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Vážení spoluobčané.
Další dva měsíce jsou za námi
a já opět dostávám prostor v našem Novoroláčku. Přemýšlím, co
napsat. Je tolik věcí, které je třeba řešit a plánovat. Proto nevím,
kde začít. Možná tím, co nás nejvíce potrápilo. Všichni jsme zjistili, jak kruté mrazy mohou ochromit chod celé republiky. V našem
městě jsme za posledních deset
let neřešili tolik havárií na vodovodním potrubí a kanálech. Jsem
ráda, že jsme tyto obtíže společně zvládli. S trvajícími mrazy jsme
sledovali naši řeku Rolavu, abychom byli připraveni na případné
povodně i v budoucnu. Proškolili jsme celou povodňovou komisi.
Pozitivní na mrazech byly slunečné dny, které si naši malí i velcí bruslaři užívali na zamrzlém
rybníku, který vedení města nechalo upravit ke spokojenosti nás
všech. Alespoň trošku jsme tak

vyplnili čas dětem, které si užívaly prázdniny.
Vedení města trápí nedostatečná činnost TS a společně řešíme
úklid a zimní údržbu. Doufáme, že
přijatá opatření povedou ke zkvalitnění péče a pořádku ve městě.
K tomu je třeba také spolupráce
všech občanů. Abychom Vaše připomínky mohli řešit, musíme o
nich vědět. Na přání občanů rada
odsouhlasila zbudování smuteční vývěsky na náměstí. Dále rada
vyhlásila anketu – zda prodloužit večerní spoj z Karlových Varů
do Chodova a z Chodova do Nové
Role. K anketě se můžete vyjádřit na webových stránkách města.
Stále pokračují schůzky s velitelem Policie ČR každou středu od
14:30 hodin. Na tyto schůzky můžete přijít řešit své problémy.
Na DPS začal pracovat správce a nová paní uklizečka. Vybírá
se společnost na realizaci rekon-

strukce spořitelny, která se vybuduje v přízemí vedle pošty.
Rada města se sejde s vedením
kabelové televize, kde budou řešeny připomínky občanů na kvalitu vysílání.
Ve spolupráci se společností
un 1794 a.s. budeme opravovat kulturní dům a s podporou ředitele Argmana organizovat některé netradiční kulturní akce.
Připravujeme projekt na realizaci kamerového systému, abychom
zajistili bezpečnost alespoň na některých místech ve městě.
Již jsou dokončeny změny v projektové dokumentaci na realizaci
parkovacích míst na sídlišti Pod
Nádražím.
Oslovili jsme ﬁrmy na vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci kuchyně v MŠ.
Na posledním jednání zastupitelstva byl bez připomínek schválen rozpočet města na letošní rok.

Díky tomu můžeme přerozdělit ﬁnanční pomoc jednotlivým společnostem města na jejich činnost.
S rozpočtem spustíme realizaci investičních akcí a mapujeme
opravy chodníků, cest a komunikací. Pokud máte nějaké připomínky k opravám, je nyní nejvyšší čas doručit je písemně na podatelnu MěÚ.
Chcete-li dostávat SMS zprávy s
informacemi o dění ve městě, zaregistrujte se na podatelně MěÚ a
zcela zdarma vám budou zasílány
aktuální informace.
Tímto se s vámi loučím. O dalších akcích města vás budeme informovat prostřednictvím kabelové televize a také v dalším vydání Novorolského zpravodaje. Přeji vám všem v nadcházejícím jarním období krásné, slunečné dny
a těším se na vaše podněty a připomínky.
Jitka Pokorná

informace, oznámení, zprávy
z městského úřadu
Novorolská kabelová televize je od února pestřejší
Dne 20. 2. 2012 došlo k zapojení dalších digitálních televizních kanálů do kabelového rozvodu. Příjemci kabelové televize mohou nyní přijímat v základní nabídce 15 programů v digitální kvalitě.
Jsou to: ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, NOVA, Nova Cinema, Prima family,
Prima Cool, Prima Love, TV Barrandov, ZAK TV a německý veřejnoprávní multiplex Arte, Phoenix, Eins Plus a Das Erste. Přibyl rovněž jeden digitální rozhlasový kanál. Programová nabídka analogových kanálů zůstala zachována, tudíž příjemci, kteří ještě nemají TV přijímače
vybaveny digitálním tunerem, nezůstanou ochuzeni.
Upozornění: Z důvodu vložení digitálních kanálů došlo k posunu
frekvencí některých ze stávajících analogových programů, proto doporučujeme provést opětovné naladění TV stanic a jejich roztřídění.

Chcete být pravidelně informováni o dění ve městě?
Uvítali byste včasné varování v případě ohrožení?
Zaregistrujte se do nového SMS info systému!
Město Nová Role nabízí občanům možnost bezplatné registrace do
SMS info systému města k zasílání informací o dění v Nové Roli a pořádaných akcích.
Databáze telefonních čísel může být využita i v případě ohrožení živelními katastrofami pro zaslání včasného varování. Seznam telefonních čísel je použit pouze k zasílání SMS a telefonní čísla nejsou zpřístupněna dalším osobám a subjektům.
Registrovat se můžete přímo v podatelně městského úřadu, ale také
telefonicky na číslech 353 176 311 a 353 176 319 nebo prostřednictvím
e-mailu na adresách bohdanafedorova@novarole.cz a vlastislavsliz@
novarole.cz.
Informace najdete také na oficiálních internetových stránkách města
http://www.novarole.cz

Odvoz domovního odpadu lze platit bezhotovostně
Poplatek za odvoz domovního odpadu lze uhradit bezhotovostně převodem na účet města č. 9005-3021341/0100. Variabilní symbol poplatníka bude sdělen na požádání na telefonním čísle 353 176 324 nebo
osobně v pokladně MěÚ.

