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     Vážení spoluobčané,

na začátek bych Vám ráda sdělila 

pár informací o tolik diskutovaných 

odpadech. ČR podepsala s EU dohodu o úplném zákazu skládkování, 

které vyprší v roce 2024. Do roku 2020 má být jasné, jak tomuto zá-

vazku dostát. Vzhledem k liknavosti zákonodárců se komunální poli-

tici obávají, že s vypršením lhůty se veškerá zodpovědnost přenese na 

samosprávu, která nebude mít oporu v zákoně. Z toho důvodu vznikla 

Komunální odpadová společnost, a. s. (dále jen KOS). Zakladateli jsou 

Krajský úřad, město Chodov a Nová Role. Akcie společnosti nakoupilo 

49 společností a měst, což je 56% obyvatel a 37% komunálního odpa-

du v kraji. Dle analýz je zřejmé, že náklady na skládkování vzrostou 

do roku 2020 několikanásobně. Původně vize společnosti KOS byla, 

že se vybuduje spalovna komunálního odpadu a všechny přidružené 

obce budou mít problémy s odpadem vyřešeny. Jak to v dnešní době 

bývá, začaly dohady, kde a kdy by měla spalovna vyrůst. Zatím bez 

konečného rozhodnutí. Na setkání akcionářů KOS byl jednohlasně 

podpořen návrh, že se společnost zakonzervuje s minimálními finanč-

ními náklady na rok a počká se, jak se k problému s odpadem postaví 

vláda. Společnost je připravena okamžitě reagovat na jakoukoliv le-

gislativní změnu. Dále je připravena bezúplatně poskytnout pomoc a 

poradenskou činnost v oblasti  nakládaní s odpady obcím. Věřím, že 

je dostatek času, aby se zákonodárci začali chovat odpovědně a celou 

situaci nepodcenili.

 Od roku 2015 je povinností měst a obcí vyplývající ze zákona umož-

nit občanům ukládat bioodpad ze zahrad. Naše město povinnost plní 

tím, že máme vlastní sběrný dvůr, kam může občan odpad ze zahrady 

odvézt. Budeme přistavovat kontejnery k zahrádkářským koloniím a 

žádáme zahrádkáře, aby do kontejneru nevhazovali to, co není bio-

logicky rozložitelný odpad. Každý, kdo znehodnotí obsah kontejneru, 

by si měl uvědomit, že tím musí být odpad odvezen na skládku komu-

nálního odpadu a to je spojeno s nemalými finančními náklady nás 

všech. Město uvažuje o zřízení centrálního kompostéru a v současné 

době podniká legislativní kroky k tomu, aby se tento záměr uskutečnil 

i s přispěním finančních prostředků z dotačních titulů.  Je důležité tří-

dit odpad co nejdůkladněji, abychom nezvyšovali náklady na každého 

občana v Nové Roli.   

V současné době město schvaluje rozpočet, který je přístupný na webo-

vých stránkách a sestavuje investiční akce města, o kterých vás bude-

me podrobně informovat v  televizi Duha, na webových stránkách a 

facebookových  stránkách města. 

Jsem s pozdravem Jitka Pokorná

z
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Vítáme
    děti do života
Eliška Rančová
Bartoloměj Hájek
Mikuláš Hájek

Adriana Mária Polhošová
Viktorie Dědičová

Jaroslav Kocián

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, 

kteří se narodili v měsíci březnu a dubnu. Zvlášť potom
jubilantům, kteří oslaví své 75., 80. narozeniny a více.

Václav Síkora
Marie Fojtíková
Rudolf Hynek
Rozália Šašková
Linda Hajranová
Karol Hegedüš
Marianna Lehečková
Květa Zdeneková
Josef Matúš
Josef Váchal
Renata Glanertová
Karel Hruška
Zdeněk Vlasák
Blanka Léblová
Vojtěch Pukýš
Anna Zlochová
Eva Hudlická
Josef Novotný
Jana Pylypová
Františka Husičková
Bohumil Pešek
Marie Prokešová
Josef Motl
Zdeněk Vaidiš
Lenka Sakařová

Josef Petrák
Jiřina Kubátová

Marie Pardubská
Václav Ženevský

Ingeborg Hájková
Zdeňka Vlnatá

Marta Vejvodová
Alžběta Hegedüšová

Jiří Zídka
Eliška Krejčová

Jarmila Franková
Brigita Švecová

Jiří Šendera
Jiřina Stará

Jaroslava Rakouská
Helga Šajdová

Erich Procházka
Jan Rambousek
Alena Červená

Karel Juráš
Erika Maroušová
Ilse Hablovičová

Vladimír Slíva
Jiřina Österreicherová

Josef Převor

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 20152 3NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

INFORMACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE
V rámci zlepšení dostupnosti zdravotních služeb dětského léka-
ře v odpoledních hodinách upravujeme ordinační dobu každou 

středu s platností od měsíce ledna 2015:

9.30 – 12.30    13.30 – 15.30   

Zdraví, štěstí v novém roce přeje kolektiv dětské ordinace
MUDr. Iva Hartmanová

Petra Krbcová – zdravotní sestra

Informace z 3. zasedání
zastupitelstva města Nová Role

Upozornění
Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že od příštího vy-
dání Novorolského zpravodaje dojde k úpravě zveřejňovaných 
informací v této rubrice.

