divadelních 
odborníků vybrala ze 139 divadelních souborů 5 nejlep-
ších a Lumíci byli mezi nimi! To bylo radosti. Postoupili 
do předvánoční finálové přehlídky konané 16. 12. 2015  
v divadle Minor v Praze. Soutěžní video můžete vidět na 
stránkách školy.

 Nyní je škola zapojena do sportovní soutěže Sazka 
Olympijský víceboj. Žáci bojují v 8 disciplínách o co nej-
lepší výsledky, aby v červnu získali z Prahy vlastní spor-
tovní vysvědčení s hodnocením a rozborem výsledků.



7LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015

01-02
2016škola

Zápis dětí do první třídy na školní rok 2016/2017
Pro koho?

• Pro děti, které dovrší do 
31. 8. 2016 šestý rok věku

K zápisu si přinesete:
• rodný list dítěte
• vyplněnou žádost o přijetí, vyplněný zápisní list
• občanský průkaz
• možno vyplnit doma – jsou ke stažení na www.zsnovarole.cz 

nebo k dispozici v kanceláři ZŠ, MŠ

Odklad plnění povinné školní docházky
1. Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní do-

cházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném ter-
mínu zápisu.

2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní 
docházky. Vyplněný podá zpět (se dvěma odbornými po-
sudky) do kanceláře ZŠ Nová Role, okres K. Vary, nejpoz-
ději do 31. 5. 2016.

3. Děti, kterým byl odklad 
ve školním roce 2015/2016 
povolen, nemusí zápis absol-
vovat znovu, mohou se dosta-
vit pouze rodiče s vyplněnou 
Žádostí o přijetí.

Zápis proběhne formou projektu „Roční období“. Děti 
budou „startovat“ v pětiminutových intervalech a budou 
procházet několika stanovišti, kde si vyzkouší různé činnosti.

V MŠ bude vyvěšen „Časový rozpis zápisu“, do kterého je 
třeba zapsat, v kolik hodin chcete s dítětem k zápisu při-
jít. Předejdete tak zbytečnému čekání. Pokud se nemůžete  
z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, zašlete zprávu na 
sekretariat@zsnovarole.cz, kde uvedete jméno dítěte, datum 
narození a kontakt na vás.

Ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 13:00
V BUDOVĚ ZŠ pavilon „A“ 1. POSCHODÍ

Poděkování za fotodokumentaci
Za svou třídu 

i za celou školu 
bych chtěla po-
děkovat paní 
Veronice Bar-
toňové, která 
vždy ochot-
ně a hlavně 
profesionálně 
zdokumentuje 
potřebné akce 
a tím i přispěje 
k případné vý-
hře v různých 
soutěžích (jako 
byl například 
H e j t m a n ů v 
pohár). Výbor-
ně nám nafo-
tila i divadelní 
p ř e d s t a v e n í 
Půďáci ze staré 
školy. Když fo-
tila akci 72 hodin, poslala jednu z fotografií do fotosoutěže  
a vyhrála s ní 1. místo. Svou výhru věnovala Lumíkům – byly 
to nádherné deskové hry – 1989 Úsvit svobody, Carcassone, 
Vikingové v bouři, V hlavní roli.

Vítěznou fotografii přikládám (úklid dětského hřiště).
Miluše Dušková

Byl krásný slunný den a my jsme si zajeli do Karlových 
Varů hledat „kešky“. „Kešky“ Sametky.

A co to vlastně Sametky jsou? Skvělá dobrodružná hra, při 
které hledáš krabičky, ve kterých najdeš příběhy spojené se 
17. listopadem 1989. 

První Sametku jsme našli u řeky Teplá blízko hotelu Ther-
mal. Příběh se jmenoval Štěnice v hotelu Thermal. Dozvěděli 
jsme se, že hosté, kteří tam jezdili v letech komunismu, byli 
odposlouchávaní. 