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:
Jan Minařík
Štěpán Sedlák
Vojtěch Sedlák
David Taiš
Matěj Stupka
Anna Marková
Eliška Osovská

Tereza Zelenková
Aneta Taišová
Anna Marie Burelová
Mária Večeřová
Tereza Helclová
Daniela Seidová

Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostně prožité dětství.

Máte podněty pro práci novorolských policistů?
Sdělte jim je přímo v kanceláři starostky!
Každou středu od 14.30 hodin se v kanceláři starostky města konají
veřejné schůzky s představiteli Policie České republiky. Přijďte vyjádřit
váš názor k situaci v Nové Roli. Těšíme se na Vaše podněty.

Přivítali byste pravidelné noční autobusové spojení
s Chodovem a Karlovými Vary?
Vyjádřete svůj názor v naší anketě...
Rádi bychom znali váš názor na zajištění nočního autobusového spoje z Karlových Varů do Nové Role přes Chodov ve všední dny a v sobotu.
• odjezd z Karlových Varů ve 22.30 hodin
• odjezd z Chodova do Nové Role ve 22:57 hodin
V případě realizace spoje bude město na jeho provoz přispívat
částkou 450 Kč denně, což činí 139.500 Kč ročně.
Uvítali bychom, kdybyste vyjádřili svůj názor na věc v anketě umístěné na internetových stránkách města http://www.novarole.cz nebo
nám ho sdělili osobně na MěÚ Nová Role v obvyklých provozních hodinách.

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří se narodili v lednu
a únoru. Zvláště potom jubilantům, kteří oslaví své 75., 80., 85. narozeniny
a více. Tyto jubilanty navštívíme s blahopřáním a předáme dárkový balíček.

Bedřiška Čermáková
Libuše Mikulecká
Zdeněk Veleta
Josef Haláček
Božena Geťková
Irma Švarcová
František Petřík
Rozália Mazancová
Olga Turková

Jaroslava Omraiová
Hilda Dvořáková
Anna Rödlová
Josef Matúš
Josef Váchal
Jiří Šendera
Marie Fojtíková
Rozália Šašková
Václav Síkora

Aktuální termíny pro obřady uzavření manželství
Svatební obřady před MěÚ v Nová Roli se konají jedenkrát měsíčně.
Termíny pro období od března do prosince roku 2012 jsou tyto:
24. březen, 28. duben, 26. květen, 23. červen, 28. červenec, 25. srpen,
22. září, 27. říjen, 24. listopad a 15. prosinec.

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

Dovolujeme si jubilanty upozornit na změnu, ke které dochází od března
2012. S dárkovým balíčkem budeme navštěvovat pouze občany, kteří oslaví 80., 85., 90. narozeniny. Občanům starším přijdeme popřát každý rok.
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání konaném dne
30.1.2012 usnesením číslo 10/06-3 usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2) pís. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále též jen vyhláška):
1)
Ukládá povinnosti 1) :
a)
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;
b)
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték;
c)
k ochraně životního prostředí.
2)
Stanoví omezující opatření 1) :
a)
při užívání veřejného prostranství;
b)
k ochraně občanů před hlukem.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a)
Veřejným pořádkem – souhrn pravidel chování na veřejnosti, vycházející z právních norem i norem morálních a společenských, jejichž zachování je podle obecného přesvědčení v určitém místě a čase
nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití.
b)
Veřejným prostranstvím 2) – všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
c)
Veřejně prospěšným zařízením – zařízení veřejně přístupná,
určená pro veřejné použití ke konkrétnímu účelu, zejména autobusové
zastávky, lavičky, odpadkové koše, lampy veřejného osvětlení, zařízení
dětských hřišť, zábradlí.
d)
Veřejnou zelení – travnaté plochy, které jsou přístupné každému bez omezení, dále plochy zatravněné i nezatravněné půdy nacházející se pod stromy a keři včetně těchto dřevin. Jedná se zejména o
parky, sady, uliční zeleň, remízky, květinové výsadby, mobilní zeleň.
e)
Hlučnými stroji a zařízením – zejména elektrocentrály, vrtačky, sbíjecí kladiva, cirkulárky, řezačky, motorové pily, rozbrušovačky,
kompresory, sekačky, křovinořezy, drtiče větví.
f)
Chovatelem zvířete nebo zvířat – každá osoba, která v zájmovém nebo hospodářském chovu zvíře nebo zvířata chovají. Za chovatele se považuje i osoba, která zvíře doprovází.
g)
Dobou nočního klidu – se rozumí doba od 22:00 hodin do
6:00 hodin3).
Čl. 3
Podmínky pro užívání veřejného prostranství a veřejně prospěšných
zařízení
1)
Při užívání veřejného prostranství je na veřejném prostranství zakázáno:
a)
Provádět mytí a opravy vozidel. Toto ustanovení se nevztahuje na pozemní komunikace 4), kde jsou práva a povinnosti při jejich
užívání upraveny zvláštními přespisy 5).