Termíny zasedání
zastupitelstva města v roce 2015
18. února  29. dubna  24. června 2. září 

11. listopadu 2015Roman Svoboda, tajemník MěÚ

     Jednání zastupitelstva proběhlo 18. 2. 2015 od 17 hodin 
v  budově Sboru dobrovolných hasičů Nová Role. Asi nejdůle-
žitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu města na rok 
2015. Jeho návrh byl schválen všemi (patnácti) hlasy přítom-
ných zastupitelů. Skončilo tedy období rozpočtového provizo-
ria a město již může fungovat v běžném režimu, tzn. zajišťovat 
nejenom standardní provoz potřebný pro fungování obce, ale 
můžeme se pustit i do investičních akcí naplánovaných na tento 
rok. Jejich přehled je jako příloha součástí rozpočtu a za zmínku 
určitě stojí dvě velké, které nás letos čekají: je to výstavba pá-
teřní komunikace v  Mezirolí a vybudování základní umělecké 
školy s koncertním sálem v prostorách bývalého kina (ta bude 
zahájena za podmínky, že městu bude přiznána dotace z  ROP 
Severozápad). Tyto akce, vzhledem k jejich náročnosti, byly také 
projednány a schváleny zastupiteli jako samostatné body jedná-
ní. Z dalších probíraných věcí bude občany asi zajímat, že došlo 
ke změně rozhodnutí zastupitelstva, které se týká vybudování 
přechodu pro chodce v  ulici Chodovská a že přechod nebude 
umístěn uprostřed náměstí (mezi městským úřadem a obchod-
ním domem), ale zůstane ve stávajících  místech (tedy mezi ZŠ a 
nově budovaným DDM a knihovnou), a např. to, že byl založen 
Charitativní fond města, jehož příjmem budou dary a příspěvky 
fyzických a právnických osob (bude tedy existovat zcela mimo 
rozpočet města) a jehož čerpání bude sloužit jako mimořádná 
jednorázová podpora v tíživé situaci sociálně potřebným a to na 
základě doporučení Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální 
věci a po schválení radou města, případně zastupitelstvem. To i 
další věci se dočtete v zápise z jednání zastupitelstva, který bude 
zveřejněn na webových stránkách města Nová Role v nejbližších 
dnech.

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace

pořádá ve dnech
15. dubna 2015 – 17. dubna 2015

v DDM Nová Role

JARNÍ BURZU ODĚVŮ, 
OBUVI A SPORTOVNÍCH 

POTŘEB
STŘEDA 15.4.2015  10.00 – 18.00 hod.  

PŘÍJEM VĚCÍ
ČTVRTEK  16.4.2015 10.00 – 18.00hod.  

PRODEJ VĚCÍ
PÁTEK   17.4.2015 10.00 – 14.00 hod.  

PRODEJ VĚCÍ
14.00 – 18.00 hod.

VRÁCENÍ PENĚZ A NEPRODANÝCH VĚCÍ
PŘIJÍMÁME POUZE VĚCI ČISTÉ A V DOBRÉM STAVU !!!!!!
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 … tentokrát ředitelek obou školských zařízení paní 
Ireny Švecové (MŠ) a Mgr. Jany Zelené (ZŠ):
Paní Švecová, můžete nás informovat, jakou kapacitu má mateřská ško-
la a kolik dětí ji v současné době navštěvuje?
     MŠ má stavební kapacitu 130 dětí (5 tříd). V současné době 
jsou v provozu čtyři třídy, další třída je využívána jako ložnice. 
Povolenou výjimku, která se týká počtu dětí, máme na 110 dětí 
(čtyři třídy – 26, 28, 28, 28). Jednotlivé třídy se nazývají Myš-
ky, Ježci, Žabky a Berušky. Třídy jsou smíšené a jsou složeny ze 
dvou až tří věkových skupin. Mateřská škola je zřízena jako škola 
s  celodenním provozem s určenou dobou pobytu dětí od 6.00 
do 16.00 hodin. Provoz v současné době zajišťuje 8 učitelek a 6 
provozních zaměstnanců. Aktuálně navštěvuje naše zařízení 108 
dětí.

Můžete nám stručně nastínit program mateřské školy?
Program v  MŠ vychází z  Rámcového programu pro předškol-
ní vzdělávání a opírá se o poznatky psychologie a pedagogiky 
předškolního věku. Respektujeme nezastupitelné místo rodiny 
pro utváření osobnosti dítěte. Zapojení rodičů do dění v  MŠ 
chápeme jako důležitou součást naší práce, a proto usilujeme o 
to, abychom byli rodičům partnerem, v případě potřeby a zájmu 
i rádcem. Na základě zájmu rodičů zveme do MŠ odborníky – 
pracovnice Speciálního pedagogického centra a pedagogicko-
-psychologické poradny. O dění v  MŠ aktuálně informujeme 
prostřednictvím webových stránek:  http://www.msnovarole.
estranky.cz/ 

Na jaké akce se mohou děti v průběhu roku těšit?
     Během školního roku s dětmi prožíváme slavnostní zaháje-
ní a ukončení školního roku, třídní oslavy narozenin, návštěvy 
kulturních akcí (divadla, koncerty, výstavy), besídky zaměřené 
k danému tématu, sportovní soutěže, oslavy MDD, výlety a ex-
kurze, pasování předškoláků, projektové dny.

