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Slovo
starostky
Přeji všem krásné jarní dny. Úvodem mého dnešního příspěvku bych
si dovolila Vás pozvat na akci Den
rodin a to v sobotu 17. 5. od 10 do
17 h do areálu koupaliště. Já osobně jsem přesvědčena, že vyrůstat
v rodině je normální. Protože jsem již dva roky pěstounka, přijala
jsem záštitu nad touto akcí, která seznamuje veřejnost s pěstounskými
rodinami, jejich radostmi a problémy. Celá akce nabízí bohatý program pro Vás i Vaše děti. Patronem o. p. s. Náhradním rodinám Karlovy Vary je herec Aleš Háma, který bude na akci přítomen.
Ráda bych Vás seznámila s plánovanými akcemi města na rok 2014.
KOMUNIKACE SILNICE NA BOUCHALKU – stavební povolení na
akci již máme hotové a nyní vybíráme zadavatele pro realizaci výběrového řízení na zhotovitele. V této lokalitě však musíme přeložit
i telefonní kabel, přesto předpokládáme, že do konce června bychom
měli mít akci připravenou tak, abychom v létě již začali se samotnou
realizací. PARKOVACÍ PLOCHY POD NÁDRAŽÍM – celá tato stavba je již ukončena. Zatím však bez řádné kolaudace, kterou provádí
speciání stavební úřad z Karlových Varů. Jim také předáme případné
připomínky ze strany občanů. PŘECHODY PRO CHODCE VE MĚSTĚ – dle vyjádření Dopravního inspektorátu není možné obnovit
přechod od potravin směrem k věžovému domu. Přes snahu našeho
stavebního úřadu a vedení města Dopravní inspektorát upozorňuje
na zrušení předmětného přechodu Magistrátem města Karlovy Vary,
odborem dopravy. Každý přechod musí nově odpovídat BESIP. Ze
strany města proto musí být nový projekt, stavební povolení a kolaudace jednotlivých přechodů na komunikaci II. třídy. Pokud by město
obnovilo zrušený přechod bez těchto úkonů, porušilo by zákon. Z toho
důvodu přichází v úvahu pouze dvě řešení. Obnovit přechod od městského úřadu směrem k obchodnímu domu, kde dříve býval, anebo
dle projektu zrealizovat přechod stávající od úřadu směrem ke škole.
V každém případě bude na hlavní silnici v centru města pouze jeden
přechod pro chodce. Ani vedení města není spokojené s tímto vývojem,
ale musíme respektovat nařízení vyšších orgánů. MATEŘSKÁ ŠKOLA
V NOVÉ ROLI – zde se zrekonstruovala kuchyň, spojovací krček mezi
pavilóny a nyní se zadala realizace druhé etapy výměny elektroinstalace, která proběhne v letních měsících. ŠKOLNÍ JÍDELNA - v uplynulém období jsme vyměnili okna, zrekonstruovali sociální zařízení
a v letošním roce se zrealizuje kompletní rekonstrukce střechy. Již je

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

5- 6

informace z MěÚ
vybraný zhotovitel, má podepsanou smlouvu a celou akci zrealizuje
opět o letních prázdninách.
Další akcí, kterou zastupitelstvo města schválilo, je realizace tribuny pro Fotbalový klub Nová Role. V současné době již máme projekt
a stavební povolení. Zpracovává se prováděcí projekt, jehož součástí
bude položkový rozpočet a tím budeme znát cenu celé této akce.
V letošním roce také posilujeme dětská hřiště, hrací prvky jsme nainstalovali do ulic Svobodova, 1. Máje, ke koupališti a do Mezirolí. Za
přispění obyvatel nově vzniklo dětské hřiště i v části obce Jimlíkov.
Zahájena je již realizace SPLAŠKOVÉ KANALIZACE s 50 % podílem
VSOZČ. Plánované ukončení je v říjnu letošního roku. Obavy ze strany
obyvatel v této lokalitě jsou z vysokých nákladů na přípojky k jednotlivým objektům. Konkrétní pomoc od města budeme řešit individuálně
až po té, co budeme znát skutečné náklady pro jednotlivé stavebníky.
I letos pokračujeme s rozšiřováním kamerového systému a instalací
dalších kamer dle doporučení PČR, abychom zabránili ničení majetku
a krádežím. Počítáme také s opravou cyklostezky do Staré Role.
Velkou akcí, která se v současné době realizuje, je rekonstrukce prostor
v budově městského úřadu pro DDM, knihovnu a oddíl Junáka. Celý
projekt a budoucí uspořádání projektant zpracovával podle přání a
potřeb vedoucích těchto organizací. V minulém týdnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Přihlášeno bylo 10 zájemců a hodnotící komisí byla doporučena firma s nejlevnější cenovou nabídkou.
Předpokládáme, že 10. 5. uzavřeme Smlouvu o dílo a 15. 5. firma zahájí stavbu. Do 30. 6. musí zhotovitel proinvestovat 15% finančních
prostředků z celkové ceny díla, proto aby se splnily přísné podmínky
dotačního titulu ROP-SZ, u kterého jsme žádali o dotaci. Naše žádost
byla úspěšná. Nejvíce žádostí bylo předloženo v oblasti 2.2-Investice
pro zlepšení fyzické infrastruktury, kde uspělo pouze 21 žádostí a 2
náhradníci. Velkou radost jsem měla z toho, že jsme skončili na 18.
místě a proto máme přislíbenou dotaci 9 miliónů korun. Podmínky
pro čerpání finančních prostředků z ROP jsou velice náročné a přísné,
ale já věřím, že se nám podaří všechny překážky úspěšně zvládnout.
Tím by se rekonstrukce prostor pro děti a mládež financovala z 85 %
z fondu ROP. Za tento úspěšný počin patří poděkování vedoucí stavebního úřadu paní J. Kohoutové, vedoucí ekonomického odboru paní
K. Černé, tajemníkovi úřadu Vl. Dicá a člence Finančního výboru při
zastupitelstvu města paní O. Zámostné.
Na závěr bych ráda poděkovala za práci všem zaměstnancům Technické služby, řediteli panu J. Sýkorovi a místostarostovi panu L. Škardovi,
za údržbu komunikací a zeleně, za rekonstrukci a čistotu chodníků.
Věřím, že všichni občané ocení krásu našeho města, kde se neustále
opravují a vylepšují chodníky a travnaté plochy. Jsme ve vedení města
třetí rok. Práci je za námi vidět, právě proto, že máme okolo sebe
spoustu lidí, kteří mají své město rádi stejně jako my.