b)
Rozdělávat veřejné ohně včetně grilovacích zařízení – Městský úřad Nová Role může na základě podané písemné žádosti udělovat
pro tento případ užívání veřejného prostranství výjimky.
2)
Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, a to pouze na těch vymezených veřejných plochách veřejného prostranství ve městě Nová Role, jak jsou označeny a graﬁcky
vymezeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Tento zákaz se nevztahuje na
konzumaci alkoholických nápojů v případech zvláštního užívání veřejného prostranství v souladu s podmínkami tohoto užívání dle zvláštního předpisu města Nová Role 6). Zákaz se dále nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů v tzv. předzahrádkách hostinských zařízení, jsou-li provozovány s příslušným oprávněním k užívání pozemku, na
kterém jsou provozovány (např. vlastnické právo provozovatele k užívanému pozemku, nájem, podnájem, výpůjčka).
Čl. 4
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí
Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí včetně tanečních zábav a diskoték konaných mimo stavby určené k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona 7), je pořadatel či
provozovatel povinen nejpozději 14 kalendářních dnů před jejím konáním oznámit Městskému úřadu Nová Role. V oznámení uvede:
a)
Podnikatel, právnická osoba - obchodní ﬁrmu v souladu s obchodním rejstříkem nebo název, jde-li např. o občanské sdružení, dále
IČ a sídlo, právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku;
b)
Podnikatel fyzická osoba - jméno a příjmení, IČ, trvalý pobyt
a přiloží příslušný živnostenský list;
c)
Fyzická osoba - jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt.
Další náležitosti oznámení:
a)
obsahové zaměření akce,
b)
místo pořádání a jeho předpokládaná kapacita,
c)
čas konání (zahájení a ukončení).
Změny údajů uvedených v oznámení je pořadatel povinen sdělit neprodleně v místě podání oznámení.
Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou
pořadatelskou službu po celou dobu konání akce.
Čl. 5
Ochrana a údržba veřejné zeleně
1)
Vlastníci, nájemci a ostatní uživatelé pozemků nebo konstrukcí, na kterých je veřejná zeleň, jsou povinni chránit ji před poškozováním a neoprávněnými zásahy a dbát na její čistotu. Je zakázáno
provádět jakékoliv zásahy do veřejné zeleně bez souhlasu Městského
úřadu Nová Role, resp. objednáním prací městem Nová Role.
2)
Na veřejných prostranstvích tvořených plochami veřejné zeleně se zakazuje jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace s výjimkou vozidel zabezpečujících úpravu a údržbu veřejné
zeleně a zařízení na veřejné zeleni umístěných a s výjimkou zvláštního užívání veřejného prostranství ve městě Nová Role, jak je upraveno
zvláštním předpisem města Nová Role 6).

Pokračování na straně 4

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012
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Čl. 6
Povinnosti vyplývající z chovu zvířat
1)
Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat
nemohl ohrožovat čistotu a veřejný pořádek v obci. Chovatel je povinen
zabezpečit zvíře tak, aby nemohlo obtěžovat jiné osoby nebo jejich život, zdraví či majetek.
2)
Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na veřejném prostranství s výjimkou vymezených prostor pro volné pobíhání psů na pozemcích ve vlastnictví města Nová Role v katastrálním území Nová Role
– pozemkové parcely číslo 1087 o výměře 57203 m2 a číslo 1091 o výměře 11601 m2. Vymezení prostor pro volné pobíhání psů je označen
a graﬁcky vymezen na příslušné části mapy katastrálního území Nová
Role, a to jako příloha č. 2 této vyhlášky. Vstupy na vymezené pozemky
z veřejně přístupných komunikací a pozemků město Nová Role označí
viditelnou tabulí s nápisem „Vymezený prostor pro volné pobíhání psů
dle OZV č. 3/2012 města Nová Role“ s případným doplněním piktogramu psa.
3)
Doprovázející osoba je povinna na veřejném prostranství,
kde je zakázáno volné pobíhání psů, zabezpečit psa vedením na vodítku.
4)
Každý držitel psa po splnění ohlašovací povinnosti podle
zvláštního předpisu města 8) obdrží evidenční známku pro psa. Držitel
psa nebo osoba, která psa v daném okamžiku psa doprovází, je povinna zajistit, aby pes známku na veřejném prostranství nosil.
5)
Chovatel zvířete je povinen neprodleně odstranit nečistotu
způsobenou zvířetem na veřejném prostranství.
Čl. 7
Ochrana před hlukem

6)
Na veřejných prostranstvích je zakázáno používat pyrotechnické výrobky. Toto ustanovení neplatí dne 31.12. od 23:00 hod. do
1.1. do 2:00 hod. Výjimky v odůvodněných případech povoluje městský úřad na základě písemné žádosti.
7)
Povinnosti dle předešlých ustanovení v odstavcích 2 a 5 čl. 7
této vyhlášky se nevztahují na uzavřené provozy umístěné v budovách
k tomuto účelu určených 7) (např. dílny a opravny, výrobní linky, garáže
podniků, apod.) a na práce, které je nezbytně nutné provést k odstranění havarijního stavu k zabezpečení majetku či k zabezpečení osob a
zvířat.
8)
Odpovědnost za dodržování stanovených limitů hladiny hluku a vibrací podle zvláštních předpisů 9) není ustanoveními této vyhlášky dotčena.
Čl. 8
Kontrola, sankce
Dodržování této vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat příslušné orgány Policie ČR a příslušné osoby Městského úřadu Nová Role. Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů 10).
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1)
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Nová Role č.
2/2006, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku vyhlášená dne
31.3.2006 a Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 1/2008,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o zajišťování a
ochraně veřejného pořádku vyhlášená dne 3.4.2008
2)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) § 10 písm. a), b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