V  brzké době proběhne zápis dětí do MŠ. Ve kterém termínu se usku-
teční?
     Zápis do MŠ proběhne 2. a 3. 4. 2015. Zápis se týká dětí, které 
chtějí rodiče umístit do MŠ v průběhu celého školního roku – tj. 
od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016. V letošním školním roce opustí MŠ 
38 předškoláků, proto si myslíme, že MŠ bude mít dostatečnou 
kapacitu pro přijetí nových dětí.

Jak byste zhodnotila Vaše tříleté působení ve funkci ředitelky MŠ? 
     Během těchto tří let se nám podařilo vybavit školní zahra-
du o nové herní prvky, multifunkční hrací plochu a vybudovat 
bezpečné cestičky pro jízdu dětí na koloběžkách. Proběhla i vel-
ká rekonstrukce elektroinstalace prvního pavilonu s následnou 

výmalbou a vybavením. Rekonstrukcí prošla i spojovací chodba 
mezi pavilony. Do budoucna nás čeká zateplení celého objektu. 
Poděkování patří i našemu zřizovateli, který se na těchto realiza-
cích velkou měrou podílel.

Paní Zelená, v lednu proběhl zápis do 1. tříd pro rok 2015/16. Jak probí-
hal a kolik dětí bude přijato?
      Zápis proběhl 29. ledna 2015. Aby nebyl pro děti stresující, 
zvolili jsme opět zápis formou projektu „Roční období“. Dosta-
vilo se 38 dětí. Budou přijaty všechny, mimo ty, pro které rodiče 
žádají odklad školní docházky. Zatím to vypadá, že budou ote-
vřeny dvě první třídy. Vyučující pro tyto třídy budeme muset 
nově přijmout. 

Dlouho jsme neslyšeli nic o spolupráci naší školy se školou v  Breiten-
brunnu…
     Naše škola má dvě partnerské školy – ZŠ Toužim a zmíně-
nou školu v Breitenbrunu. S těmito školami se účastníme tradič-
ní akce „Hasenpokal“, kterou v loňském školním roce pořádala 
naše škola a v tomto školním roce ji bude pořádat německá ško-
la. Spolupráci jsme rozšířili o další projekt, který se týká žáků 4. a 
7. tříd. Naše děti jsou pozvané do špičkového sportovního centra 
v Německu, kde stráví týden a zúčastní se zdarma projektu se 
sportovní tematikou. V dalším školním roce bude toto týdenní 
setkání pořádat naše škola.

Jak je to s výukou cizích jazyků na škole?
     Naše škola nabízí žákům výuku anglického a německého jazy-
ka. V letošním roce se navíc účastníme projektu „Ianua Lingua-
rum Reserata“ (česky „Projekt Janička“). V rámci tohoto projek-
tu jsme získali pro výuku rodilého mluvčího Paula Williamsona. 
Velmi se zlepšuje umění konverzace našich žáků v anglickém ja-
zyce. Tento projekt trvá bohužel jen jeden školní rok. My se však 
pokusíme spolupráci s Paulem ještě prodloužit. Bude záležet na 
tom, zda nám vyjde vstříc město Nová Role.

Jak reagujete na zavádění nových technologií do výuky?
     Díky zapojení do projektu „EU peníze školám“ byla naše 
škola vybavena několika interaktivními tabulemi, v každé třídě 
je k dispozici počítač a na 1. i 2. stupni je jedna kompletně vy-
bavená počítačová učebna. Aby se pedagogové naučili pracovat 
s novými technologiemi a zaváděli je do výuky, přihlásili jsme se 
do projektu „Digi škola“. Dalším zajímavým projektem je web 
„Aktivní škola“, na kterém mohou najít nejen učitelé, ale i rodiče 
výukové materiály pro své děti, různé testy i výukové hry. Odkaz 
na tento web je uveřejněn na webových stránkách školy www.
zsnovarole.cz. Rodiče již obdrželi přihlašovací údaje a mohou 
využívat materiály pro opakování a procvičování s dětmi. 