Městu Nová Role se podařilo pod vedením starostky
Jitky Pokorné a místostarosty Ing. Libora Škardy
vyzískat tyto dotace:
2012
2013
2014

Kč 560 tis.
Kč 99 tis.
Kč 795 tis.
Kč 372 tis.
Kč 579 tis.
Kč 9 200 tis.

ze SFDI chodník v Mezirolí
od KÚKK vybavení JSDH NR
od MVČR kamerový systém
od SKHZ PD stavební úpravy č. p. 236 – SO 2
od MMR pořízení nového ÚPM
od RSSZ stavební úpravy č.p. 236 – SO 2 (85%)

Pod vedením starostky Jirky Pokorné a neuvolněného
místostarosty ing. Libora Škardy se podařilo snížit počet zaměstnanců na úřadě. Za uvolněného místostarostu
a snížení počtu úředníků město v letošním roce předpokládá finanční úsporu Kč 1 100 tis. Uspořené prostředky
město investuje do volnočasových aktivit dětí a mládeže
a kulturních akcí ve městě.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili dne 4. 4. 2014
pana Jindřicha Slivoně na jeho poslední cestě a svou účastí se
snažili zmírnit naši bolest. Rovněž děkujeme za květinové dary.
Manželka Marie, dcera Bohdana

UPOZORNĚNÍ
Zájezdy do Globusu na nákupy se uskuteční vždy poslední čtvrtek
v měsíci. Na přání pracujících spoluobčanů je mimořádný termín
ještě v sobotu 17.5. odjezd v 8 hod. od budovy Měst. úřadu. Bližší
informace v podatelně úřadu.

Nabídka pracovních míst
Seznam pracovních nabídek firmy VikingMasek najdete na

www.novarole.cz – Jobcentrum

2014

Vítáme
děti do života
Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Tereza Viceníková
Barbora Divíšková
Tobias Höfler
Lilly Austová

Klára Marie Gabrissová
Adam Hlaváč
Václav Stříska
Alexandra Vojtová

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří se narodili v měsíci květnu a červnu. Zvlášť potom
jubilantům, kteří oslaví své 75., 80. narozeniny a více.

Josef Neuman
Marie Moravcová
Vlasta Pauzová
Jiří Jágr
Stanislava Eberlová
Dagmar Pavlíčková
Marie Stryalová
Jaroslav Pata
Zdeněk Sýkora
Zdeněk Macháček
Jan Hildebrant
Julie Schlossbauerová
Jiří Pardubský
Zdeněk Bata
Václav Malý
Helena Doubková
Ondřej Wallisch

Jan Fantura
Marie Novotná
Marie Buchálková
Jiřina Polášková
Zdeněk Bok
Věra Klöckerová
Břetislav Poláček
Daniela Krejčová
Božena kašparová
Jan Fink
Oldřich Nechvátal
Alena Hildebrantová
Boris Novotný
Bohumil Michal
Marie Konečná
Hana Slabová
Jiřina Mikulčáková

Výzva pro občany
Město Nová Role informuje své občany, že mohou zdarma přijímat
SMS zprávy na své mobilní telefony o důležitých akcích a informacích z města. Stačí oznámit své mobilní číslo na městský úřad ať už
osobně, elektronicky, popř. písemně.