1)
Účelem této vyhlášky je mimo jiné ochrana před hlukem v
době nočního klidu, v neděli a ve dnech státem uznaných svátků, a to i
hlukem, který nepřekročí hygienické limity stanovené zvláštními předpisy 9), ale který by přitom mohl narušit veřejný pořádek či být v rozporu s dobrými mravy tím, že by nad míru přiměřenou obtěžovat fyzické
osoby.
2)
V době nočního klidu je každý povinen zabezpečit, aby při
provozu hlučných strojů a zařízení nevznikal a nešířil se hluk, který by
jiné obtěžoval. Zejména se zakazuje používání hlučných strojů a zařízení, jejich zkoušení, opravy či úpravy mimo budovy, resp. mimo vnitřní
prostory dostatečně chránící ostatní fyzické osoby a okolí před hlukem.
3)
V místě obytné zástavby a v době nočního klidu jsou osoby
provozující pohostinská, ubytovací a jiná obdobná zařízení povinny zajistit, aby hlukem, zejména z hudební produkce, nebyly nepřiměřeně rušeny nezúčastněné osoby.
4)
Pro zajištění klidu v nočních hodinách v místech s bytovou zástavbou se stanovuje povinnost omezit živou a reprodukovanou hudbu
či slovo v době nočního klidu tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby nepřiměřeným prostupujícím či přímým hlukem.
5)
Zakazuje se provádět činnosti a práce s použitím hlučných
strojů a zařízení v době státem uznaných svátků a v neděli.

2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
3) § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů a § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích
4) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
5) např. § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
6) § Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2012, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
7) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
8) Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 4/2005 o místním poplatku
ze psů
9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Nařízení vlády
č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
10) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů

Libor Škarda, v.r.
místostarosta města

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města

Přílohy k obecně závazným vyhláškám města si můžete prohlédnout na MěÚ Nová Role nebo na internetových
stránkách města na adrese http://www.novarole.cz/obsah/obecne-zavazne-vyhlasky-mesta.html
Další nové OZV města budou otištěny v následujícím vydání Novorolského zpravodaje.
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Novorolští si bruslení užívali!
Koncem ledna ukazovaly prognózy vývoje povětrnostních podmínek na souběh slunečných dnů a třeskutých mrazů.
Nedostatek sněhu a tím pádem i omezené možnosti volnočasových aktivit v tomto období (jak dětí tak dospělých)
přivedly místostarostu města na myšlenku vytvořit rozlehlý přírodní rekreační areál.
Se souhlasem radnice a po provedeném měření únosnosti ledového příkrovu se povedlo ve spolupráci s Technickou
službou Nová Role za minimálních nákladů nápad realizovat. Odměnou za vynaložené úsilí byl nevšední pohled na
stovky spokojených lidí bruslících po dobře upraveném ledě novorolského rybníka. Věříme, že tento nápad zpříjemnil
mrazivé únorové období mnoha dospělým a dětem rozšířil prázdninové aktivity.
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školství
„Škola hrou“ aneb jak novorolská základní škola
naplňuje v praxi odkaz Jana Ámose Komenského
Rytířské klání ve 4. A se nadmíru vydařilo
V pondělí 30. ledna vyvrcholily měsíční přípravy žáků 4. A na slavnostní
ukončení učiva vlastivědy (téma středověk) „Rytířským kláním“.
V lednu si žáci postavili hrad z kartonu, každý si vyrobil erb a přilbu. Od
rána se chystala slavnostní tabule, probíhaly soutěže bystřící ducha a tužící svaly. Po slavnostním pasování na rytíře zazněla středověká píseň a nechyběl ani tanec.
Třídní učitelka Hana Tomanová

Masopustní veselí s našimi prvňáčky
bylo takové, jaké má být: velmi veselé!
V roce 2012 připadl termín masopustního úterý na 21. února a do masopustních oslav jsme se zapojili také my s prvňáčky.
Děti přišly v kostýmech, povídali jsme si o masopustních zvycích, o důvodu, proč se masopust slavil, plnili jsme různé veselé úkoly (bylo třeba využít
našich znalostí z matematiky a češtiny), samozřejmě i zpívali a tančili. Bylo
veselo jako při pravém masopustním řádění.
Děkujeme maminkám, které připravily masopustní dobroty na hostinu.

Když najdeš přítele, najdeš poklad
Tento název neslo interaktivní představení v KASSu Chodov, které shlédli
žáci 1. stupně naší ZŠ v rámci turné Kindertour 2011/12.
Děti se přenesly spolu s účinkujícími na smyšlený ostrov Malageia, kde se
odehrál příběh o hledání skutečných životních hodnot. Žáci byli vtaženi do
děje, celou hodinu spontánně reagovali, zpívali a tančili.
V průběhu koncertu byli žáci za plnění různých úkolů odměňováni tričky,
plakáty a samolepkami. Každý obdržel zdarma ke vstupence za 50 Kč také
CD s písněmi z koncertu, zpěvníček, pohlednici a speciální vydání ostrovních novin. Stálo to opravdu za to.
Více informací o projektu najdete na www.kindertour.cz
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školství
Paní Zima se letos předvedla
Na leden a únor roku 2012 budeme určitě ještě dlouho vzpomínat. Bohatá
nadílka sněhu, třeskuté mrazy (vždyť padly i dlouholeté teplotní rekordy, na
některých místech České republiky bylo až – 40°C), vánice, náledí…
Příznivci zimních sportů si však zákonitě museli přijít na své. A co teprve
děti! Hodiny tělesné výchovy se většinou odehrávaly venku. Sáňkování a bobování v Nové Roli i v Nových Hamrech, bruslení na Novorolském rybníku
(úžasná byla úprava ledu zajištěná radnicí, takže si nejen žáci, ale i dospělí
lidé super zabruslili) – prostě paráda.
Své kouzlo měly i vycházky dětí do lesa za zvířátky, kterým bylo třeba v těch
mrazech pomoci. Paní Zima se vyřádila a teď už se všichni těšíme na teplé jarní sluneční paprsky.