Zeptali jsme se za vás...
13. dubna 2015
 8.30 odjezd vlakem do K.Varů
 téma Poštovní dvůr a kolonády s exkursí do Puppu 
 Dopravu si hradí účastníci

26. května 2015
 9.00 autokarový výlet Ostrov
 Klášterní areál a park
 Jáchymov - muzeum, Klínovec rozhledna
 Příspěvek účastníka 50 Kč 
18. června 2015
 8,30 vlakem do K. Varů   
 Návštěva muzea J. Bechera  
 Pěší vycházka po třídě Krále Jiřího  
 Malé Versailles, Kostel Petra a Pavla, Zámecký vrch
 Dopravu si hradí účastníci, vstup do muzea hradí MÚ

3. září 2015
 6.00 autokarový zájezd  
 Lom u Netolic, Hluboká nad Vltavou

Akce pro seniory v roce 2015
     Vážení občané Nové Role,
dovolte mi, abych z titulu faráře v Karlových Varech Staré Roli, 
do jehož působnosti náleží i kostel sv. Michaela v Nové Roli, po-
děkoval pěveckému sboru Chorea Nova a všem, kteří účinkovali 
během adventních koncertů. Děkuji ale také všem návštěvníkům 
těchto koncertů a dárcům dobrovolných příspěvků. Obdržel 
jsem v minulých dnech částku téměř 5.000,- Kč za účelem opra-
vy fresek v kostele sv. Michaela. Ve spolupráci s vikariátním sta-
vebním technikem máme připravený rozpočet na rok 2015 v cel-
kové výši 1,400.000,-Kč. Z toho 150.000,-Kč pokryje výlohy na 
opakující se pravidelný nátěr šindelové střechy a zbývající částka 
1,250.000,-Kč je určena na odkrytí a restaurování fresek kostela. 
Zajistit požadované finanční prostředky však nebude snadné. 
Jediné oficiální finanční zdroje, které má kostel k dispozici, jsou 
sbírky od věřících při bohoslužbách. Zažádali jsme proto o za-
řazení do Programu záchrany architektonického dědictví zříze-
ného Ministerstvem kultury ČR. Ucházíme se také o poskytnutí 
příspěvků na obnovu památek a památkově hodnotných objektů 
z  rozpočtu Karlovarského kraje. Dlouhodobě spolupracujeme 
s  vedením města Nová Role a hledáme cesty, jež by pomohly 
údržbě kostela. Uvažuje se například o zřízení zvláštního fondu 
na obnovu fresek. Minulé zastupitelstvo jsme požádali o zvážení 
možnosti převést kostel do majetku města Nová Role a o případ-
né zahájení tohoto řízení. K tomuto kroku se však dosud nenašla 
dostatečná politická vůle. Jsem velmi rád, že kostel sv. Michaela 
v  Nové Roli ožívá nejen o nedělích při bohoslužbách, ale také 
prostřednictvím důstojných kulturních akcí. Samo slovo kultura 
nám připomíná, že k lidskému životu náleží i to, s čím se člověk 
nerodí, nýbrž čemu se učí a co přejímá od svých předků. Tradice 
se udržují právě trvalou starostí a péčí o kulturní hodnoty. Vážím 
si toho, že občané Nové Role sakrální památku ve svém městě 
nepřehlížejí. Děkuji.

Vladimír Müller, farář

Poděkování

Složení nového osadního výboru
Mezirolí

Předseda:
Jakub Čáslavský

Členové:
Eva Helclová

Barbora Velinská
Tomáš Tesař

Zdeněk Rulák
Termíny zasedání OV Mezirolí s občany v roce 2015:

pátek 27. 2., pátek 5. 6., pátek 4. 9., pátek 4. 12. a to vždy od 18 hod. 
v restauraci U Huberta

POZOR NA ZMĚNU TERMÍNU!
 z 6. 3. na 27. 2. z důvodu jarních prázdnin 
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     Psal se leden letošního roku. Starosta obce Breitenbrunn pan 
Ralf Fischer spolu s  předsedou Osadního výboru Rittersgrün 
panem Thomasem Welterem pozvali aktivní občany, aby s nimi 
společně zhodnotili dění v obci v roce 2014. A tak ve společen-
ském sále zasedli členové hornického spolku, ostrostřelci, hasiči, 
členové jezdeckého klubu, spolku při železničním muzeu, zástup-
ci církevního života, pracovníci školství i všichni členové zastupi-
telstva a místní podnikatelé. Přizváni byli zástupci partnerských 
měst i obcí, spolků a organizací, včetně ČR, kteří v roce 2014 s Ri-
ttersgrütnskými spolupracovali.
Já jsem zastupoval mysliveckou veřejnost karlovarského okresu a 
společně se mnou se akce účastnil letitý tlumočník do německé-
ho jazyka pan František Schlosser, který rovněž obdržel osobní 
pozvání.
V hodnoceném roce se střelecký spolek Schützenverein 1883 e.V. 
pod vedením Dr.-Ing. Dietera Fleminga a Mario Angera účast-
nili mezinárodní střelecké soutěže organizované karlovarskými 
myslivci na střelnici v Lučině u VLS Karlovy Vary a na oplátku se 
karlovarští myslivci účastnili přeborů na střelnici v Rittersgrünu.