Najít druhou Sametku bylo už náročnější. Šli jsme lesem, 
všude jsme hledali, až jsme se dostali na vyhlídku Petra Veli-
kého. Tady na nás čekala odměna. Krásný výhled na Karlo-
vy Vary. Po cestě zpátky jsme opět přemýšleli, kde ta druhá 
Sametka může být. Po dlouhém hledání jsme krabičku našli. 
Byl tam příběh Sametová revoluce v Karlových Varech. Celý 
výlet byl fajn a my doufáme, že příští rok bude zase něco jako 
Sametky. 

Holky a kluci z 5.B

Sametky
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Mikulášská nadílka

V pátek 5. 12. 2015 dopoledne čekalo na děti v mateřské škole milé překvapení. Přišel za nimi Mikuláš se svými pomoc-
níky andílkem a čertem. Mikuláš přinesl dětem nadílku a my jsme mu na oplátku zazpívali písničky a přednesli spousty 
básniček. Mikulášská nadílka byla završena čertím divadlem, které si pro nás připravilo divadlo pana Pohody.

Ke konci roku si každá třída připravila vánoční besídku pro rodiče.

Besídky

Pojďme si hrát

9. 12. 2015 proběhla v naší MŠ akce Pojďme si hrát, která byla určena pro děti a rodiče. Plnili různé úkoly a na závěr 
získali hodnotné ceny.
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V pátek 27.11.2015 se  
v našem městě konaly vá-
noční trhy s rozsvícením 
vánočního stromu. 

U příležitosti této celo-
městské akce jsme v Domě 
dětí a mládeže v Nové Roli 
připravili pro děti JEŽÍŠ-
KOVY DÍLNIČKY. Pro děti 

bylo připraveno několik námětů k výrobě vánoční dekorace. Vý-
robky byly rozděleny podle náročnosti,  a proto si mohli vybrat 
ti nejmenší, ale i starší děti. Hned po 16.00 hod. se naše pracovny 
zaplnily  mnoha dětmi a tak tomu bylo  až do 18.15 hod. Vystří-
dalo se u nás mnoho dětí již  od 2 let. Bylo úžasné sledovat, jak si 
vyrábí společně se svými rodiči. Na okně se pomalu tvořila krásná 
výstava, která byla soutěžní. Po skončení čekal porotu nelehký úkol 
– vybrat ty nejhezčí výrobky a ocenit je pěknými cenami.

V jedné z pracoven probíhala „PORCELÁNOVÁ ŠKOLIČKA“, 
kde si děti mohly ozdobit hrneček podle svých představ. 

V 18.30 hod. bylo na náměstí slavnostní vyhlášení. Pan místosta-
rosta vyhlásit vítěze jednotlivých kategorií, kteří obdrželi pěkné 
odměny.

Poděkování patří Městu Nová Role, které finančně zajistilo celé 
dílničky, p.starostce za to, že si děti mohly vyrobit  hrnečky bezplat-
ně a všem našim pracovníkům za pracovní nasazení během celé 
akce, které  bylo opravdu náročné.

Ježíškovy dílničky 

Lampionový průvod městem
Letošní lampionový 

průvod městem jsme 
uspořádali v pátek  
13. listopadu. Všechny 
akce jsou pro nás teď 
premiérou, poněvadž je 
organizujeme z nového 
Domu dětí a mládeže 
Nová Role.

Pro všechny návštěv-
níky byl připraven lam-
pionový průvod městem 
s příjezdem Martina na 
bílém koni. Průvod byl 
tento rok o trochu del-
ší, ale všichni to zvládli.  
A kdo chtěl, tak si cestu 
o něco zkrátil.

Na náměstí na všechny čekalo svatomartinské pohoštění, pro děti 
čaj a pro dospělé svařené víno a punč.

Program nám zajistily svým zpěvem děti ze ZUŠ , které navštěvují 
obor p. K. Švece. Na všechny čekala ohnivá show a nemohl chybět 
ani ohňostroj.

Velké poděkování patří všem maminkám a babičkám, které nám 
jako každý rok upekly něco dobrého, p. Niedrmertlovi a p. Lichnov-

skému , kteří nám z budovy Základní školy N.Role  připravili krásný 
ohňostroj, p. Maxové za výborný punč a všem, kteří nám pomohli 
organizačně zajistit akci.