Zápis do 1. třídy novorolské ZŠ
V úterý 31. ledna dostali žáci ZŠ pololetní vysvědčení a i předškoláci měli
svůj velký den – čekal je zápis do 1. třídy.
Tentokrát jsme zápis zaměřili tématicky na čtyři roční období. Děti s rodiči procházely čtyřmi třídami a plnily klasické úkoly, jen zábavnější formou
a beze strachu. Kdo obstál, dostal pamětní list a čtyři zápichy s motivy jara,
léta, podzimu a zimy. Zápis prováděly paní učitelky z 1. stupně za vydatné pomoci děvčat z 6. A a 7. A.
Všem, kteří se zápisem pomáhali, patří dík a budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a zvládli vše stejně dobře, jako jejich kamarádi v
minulých letech.
Stránky za ZŠ připravila PaedDr. Miluše Dušková
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Výtvarné práce žáků ZŠ Nová Role

Tématem prací žáků 1. stupně novorolské ZŠ byla zima. Žáci 1. třídy se učí pracovat s vodovými barvami (zapouštění, tenká linie štětcem) a vytvořili pěkné obrázky ptáčků v zimní krajině. Ptáček vpravo nahoře je od Jiříka Ulče a ten vlevo
dole od Aničky Peřinové, oba navčtěvují třídu1. A.

Žáci 4. třídy už více pracují s fantazií a křídovou technikou ztvárnili sněhové
vločky (linie černou tuží, kontury lepidlem, křídové pozadí). Obrázek vlevo nahoře je od Natálky Karlíkové a druhé vločky vytvořila Terezka Zburníková (4. A).
Obrázek na titulní straně Novoroláčku vytvořila Raduška Veselá z 1. A.

Zimní soustředění nejmladších fotbalistů
FK Nová Role se konalo v Nových Hamrech
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Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234
www.msnovarole.estranky.cz
email – msnovarole@volny.cz
tel. 353 951 155

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín zápisu: 23. 3. 2012 od 9.00 – do 11.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hodin.

V den zápisu se koná Den otevřených dveří – srdečně vás zveme s vašimi
dětmi k návštěvě naší mateřské školy.
Zápis se týká dětí, které rodiče chtějí umístit do MŠ v průběhu celého školního
roku – tj. od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013

Kritéria pro přijímání dětí (stanovena s vědomím MěÚ Nová Role):
Do MŠ jsou přednostně přijímány:
x Děti ve věku od 3 let z obvodu Nové Role.
x Poslední rok před zahájením povinné školní docházky.
x
x

x
x
x
x

Potvrzení lékaře o vhodném zdravotním stavu a úplném očkování.
Další pomocná kritéria – zaměstnanost rodičů, doporučení odborných pracovišť,
zvláštní potřeby rodiny apod. U rodičů samoživitelů v případě svěření dítěte do péče:
doklad o této skutečnosti vezměte s sebou k zápisu.
Postup:
Tiskopis žádosti o přijetí dítěte dostanete při zápisu v ředitelně školy.
K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz.
U dětí rodičů s cizím státním občanstvím doložte doklady o přechodném či trvalém
pobytu.
Vyplněnou žádost přinesete 6. dubna v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13.00 – 15.00
hodin do ředitelny školy.

Pouze v případě volné kapacity MŠ
lze zapsat do MŠ dítě rodiče na rodičovské dovolené:
- Je- li rodič na rodičovské dovolené s dítětem mladším, může starší dítě mateřskou školu
navštěvovat bez omezení.
- Pobírá-li rodič na dítě státní příspěvek, může být dítě umístěno pouze na 4 hodiny denně.
Veškeré informace, které MŠ budou sděleny, jsou důvěrné a jsou vyžadovány na základě
zákonů. S výjimkou oprávněných institucí nebudou údaje nikomu sdělovány.

V Nové Roli 10. 2. 2012

Ředitelka školy Bohumila Matuščáková

Zápis do mateřské školy v Mezirolí
Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis
do mateřské školy v Mezirolí
na školní rok 2012/2013.
Zápis se uskuteční v úterý 3. dubna 2012
od 9:00 do 15:00 hodin
v kanceláři mateřské školy.
Zástupce dítěte při zápisu:
1. Vyplní přihlášku do mateřské školy
(přihlášku je možno vyzvednout předem
v mateřské škole).
2. Předloží občanský průkaz matky dítěte
pro ověření trvalého pobytu dítěte.
Ředitelka mateřské školy posoudí
přihlášky dle kritérií pro přijímání dětí
do mateřské školy v Mezirolí a do 30 dnů
vydá rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
Do mateřské školy v Mezirolí jsou
přednostně přijímány děti s trvalým pobytem
v obci Mezirolí a Nová Role, děti v posledním
ročníku před zahájením povinné školní
docházky a děti zaměstnaných rodičů.
Den zápisu do MŠ je současně
dnem otevřených dveří, můžete navštívit
mateřskou školu se svými dětmi,
prohlédnout si prostory mateřské školy
a seznámit se možnostmi, které mateřská škola nabízí při výchově a vzdělávání dětí
v předškolním věku.
Více se dozvíte na stránkách mateřské školy:
www.msmeziroli.estranky.cz
Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ

TJ Nová Role,
dance aerobik
Malé novorolské aerobičky předvedly své
vystoupení v sobotu 14. ledna na mysliveckém
a o měsíc později, rovněž v sobotu 18. února
na sportovním plese.
Děvčata měla veliký úspěch a za svou snahu
dostala každá z nich sladkou odměnu.
Na akcích vystoupily také ženy
s ukázkou zumby.
Za TJ Nová Role
Jitka Rákošová
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policie informuje

Zpráva o činnosti obvodního oddělení PČR
Nová Role v roce 2011
Charakteristika služebního
obvodu obvodního oddělení
PČR Nová Role:
Do služebního obvodu OO PČR
Nová Role spadají obce Děpoltovice, Nivy, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Mírová a Smolné
Pece. Obecních či městských úřadů
je v obvodě působnosti celkem pět.
Jedná se o tyto obecní úřady:
Božičany, Děpoltovice, Mírová,
Smolné Pece a Městský úřad v Nové
Roli. Ve služebním obvodě žije trvale asi 5100 obyvatel, přičemž toto
číslo o víkendech, zejména v letní sezóně a prázdninách, významně narůstá o rekreanty z chatových
osad v Nové Roli, Mezirolí a Děpoltovicích.
Plocha našeho služebního obvodu
je 47,9 km čtverečních.

Shora uvedený nápad trestné činnosti co do počtu celkově zjištěných
TČ a podílu objasněnosti v rámci celého sl. teritoria OOP N. Role
ve srovnání s předchozími roky vypovídá o tom, že v roce 2011 trestná činnost vzrostla oproti roku 2010
o 25 TČ a oproti roku 2009 vzrostla o 29 TČ.

Činnost OOP Nová Role:
V roce 2011 byla činnost OO PČR
Nová Role zaměřena na splnění
úkolů při zajišťování ochrany bezpečnosti osob a majetku, veřejného
pořádku, odhalování trestných činů
a přestupků, zjišťování jejich pachatelů a dále preventivní činnost ve
všech výše uvedených oblastech.
V souvislosti s těmito úkoly byla
prováděna preventivní opatření, například „ÚKLID“, která se konala
jednou měsíčně a vždy byla zaměřena na určitou problematiku, jako
je podávání alkoholu mladistvým,
kontrola chatových oblastí, BESIP
atd. Na těchto opatřeních se podílely i OO PČR Nejdek, OO PČR Pernink a oddělení služební kynologie.
Při bilancování roku 2011 a plnění
úkolů OO PČR Nová Role lze konstatovat, že v roce 2011 bylo ve služebním obvodě novorolské policie
spácháno, prověřeno a prošetřeno:
1) Na úseku nápadu trestné činnosti celkem 125 trestných činů, z
toho objasněno 82 trestných činů,
což činí 65,6 % (pro srovnání nápadu TČ s předchozími roky viz. níže
uvedená tabulka).

Ohledně druhů spáchané trestné
činnosti zabírá největší podíl na celkovém nápadu majetková trestná
činnost – 61 případů, tj. 49 %, objasněno 31 %. Jedná se především o
krádeže věcí z vozidel, víkendových
a zahradních chat a provozoven.
18 případů, tedy asi 14,4 % celkového nápadu trestné činnosti, tvoří
trestná činnost řidičů, která spočívá především ve spáchání trestných
činů: ohrožení pod vlivem návykové
látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Z celkového nápadu trestné činnosti zaujímá se 22 případy 17,6 %
tak zvaná násilná trestná činnost,
kde v uvedené tabulce jsou zahrnuty
loupeže, fyzická napadení mezi osobami s ublížením na zdraví včetně
výtržnictví a útoků na veřejného činitele. V této souvislosti lze konstatovat, že v celém sl. obvodu za uplynulý rok byly spáchány v drtivé většině tzv. bagatelní trestné činy vyplývající z běžné pouliční kriminality.
V další řadě z celkového nápadu
trestné činnosti tvoří 8 % (10 případů) trestná činnost proti rodině
a mládeži. Zde jsou zahrnuty především trestné činy ohrožování výcho-
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vy mládeže a zanedbání povinné výživy. Tyto uváděné trestné činy byly
všechny objasněny.
Ve dvou případech byla řešena nedovolená výroba a jiné nakládání s
omamnými a psychotropními látkami a jedy.
2) Na úseku přestupků a veřejného pořádku bylo řešeno celkem
436 přestupků, z toho na místě vyřízeno v blokovém řízení 309 přestupků uložením blokových pokut,
oznámeno na příslušné úřady 61
přestupků a odloženo bylo 66 přestupků.
V oblasti veřejného pořádku, pokud se týká města Nová Role, lze
konstatovat, že přetrvávají problémy z posledních let, tedy poškozování obecního majetku zejména ničením laviček, zařízení dětských
hřišť, vysypávání odpadkových košů
o víkendech a rušení nočního klidu
v souvislosti s konáním pátečních a
sobotních diskoték.
Problémovým a dalším vytypovaným místům z hlediska udržení veřejného pořádku je ze strany zdejší součásti věnovaná patřičná pozornost a stejně jako v uplynulém
roce budou i v tom letošním plánovitě a systematicky probíhat policejní opatření, tzv. Úklidy, a další akce bezpečnostního charakteru
s různým zaměřením, a to zejména
na dodržování veřejného pořádku,
kontrolu podávání alkoholu a jiných
návykových látek mladistvým, kontrolu a dohled nad BESIPem, pátrání
po hledaných osobách a odcizených
věcech, kontroly chatových oblastí a
dalšího zaměření podle aktuální situace v rámci bezpečnosti v regionu.
3) Úsek pátrání po osobách a odcizených věcech: V rámci služebního teritoria OOP Nová Role bylo
v uplynulém roce za využití všech
dostupných sil a prostředků vypátráno celkem 9 hledaných osob, ve
20 případech byli pachatelé zadrženi přímo na místě činu nebo bezprostředně po spáchání činu, 4 osoby zatčeny, 24 osob zajištěno. Přetrvávajícím problémem ve vztahu