Na základě vzájemného ujednání zajišťovali myslivci část pro-
gramu na akci zvané Hon na lišku, kterou organizoval jezdecký 
oddíl z Rittersgrünu v čele s Dr.-Ing. Berndem Hentschelem. Trio 
lesních rohů, které provázelo celou akci vedla ředitelka Umělecké 
školy z Klášterce nad Ohří paní Hercigová a velký úspěch sklidili 
manželé Kolomazníkovi se svými dravci. Již nyní máme všich-
ni pozvání na 25. ročník této akce, který bude letos v říjnu. Při 
malém občerstvení, které bylo podáváno na závěr akce při pro-
mítání filmových záznamů z jednotlivých akcí, se vzpomínalo na 
všechny návštěvy, exkurze a společná setkání za léta partnerské 
spolupráce.
Ještě dnes členové jezdeckého klubu vzpomínají na dobu, kdy 
společně s  městem Nová Role budovali jezdeckou stezku pro 
koně z Německa až do Karlových Varů.
     Všichni litovali toho, že spolupráce v posledních letech upadá a 
že se konkrétně této akce nezúčastnili zástupci města Nová Role, 
kteří byli písemně pozváni. Já osobně za největší nezdvořilost po-
važuji to, že se ani neomluvili. Ladislav Cinegr

 

TUHLE MNĚ NAPAD ZVLÁŠTNÍ NÁPAD, JE NEBO NENÍ ? 
 

 

 

 

 

 

Vydejte se spolu s ostříleným šerifem té nejnebezpečnější 
krajiny a pomozte zde vybudovat města a osídlit tuto prérii. 
Odměna vás jisto jistě nemine. Na cestě po divokém západu  
vás čeká 13 Dnů  napětí, dobrodružství, napínavých bojů, ale 

i spousta zábavy, nových kamarádů a jisto jistě i radost 
 ze zasloužené a sladké odměny. 

 

Kdy? : 01 .08 -   14.08.2015 
Kde? : Tábořiště „Bystřina“ 

Za kolik? : 3 400 Kč 
S kým? : Se skautským střediskem JAVOR 

Telefon : 730 990 279 
email : aja.skaut@seznam.cz 

Výroční zpráva mladých Novo-
rolských hasičů za rok 2014
    V  roce 2014 bylo přihlášeno 30 dětí oficiálně a 2 zatím na 
zkoušku. Tak jako roky předešlé se vše ohledně soutěží vícemé-
ně opakovalo. Na všech soutěžích se zúčastňovalo družstvo star-
ších i mladších. Do Karlovarské krajské ligy bylo započítáváno 
10 soutěží a přihlášeno bylo 9 družstev v každé kategorii. Účast 
jsme měli 100% a podařilo se nám za celý rok umisťovat na všech 
příčkách. Celkově bylo družstvo starších na 4. místě a mladší na 
3. místě. V soutěži jednotlivců se za celý rok nejlépe dařilo Do-
miniku Svobodovi, který se umísťoval vždy na předních příčkách 
v kategorii mladších. V Přípravce poprvé soutěžil Vojta Vorlíček, 
který skončil na 2. místě a Jakub Mlynařík, který obsadil 3. místo.
Letos poprvé měla premiéru i kategorie dorost. Na okresním kole 
obsadila Klára Stredná 2. místo, Martina Plaschková 3.místo, Fi-
lip Nagy 3. místo,Tomáš Bronec 2. místo a Kája Šindelář 4.místo. 
Pro Kláru a Tomáše to znamenalo i postup do krajského kola do 
Sokolova, kde se Klárka umístila na 3. místě a Tomáš si doběhl 
pro 1. místo a postup na mistrovství České republiky do Brna, 
kde nakonec skončil na 14. místě. Na schůzkách se věnujeme i te-
oretické přípravě. A takovou zkouškou, co vše se dokážou naučit, 
jim jsou odznaky odborností, ve kterých uspěla jako kronikář 
Adélka Štiková. Preventista: Klára Stredná, Adéla Štiková, Mar-
tina Plaschková, Adéla Szewieczeková a Tomáš Bronec. Cvičitel 
Bára Blašínová. Preventista junior: Jan a Jakub Horákovi a Do-
minik Svoboda. Strojnik Karola Andrlová a Filip Nagy. Jednou 
z podmínek při zkoušce je výtvarné či literární dílo do soutěže 
Požární ochrana očima dětí. I tam se našim svěřencům dařilo 
Adélka Szewieczeková 2. místo, Martina Plaschková 1. místo, 
Bára Blašínová 1.místo, Tomáš Bronec 3. místo, Adélka Štiková 
3. místo, Dominik Svoboda 2.místo a náš nejmladší člen Barbo-
ra Kůsová 1. místo…..Bára B. a Martina postoupily do krajského 
kola, odkud přivezla děvčata obě 2. místo.
Mimo jiné pomáháme s přípravou i realizací letního tábora. Děti 
sbírají víčka pro nemocného Honzíka ze Sokolova a Jindru z Os-
trova. Za pomoci skautů se uspořádala i celostátní sbírka Světlu-
ška. V tomto roce už bude více času, tak Vás o našich aktivitách 
budeme informovat průběžně.

Tým vedoucích

Anna Kejvalová ml. byla starostkou města na novo-
ročním koncertě oceněna jako osobnost roku 2014    za 
příkladnou práci s mladými hasiči.