P. Lichnovský nám zapůjčil stany, a proto mělo náměstí jednotný 
ráz, což také působilo velmi pěkně, a bar Bernard nám poskytl pivní 
sety, takže si obyvatelé města mohli posedět u teplého nápoje až do 
večerních hodin.

Myslím, že první velkou akci v „novém“ jsme zvládli a už se připra-
vujeme na další a další akce pro naše děti i dospělé.

Mikulášské setkání
Mikuláš k nám přišel tento rok o den dřív, a to v pátek 4. pro-

since. V sále Kulturního domu Nová Role jsme připravili setkání  
s MIKULÁŠEM, ANDĚLEM A ČERTY.

Tomuto setkání předcházelo vystoupení našich zájmových 
kroužků.

Před sálem bylo připraveno „MALÉ PEKLÍČKO“, kde nás vítali 
malí čertíci se svou knihou hříšníků.

V 17.00 hod. zhasla světla, rozsvítily se adventní věnce a vánoční 
stromeček, začaly hrát koledy a do sálu se nahrnulo mnoho dětí  
a rodičů, kteří se přišli podívat, co jsme si pro ně připravili.

Na začátku vystoupily dětské pěvecké sbory – Konipásek a Miš-
pule, následovalo taneční vystoupení předškolního kroužku Slu-
níčko. Obě tato vystoupení byla čertovská. 

Následovala starší děvčata z kroužku Show dance a na závěr nás 
čekalo opět taneční čertovské  vystoupení tanečního kroužku.

A potom už přišli ti, na které všichni čekali – MIKULÁŠ, ANDĚL 
A ČERTI. 

Pro všechny děti bylo připraveno mnoho dobrůtek a myslím, že 
se dostalo na každého.

Na závěr nás čekala mikulášská diskotéka, kde si děti mohly 
zatančit s čerty i andílkem.

Přejeme všem dětem, rodičům i přátelům 
domu dětí a mládeže krásné prožití svátků 
vánočních a do nového roku vše nejlepší.
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knihovna

25. listopadu jsme vernisáží zahájili druhý ročník 
Vánočního jarmarku v knihovně. Vánoční atmo-
sféru svou písní navodila Bára Blažková a pak už 
se návštěvníci mohli dívat, inspirovat a nakupovat. 
K vidění byly obrazy, vánoční dekorace, formičky, 
adventní věnce, keramika, šperky většinou z rukou 

žen z Nové Role a blízkého okolí. Děkujeme všem 
za milé pohlazení po duši.

Do nového roku přejeme nejen našim čtenářům 
všechno nejlepší a hodně zdraví.

Ladislava Nemčičová a Marcela Toužimská

Vánoční jarmark
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Bilancování roku 2015 SDH Mezirolí

Ze života Sboru dobrovolných hasičů Mezirolí Vás nejvíce 
informujeme o velkých úspěších především mladších žáků  
a opět i jejich starších vrstevníků ze školních lavic.

S koncem roku se vždy ohlížíme za vykonanou prací. Jako 
stěžejní a neodmyslitelné pro naši činnost v obci považuje-
me pořádání tradičních kulturních akcí, které jsme vždy 
pořádali nebo spolupořádali, posledních 25 let jsme v jejich 
pořádání osamoceni. A tak tradiční masopustní průvod, sta-
vění máje, dětský den a Mikuláš s čertem až do domu se bez 
nás neobejdou.

Vzhledem ke změnám ve společnosti se větší aktivita neob-
jevuje, ale zájem o naše akce je dost velký, abychom v tom 
i nadále pokračovali. Náš sbor disponuje i členy výjezdové 
jednotky, kteří, i když se to nikomu nemusí zdát, jsou připra-
veni pomoci svým spoluobčanům, pakliže tato pomoc bude 
vyžádána krajským operačním střediskem. Výjezdy prostě 
neovlivníme. K tomu směřuje další činnost lidí u nás zapo-
jených o údržbu prostředků a čím dál tím starší techniky. 
Kromě toho se to týká i svěřené budovy – hasičské zbrojni-
ce. V uplynulém roce jsme ji zvelebovali zevnitř. Za spousty 

hodin se proměnila zásadním způsobem a nyní září zevnitř 
jako nová. 