k pátrání po pohřešovaných osobách zůstávají útěky svěřenek z VÚ
a ŠJ Nová Role, jejichž útěk ze strany zdejší součásti není možno jinak
postihnout, než faktickým zajištěním a předáním zpět do VÚ, odkud
následně opětovně utečou. Veškerá
práce zakročujících policistů, vynaložený čas a prostředky, tak přicházejí vniveč, zatímco by mohly být
lépe a efektivněji uplatněny u občanů, kteří v tom či onom případě pomoc policie opravdu potřebují.
4) Prevence: Na obvodním oddělení PČR Nová Role byla na poli prevence ustanovena policistka prap.
Jana Březinová. Ta provádí zejména systémovou a cílenou preventivní činnost směřovanou na děti, mládež a seniory.
Preventivní činnost nejčastěji probíhá formou přednášek a diskuzí s
těmito cílovými skupinami obyvatel. V tomto směru je třeba vyzdvihnout úroveň spolupráce s vedením
města Nová Role a vedoucími pracovníky školských zařízení a DDM
Nová Role, bez jejichž vstřícnosti by
nebylo možno vykonávat preventivní činnost na této úrovni.

Priority OO PČR Nová Role:
Závěrem lze konstatovat, že bezpečnostní situace ve služebním teritoriu OO PČR Nová Role je stabilizovaná a na základě rozboru dosažených výsledků a poznatků z celého spektra činností zdejší součásti vyplývají mimo jiné pro rok 2012
následující priority:
• Zintenzivnit, rozšířit a zapojit do
spolupráce v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti občany, občanská sdružení, zájmové spolky a každého, komu záleží na bezpečnosti v
daném regionu.
• Vynaložit veškeré dostupné síly
a prostředky, za podpory a spolupráce všech dalších policejních složek, k efektivnímu a účinnému boji
s kriminalitou, zajištění veřejného
pořádku a pocitu bezpečí všech řádných občanů ve služebním teritoriu
zdejší součásti.
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poděkování občanům Nové Role

Sbírka na léčení Nikolky nebyla marná
Vážení občané Nové Role.
Přesto, že při současných třeskutých mrazech většina z vás jistě toužebně očekává příchod jara, dovolte
nám, abychom se naším příspěvkem
vrátili do poetického období uplynulých Vánoc. Velmi rádi bychom totiž
poděkovali všem „lidem dobré vůle“,
kteří o uplynulých adventních koncertech přispěli na rehabilitační pobyt
naší dcerky Nikol Zíkové. Díky každému z vás se podařila nashromáždit
částka, která Nikolce umožnila v polovině ledna nastoupit na čtrnáctidenní
pobyt do Adeli Medical Centra v Piešťanech.
Velmi si vážíme aktivního přístupu
vedení Základní školy Nová Role, které od samého začátku úzce spolupracovalo s Nadačním fondem Porozumění, jež za tímto účelem kontaktovalo i řadu jiných škol karlovarského regionu. Paní zástupkyně ředitele školy
Soňa Dorundová se osobně jako host
zúčastnila úplně prvního adventního
koncertu ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary a spolu s vedením školy Nová
Role pak iniciovala sbírkové akce na
všech adventních koncertech pořádaných v Nové Roli.
Velký dík také patří Ženskému komornímu sboru Cichorium a Smíšenému pěveckému sboru Chorea Nova
a pod vedením sbormistryně paní Pavlíny Petříkové a ZUŠ Nové Role, které
se na všech těchto sbírkových akcích
aktivně podílely.
Když už se zmiňujeme o vedení ZŠ
Nová Role, dovolte nám „odskočit do
nedávné minulosti“ a poděkovat vedení školy za úžasně vstřícný postoj, který zaujalo v době, kdy jsme s dcerkou
v roce 2006 byli u „Zápisu do povinné

školní docházky“. Když se při „zápisu“ ukázalo, že Nikolka nechodí, okamžitě se vedení školy dohodlo s vedením města Nová Role a do právě probíhající rekonstrukce školy začlenilo
ještě další drobné projektové úpravy
tak, aby byl Nikolce co nejvíce usnadněn pohyb a „život“ ve škole.
V té době Nikolku čekala ještě náročná operace obou dolních končetin
a byl jí umožněn roční odklad povinné školní docházky. A tuto dobu vedení školy využilo na to, aby Nikolce zajistilo vhodný školní nábytek, schodolez a v neposlední řadě peníze na asistenta pedagoga. Velmi si toho vážíme,

středu 4. ledna 2012 zorganizovali další sbírkovou akci na rehabilitační pobyt v Adeli pro naši dcerku, kde
se jim podařilo získat finanční částku
přesahující 10 tisíc korun.
Zřejmě by mnohé z vás zajímalo, co
je Adeli Medical Centrum za zařízení. Podrobný popis naleznete na webových stránkách (http://www.adeli-method.com/). Ve stručnosti však
lze říci, že se jedná o rehabilitační zařízení ve slovenských Piešťanech, zabývající se léčbou dětské mozkové obrny
a následků poúrazových zranění. Ve
své činnosti přitom využívá pokrokové moderní metody, které ostatní re-