RITTERSGRÜN HODNOTIL

     Do služebního obvodu OO PČR Nová Role spadají obce Dě-
poltovice, Nivy, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Mírová 
a Smolné Pece.
V roce 2014 byla činnost OO PČR Nová Role zaměřena na spl-
nění úkolů při zajištění ochrany bezpečnosti osob a majetku a ve-
řejného pořádku a preventivní činnost ve všech výše uvedených 
oblastech. V souvislosti s těmito úkoly byla prováděna preventiv-
ní opatření zaměřená na určitou problematiku, např. podávání 
alkoholu mladistvým, kontrolu chatových oblastí, bezpečnost 
silničního provozu, atd. Na těchto opatřeních se podílely i OO 
PČR Nejdek, OO PČR Pernink a oddělení služební kynologie. 
V roce 2014 bylo ve služebním obvodu Novorolské policie spá-
cháno celkem 83 trestných činů, z toho jich bylo objasněno 55, 
což činí 66,27 %. Největší podíl na celkovém počtu trestných činů 
má majetková trestná činnost. Jedná se především o krádeže věcí 
z vozidel, víkendových a zahradních chat, provozoven, sklepů a 
garáží. Na konci roku 2014 se Novorolským policistům poda-
řilo objasnit sérii vloupání do zahradních chat. U pachatele se 
podařilo zajistit větší množství odcizených věcí, které byly poté 

vráceny původním majitelům. Druhý největší podíl na celkovém 
nápadu trestné činnosti má trestná činnost řidičů, která spočívá 
především ve spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 
Zde je patrný zvyšující se počet řidičů, kteří usedají za volant pod 
vlivem návykových látek. V průběhu minulého roku byl pro čin-
nost policie využíván městský kamerový dohledový systém města 
Nová Role. Ten slouží nejen k odhalování pachatelů trestné čin-
nosti, přestupků a viníků dopravních nehod, ale i jako prostře-
dek prevence. V současné době je zjevné, že v místech pokrytých 
kamerovým systémem došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní 
situace.
Velká pozornost je věnována preventivní činnosti a osvětě při 
práci s dětmi, mládeží a seniory. V této souvislosti je policistka 
prap. Jana Březinová v kontaktu s vedením základních škol, ma-
teřských školek, DDM a domu s pečovatelskou službou ve služeb-
ním obvodě OOP Nová Role. V těchto institucích provádí školení 
vedoucí ke zvýšení právního podvědomí a bezpečnostních návy-
ků místních občanů.

Zpráva o činnosti OO PČR Nová Role za rok 2014

Vedení města oficiální 
pozvánku na tuto akci 

neobdrželo.



3-4
2015

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 20158 9

MŠ Mezirolí

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis do mateřské školy v Mezirolí na školní rok 2015/2016
Zápis se uskuteční v úterý 31. března 2015 od 9,00 do 15,00 hod. v kanceláři mateřské školy.

Zástupce dítěte předloží:

1. Vyplněnou přihlášku do mateřské školy, včetně vyjádření lékaře!!!
-  (přihlášku je nutno vyzvednout předem v mateřské škole v provozních dnech od 6,30 do 16,30 hodin)

2. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
3. Potvrzení o zaměstnání zákonných zástupců

- skutečnost, že zákonní zástupci dítěte nejsou schopni zajistit celodenní péči o dítě, prokazuji potvrzením zaměstnavatele, eventu-
elně jiným dokladem o trvání pracovního poměru (např. pracovní smlouva), předložením čestného prohlášení, dokladem o studiu, 
dokladem o tom, že jsou OSVČ, popř. jsou uchazeči o zaměstnání, kteří v rámci rekvalifikace nejsou schopni celodenně pečovat o 
nezletilé dítě. 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. Den zápisu do MŠ je současně dnem otevřených dveří, můžete navštívit mateřskou školu se svými 
dětmi, prohlédnout si prostory mateřské školy a seznámit se s možnostmi, které mateřská škola nabízí  při výchově a vzdělávání  dětí v 
předškolním věku. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mezirolí jsou k nahlédnutí na nástěnce v mateřské škole a na stránkách mateřské 
školy: www.msmeziroli.estranky.cz
Šárka Vlasáková, ředitelka MŠ

Zápis do mateřské školy v Mezirolí

zprávy z města

Město Nová Role informuje občany o možnosti ukládání textilu a obuvi do kontejnerů, 
které jsou umístěny na parkovišti v lokalitě „u železničního přejezdu“ v  Chodovské uli-
ci v sousedství věžového panelového domu č.p. 223 v Nové Roli a dále nově na parkova-
cí ploše u Hasičské zbrojnice v Nové Roli, na návsi v Jimlíkově, u sběrného místa domu                 
čp. 32 Mezirolí.
Firma KOUTECKÝ s. r. o. děkuje tímto všem občanům měst za kladný přístup k problematice sběru 
tříděného odpadu – zejména TEXTILU, a to zapojením se do projektu Koutex. Zároveň informuje ob-
čany o možnosti odevzdání POUŽITÉ A NEPOTŘEBNÉ OBUVI do stávajících kontejnerů na textil.