Dalším bonusem pro obec rovněž přes dvacet let je akce 
sběr nebezpečného odpadu, kdy organizujeme ve dvou ter-
mínech v roce shromáždění a odvoz nepotřebných elektro-
spotřebičů , pneumatik a jiných nepotřebných věcí do sběr-
ného dvora v Nové Roli ve spolupráci s Technickou službou 
města. Tentokráte se uskutečnil jen jeden, jelikož obec byla 
neprůjezdná. 

Pak jsou tady soutěže – měření sil mezi hasiči. Momentálně 
nedisponujeme mladými, nabitými a flexibilními lidičkami, 
kteří by jezdili na soutěže dospělých. Máme velké štěstí na 
ještě mladší a ještě šikovnější hasiče v mladších žácích, kte-
ří v roce 2015 obhájili vítězství v okresním kole hry Plamen  
a dále postoupili do krajského kola, kde se stali vítězi krajské-
ho kola hry Plamen. A podařilo se obhájit vítězství v Krajské 
lize mladých hasičů, složené z devíti závodů od dubna do říj-
na. 

V závěru nás čekalo administrativní řízení z přechodu na 
spolek, což si vyžádal Nový občanský zákoník. Toto všech-
no se nám za tento rok povedlo. Co se nepovedlo, je určitě 
získání plochy pro hřiště, abychom získali adekvátní zázemí 
pro nejlepší sbor v kraji v práci s mladšími žáky. Místo toho  
nám dosavadní plochu na trénování přetnula nově vybudo-
vaná silnice. Toto všechno budeme bilancovat na výroční 
valné hromadě 16. ledna 2016 v naší klubovně za přítomnos-
ti pozvaných hostů. A je to pro nás vždy slavnostnější chvíle 
v našem hasičském snažení a tak jsme rádi, že nás potkalo 
obrovské štěstí a budeme moci na tomto setkání představit 
všem přítomným historickou fotografii z roku 1924. Tu nám 
poskytl z rodinného alba pan Petr Lindák z Hlubokého. Štěs-
tí a náhoda tomu chtěla a bude jistě ozdobou našeho spolku. 
Tímto také veřejně děkujeme rodině Lindákových za tako-
výto  nevyčíslitelný dar. 

Za SDH Mezirolí 
Míla Pospěch, velitel a vedoucí mládeže SDH Mezirolí
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zprávy z města

Výsledek kola
1 TJ Nová Role 1 177,6223 si 9 bodů
2 Baník Meziboří 1 156,5125 8 bodů
3 St. Plzeň B 1 131,4565 7 bodů
4 Bohemians Praha B 1 107,4565 6 bodů
5 St. Plzeň C 1 040,3088 5 bodů
6 Arena Praha 0 bodů

Výkony závodníků
88,20 M. Podšer 207 (92+115) 254,8998 Si
99,20 J. Nagy 216 (98+118) 241,0560
85,20 Z. Vacura 200 (90+110) 238,7200
93,30 J. Gajdoš 203 (90+113) 232,3335
79,30 A. Chvojka 170 (75+95) 210,6130
82,50 V. Mastný 173( 82+91) 209,8836  *

1 177,6223 Si

Celková tabulka III. ligy ČR skupina A 2015
1 TJ Nová Role 28 bodů
2 Baník Meziboří 24 bodů
3 Bohemians Praha B 20 bodů
4 Start Plzeň B 19 bodů
5 Arena Praha 19 bodů
6 Start Plzeň C 15 bodů

trenéři: Podšer, Kocur

Mistrovství ČR juniorek 2015
Juniorka Pavlína Kocurová hostovala v 1. lize ČR juniorek 

za družstvo Rotas Rotava .
V hodnocení Mistrovství ČR se celkově družstvo Rotavy 

umístilo na 3. místě.
Přejeme všem občanům Nové Role mnoho štěstí a zdraví                                                 

v roce 2016.    Za oddíl vzpírání A. Kocur

Vzpírání III. liga mužů ČR – (Plzeň 14. 11.) 3. kolo 