neboť termín „integrace handicapo- habilitační zařízení dosud nevyužívavaných dětí“ do běžné školy je sice po- jí. Díky svým unikátním terapiím (jedslední dobou hojně vyslovován, bohu- nou z nich je „cvičení v kosmickém obžel však často zůstane u slov, která bez lečku“) dosahuje toto zařízení již po
aktivní účasti školy, se nejsou schopna několika absolvovaných čtrnáctidendo praxe sama zavést.
ních cyklech výrazného zlepšení zdra1. září 2008 tak Nikolka mohla na- votního stavu svých pacientů.
stoupit do školy ve svém bydlišti. PrvTyto výsledky dělají z Adeli velmi vyní týdny byly jak pro Nikolku, tak pro hledávané rehabilitační zařízení, a to
její spolužáky „seznamovací“, ale díky nejen v Evropě, ale i v zámoří, což výbáječné třídní paní učitelce Soně Va- razně ovlivňuje jeho cenu. Cena za čtrvrochové a asistentce pedagoga Olze náctidenní cyklus je 4 tisíce Euro, přiBártové se za relativně velmi krátkou čemž žádná z českých pojišťoven na
dobu děti vzájemně „otrkaly“ a dnes tento rehabilitační pobyt nepřispívá.
jsou „jedna velká parta“.
Existuje však také možnost, že paciRádi bychom také poděkovali Smí- ent nastupuje jako „náhradník“ za pašenému pěveckému sboru Chorea cienta, který náhle ze závažných důNova a Big bandu Červení Pante- vodů nemohl nastoupit k rehabilitačři ZUŠ Nová Role pod vedením paní nímu pobytu. V tom případě Adeli poKvěty Teturové, které na akci pořá- skytuje „náhradníkovi“ slevu téměř
dané vedením města Nová Role ve 1000 Euro.

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

Také naše Nikolka měla to štěstí, že
do Adeli nastoupila jako „náhradnice“. Při procedurách si však jako náhradnice v žádném případě nepřipadala. Její každodenní rehabilitační cyklus (kromě neděle) začínal před
devátou hodinou ranní a končil v půl
čtvrté odpoledne – samozřejmě s půlhodinovou přestávkou na oběd. Výsledkem jejího snažení však bylo zpevnění některých svalových partií a získání nových motorických návyků.
Pokud byste chtěli získat více informací o sbírkových akcích na Nikolčin
rehabilitační pobyt, navštivte webové
stránky NF Propojení (http://www.
nfpropojeni.cz) sekci „Akce NF Propojení“ – „Adventní koncert 1. a 18.
12. 2011, dále pak webové stránky ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary (http://zsazus.
cz) sekci Nikolka a v neposlední řadě
také na Nikolčiny webové stránky
(www.nikolka-zikova.cz), které se budeme snažit co nejdříve zaktualizovat.

Závěrem nám dovolte ještě jednou
moc poděkovat všem vám, lidem dobré vůle – a popřát hodně zdraví a osobní pohody.
Manželé Zíkovi s dcerou Nikolkou
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zábava, inzerce

OLDIES
PARTY

MĚSTO NOVÁ ROLE VÁS ZVE NA

30. dubna 2011
od 17:00 – Jimlíkov
od 18:00 – Mezirolí
od 18:00 – Nová Role
(stará část obce)

17. března 2012 restaurace Karibu
na koupališti v Nové Roli
Od 21. hodiny večerní
až do 4. hodiny ranní
vám za 30 kaček budou hrát Dj’s

Míra Šperl a Jarda Vaverka
Světelnou show zajistí

Slávek Bartoň

Občerstvení zajištěno!
V Nové Roli vystoupí na začátku akce děti z DDM
a ZŠ Nová Role, od 19:00 hodin začne hudební
vystoupení skupiny Bodlo.
V sobotu 21. dubna 2011
se sejdou všichni ti, kteří
chtějí pomoci při vytěžení
stromu a palivového dřeva
na stavění májky.
Sraz je na prostranství,
kde bude stát májka
(ve staré části obce) v 9:00 hodin.

alias varhaník

FK Baník Sokolov Vás zve na domácí
utkání jarní části sezony 2011-12
2. profesionální fotbalové ligy

www.fksokolov.cz
www.fksokolov.cz

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012

Datum
10.3.2012

Čas
10:15

Utkání
1.SC Znojmo

24.3.2012

10:15

FK Fotbal Třinec

7.4.2012

10:15

FK Varnsdorf

21.4.2012

10:15

SFC Opava

5.5.2012

10:15

MFK Karviná

12.5.2012

10:15

FK Baník Most
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Dělat
věci pro
radost!
PODPORUJEME
DOSTIHY V ROCE 2012

www.ipmstars.cz
ŽURNÁL MEDIA a.s.
Dr. Davida Bechera 1009/18
360 01 Karlovy Vary
tel.: 354 597 403
e-mail: info@zurnalmedia.cz
www.zurnalmedia.cz



tisk, distribuce letáků



grafické návrhy, DTP



mediální podpora, PR



výroba bannerů, plachet, billboardů



polep automobilů



výroba webových prezentací



výroba tiskovin, letáků,
propagačních
a reklamních předmětů

CHEB

KARLOVY VARY
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PRAHA

14

inzerce

Cheb,
Pekařská 6, T: 728 549 410
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Karlovy Vary,
Botanická 6, T: 608 605 013
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