Hlavní cíle projektu KOUTEX:
Ekologický cíl - chránit naše životní prostředí 
Charitativní cíl - pomáhat potřebným 

Vaše ošacení, které může ještě sloužit k dalšímu upotřebení předáváme charitativním organizacím, které se zabývají jejich další distri-
bucí. Ostatní textil je využit při výrobě čisticích hadrů, nebo předán k další recyklaci dle povahy materiálu.
Žádost občanům : 
 prosíme o zabalení textilu do igelitových tašek a zavázání či přelepení izolepou. Tím, že textil není zabalen dochází k jeho  
 znečištění a následně ke znehodnocení. Sběrné nádoby na textil jsou určeny výhradně na textil a to suchý a čistý.
Do kontejneru tedy vkládejte:
 čistý a suchý textil v igelitových taškách (či jiných obalech) – nepotřebné ošacení jako jsou košile, trika, kalhoty, ložní prádlo, 

utěrky, ručníky, pyžama, domácí textil NOVĚ - spárovanou obuv.
Do kontejneru nepatří: 
 koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné a mokré textilie.
 Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude dále při zpracování ručně manipulováno. 
Návod k použití kontejneru:
 1. textilní odpad je vhodné připravit si předem do zavázaných igelitových tašek či pytlů - tak lze zaručit, že takto nasbíraný  
     textil nebude kvůli namoknutí a znečištění zbytečně znehodnocen.
 2. balíček s textilem umístěte do vhazovacího prostoru.
 3. páku přemístěte do horní polohy ( ve směru šipky).

Finančně i materiálně pomáháme těmto organizacím : 
Fond ohrožených dětí, Klokánek Teplice, Diecézní charita Plzeň, Farní charita Karlovy Vary, Oblastní charita Česká Kamenice, 
Vězeňská služba České republiky, Dětský domov, Školní 1, 41901 Duchcov, Dům dětí a mládeže Sluníčko, Duchcov, Atletický klub 
Slovan Duchcov, Myslivecké sdružení OBORA DUCHCOV, Český červený kříž, Oblastní spolek Teplice, Oblastní charita Most.

     Na podzim loňského roku prošla legislativním procesem nove-
la zákona o odpadech, která od 1. ledna 2015 zavedla povinnost 
třídit kovy a bioodpad. Občané Nové Role, Jimlíkova a Mezirolí  
tak budou mít k dispozici pro ukládání těchto komodit sběrná 
místa v areálu Technické služby, s.r.o. Nová Role. Pro kovy celo-
ročně a bioodpady od dubna do řijna.

Do nádob pro oddělené ukládání kovů by měly směřovat:                                             
plechovky, konzervy a víčka. Dále pak drobný kovový odpad 
z domácností jako je nádobí, hřebíky, spojovací materiály apod.

Do nádob pro oddělené ukládání  bioodpadů patří pouze: 
tráva a plevel, listí bez smetků z ulic, dřevní štěpka z větví stro-
mů a keřů, spadané ovoce, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny, 
sedliny kávy a čaje, čajové sáčky, skořápky od vajec, neznečištěná 
zelenina – bez květináčů, pokojové rostliny.

Do bioodpadu nepatří:
Zbytky jídel, jedlé oleje, maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, ex-
krementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další 
biologicky nerozložitelné odpady. 

KAM S KOVY A BIOODPADEM

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace

pořádá ve dnech

18. července – 31. července 2015
DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁDOŘÍ

cena poukazu:  4 350, Kč

v ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, dopra-
va, vstupné, jízdné, odměny, vybavení LT, pojištění

Přihlášky si můžete vyzvednout  v DDM Nová Role,   
(od 13.4.2015)  kde získáte další informace

( tel. 353 851 172, 607552337)

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace

pořádá ve dnech 

29. června – 10. července 2015
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ 

TÁBOR

Cena poukazu: 1 250,- Kč

V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné a vstupné
Zajistíme Vám program pro Vaše děti denně od 8.00 
hod. do 15.00 hod. V případě výletů a zájezdů i déle

 (podle příjezdu)

Přihlášky si vyzvedněte od 13. 4. 2015 v Domě dětí a 
mládeže, Na Pěší zóně 148, Nová Role

tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další infor-
mace  ( počet míst je omezen )

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=G85WoZ3AFifHiM&tbnid=2dJbdvnS9JuO7M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.lipnicens.unas.cz/turistika/turistika.htm&ei=438KUeL0OseUswbi1YHwBA&psig=AFQjCNHCFM6eoDgicQPawvGKrAtnP3xsDg&ust=1359728996015947
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MŠškola

Termín zápisu :  2. 4. a 3. 4. 2015
Zápis se týká dětí, které rodiče chtějí umístit do MŠ v průběhu celého školního roku – tj. od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.

Kritéria pro přijímání dětí  /stanovena s vědomím MÚ Nová Role/.

Do MŠ jsou přednostně přijímány: 
Děti ve věku od 3 let z obvodu Nové Role. 

Děti před posledním rokem zahájení povinné školní docházky.

Postup:
Tiskopis žádosti o přijetí dítěte obdržíte od 23.3. do 31.3.2015 v mateřské škole a zároveň se zapíšete do časového harmonogramu zápisu.
K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte, váš občanský průkaz, vyplněnou žádost, potvrzení lékaře o vhodném zdravotním stavu a úplném 
očkování dítěte. U dětí rodičů s cizím státním občanstvím doložte doklady o přechodném či trvalém pobytu. U rodičů samoživitelů v případě 
svěření dítěte do péče – doklad o této skutečnosti vezměte s sebou též k zápisu. Další pomocná kritéria – doporučení odborných pracovišť, 
zvláštní potřeby rodiny.
Veškeré informace, které MŠ budou sděleny, jsou důvěrné a jsou vyžadovány na základě zákonů. S výjimkou oprávněných institucí nebudou 
údaje nikomu sdělovány.

řed. školy Irena Švecová

INFORMACE  K  ZÁPISU  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY NR
     23. ledna 2015 se konal florbalový turnaj, který se jmenoval Think 
Blue Cup. Bylo to krajské kolo a proběhlo ve Františkových Lázních. 
Na to jsme museli postoupit z okresního kola, kde jsme skončili dru-
zí. Turnaj se nám povedl až na jeden výsledek, když jsme dostali 
sodu 17:0 od ZŠ Konečná. Ale vyhráli jsme celkem tři zápasy z pěti, 
což je určitě úspěch. Náš bojový pokřik byl „hu hu opice“. Nakonec 
jsme byli třetí (z šesti družstev) a byli jsme s tím spokojeni. S hrdostí 
jsme domů vezli pohár a bronzové medaile. Škoda, že dál postupoval 
jenom vítězný tým.

FLORBALOVÝ TURNAJ ŠKOL

      29. 1. 2015 se konal zápis budoucích žáčků 1. třídy. Byl prováděn 
projektově na téma „Roční období“. Děti procházely čtyřmi třídami 
a v nich plnily úkoly podle ročních období. Celou cestu je provázel 
papírový pejsek, kterého si děti za splnění úkolů mohly dozdobit 
různými doplňky. Zúčastnilo se 38 dětí, více bylo děvčátek (25). Děti 
byly uvolněné, snaživé a spokojené. Velkou radost měly z vyrobe-
ných dárečků - pamětních pejsků, medailí a krásných rozvrhů (ty 
vyráběli žáci ze 4. A, 7. B a družina). Kromě paní učitelek z 1. stupně 
organizačně pomohli žáci ze 4. A a žáci 2. stupně. 

Všem moc děkujeme.                     

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Kluci z 5. A

     V rámci výuky vlastivědy jsme si ve 4. A zahráli na husity. Rodiče 
nám pomohli s kostýmy, do táborských kádí jsme dali naše mlsací 
zásoby a pak už jsme luštili, využívali svých znalostí při soutěžích, 
zpívali, při tělocviku i „bojovali“ a zpracovávali další nové informace 
z doby husitských válek. Zahráli jsme si i historické scénky. Byla to 
legrace a zároveň plno zážitků.

MEZI HUSITY

Žáci ze 4. A

       Předškoláci navštívili školu ještě před zápisem, aby se seznámili s prostředím školy a vyzkoušeli si školní lavice, do kterých zanedlouho 
usednou.                  

Hola, hola škola volá

     Děti z mateřské školy navštívily nově otevřené zábavné centrum 
HOPA, HOPA v Karlových Varech, kde se nachází spousta atrakcí, 
prolézaček, klouzaček a hracích koutků. Děti si návštěvu užily, a 
proto plánujeme další návštěvu s tematickým zaměřením na EKO-
LOGII.

Návštěva zábavného centra 
HOPA, HOPA v Karlových Varech

I N F O R M A C E
FOTBALOVÝ KLUB NOVÁ ROLE

Pro velký zájem chceme tímto informovat zájemce 
o dobrou zábavu, ale i další občany našeho města o 

termínu konání tradičního:

MAŠKARNÍHO SPORTOVNÍHO
FOTBALOVÉHO PLESU

Ples se bude při dodržení plánovaného průběhu re-
konstrukce, která probíhá v kulturním domě konat 

v termínu:

SOBOTA 21.3.2015 OD 20.00 HOD
Všechny případné změny budou včas oznámeny na 

kabelové TV a našich nástěnkách.

VV FK Nová Roli
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SOLÁRKO NA ČERŤÁKU
slunce tvoří vitamín D

i naše slunce tvoří vitamín D
Podle normy EU 

Colagenové solárium
omlazování pokožky

šetrné opalování 

Lymfatické masáže
prevence celulitidy
vylučování škodlivin

snižování otoků

Solární studio (stojící – ležící)

Foersterova 2, 360 01 Karlovy Vary
Po - Pá:  08:00 - 21:00 hod.
So - Ne:  10:00 - 20:00 hod.

tel.: 353 222 410
mobil: 723 796 865

Permanentky:  500,-Kč + dárek, 1000,-Kč + dárek,
                 2000,-Kč + dárek

Závodu míru 175/58
360 17, Karlovy Vary

Objednávky:
777 270 540, 775 250 541

tel./fax/záznam: 353 560 420
e-mail: napojepilis@seznam.cz

· Zásobování GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ
· Zásobování maloobchodních provozoven a  

čerpacích stanic
· Zásobování velkoobchodů

· Distribuční služba Pepsico CZ s.r.o.
· Distribuční služba Pivovar Bernard

inzerce