S pozdravem Jitka Pokorná.
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Místem konání voleb v okrsku č. 1
je volební místnost - Základní umělecká škola
Nová Role, Nádražní ul. čp. 89, pro oprávněné občany, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Nádražní - čp. 4, 5, 8, 72, 80, 85, 86, 89, 91, 96, 100, 103, 120,
164, 172, 176, 177, 178, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 228, 254,
255, 263, 278, 279, 280, 288, 291, 298, 300, 304, 313, 329, 332, 336
ul. Hřbitovní - čp. 16, 17, 18, 21, 99, 321
ul. Ke Stájím - čp. 20, 152, 340, 342
ul. Rolavská - čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 234, 262, 322
ul. Pod Nádražím - čp. 122, 123, 138, 154, 169, 173, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 316
ul. Na Bouchalce - čp. 143, 144, 146, 155, 157, 159, 160, 162, 163,
253, 317, 333, 334, 335, 341
ul. Za Tratí - čp. 79, 124, 135, 136
ul. K Lávce - čp. 281, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 295, 296, 297,
299, 301,302, 303
Nová Role - čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
Nová Role č.e. 32, 40, 133, 149, 153, 229
Místem konání voleb v okrsku č. 2
je místnost – Základní škola, Školní ul. č. 232, Nová Role, pro
oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova - čp. 41, 44, 47, 48, 50, 51, 59, 61, 62, 70, 71, 74, 76,
92, 94, 208, 209, 210
ul. Svobodova - čp. 95, 97, 105, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207
ul. Krátká - čp. 113, 117, 147
ul. Chodovská - čp. 15, 39, 42, 81, 82, 83, 84, 93, 114, 116, 137,
149, 150, 156, 158, 165, 166, 168, 170, 223, 233, 235, 236, 241,

2014

Schválené příspěvky na činnost neziskových organizací

VOBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH
23. A 24. KVĚTNA 2014
Město N o v á R o l e -Informace o době a místě konání voleb
Dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu v platném znění podávám informaci o době a místě
konání voleb:
Volby se konají 23. května 2014 od 14,00 do 22,00 hod. a 24.
května 2014 od 08,00 do 14,00 hodin.
Místem konání voleb jsou ustavené čtyři stálé volební okrsky
takto:
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Zastupitelstvo města Nová Role na svém 25. zasedání kona-

252, 256, 264, 286, 293, 306, 320, 323, 328, 331, 337
ul. Příčná - čp. 111, 115, 151, 290
ul. Pod Homolkou – čp. 25, 26, 314
ul. Polní - čp. 30, 31, 33, 43, 52, 54, 167, 289, 319, 330, 344
ul. Luční - čp. 34, 35, 36, 49, 53, 60, 270, 272, 273, 274, 305, 315,
318, 325, 327, 343
ul. Mlýnská - čp. 265, 266, 267, 268, 269
ul. Za Zastávkou - čp. 275, 294, 324, 326
ul. 1. Máje - čp. 191, 192, 193, 194, 195, 196
ul. U Plynárny - čp. 309, 310, 311, 312, 339
Místem konání voleb v okrsku č. 3
je místnost – Základní škola, Školní ul. č. 232, Nová Role, pro
oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Jiráskova- čp. 2, 3, 6, 13, 102, 107, 108, 110, 118, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 161, 174, 175, 257, 258,
259, 260, 261
ul. Tovární - čp. 1, 19, 27, 29, 32, 37, 38, 121, 238, 239, 242, 271,
276
ul. Bezejmenná - čp. 55, 57
ul. Na Pěší Zóně – čp. 125, 148
ul. Školní - čp. 63, 65, 67, 69, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 240
ul. Rolavská - čp. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 237, 277
Nová Role č.e. 152, 170, 200
Nová Role, část Jimlíkov - všechna čísla popisná a evidenční
Místem konání voleb v okrsku č. 4
je místnost - Knihovna Mezirolí č. p. 49, pro oprávněné občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Nová Role, část Mezirolí - všechna čísla popisná a evidenční
Oprávněnému občanovi (občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let) bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR).
Neprokáže-li oprávněný občan svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Podrobné informace k volbám a žádost o vydání voličského průkazu naleznete na webových stránkách města www.novarole.cz
- Informace k volbám.
Jitka Pokorná, v.r.
starostka města Nová Role

Rádi bychom Vás informovali o vzniku místní organizace politického hnutí ANO v Nové Roli.
Předsedou MO byl zvolen Jan Lichnovský, místopředsedou David Niedermertl a Martin Janečka.
V případě dotazů o možném členství a o organizaci, se obracejte na telefonní číslo +420 777 244 709
nebo na email adrese lichnovskyjan@seznam.cz.

ném dne 10. 4. 2014 mimo jiné schválilo příspěvky na celoroční

Fotbalový klub Nová Role ve výši 		

300 000,- Kč

činnost neziskových organizací působících ve městě a pracujících

Tělovýchovná jednota Nová Role ve výši

245 000,- Kč

s mládeží. Výše příspěvků byla schválena v souladu se Zásadami

Tenisový club Nová Role ve výši 		

43 000,- Kč

Český rybářský svaz MO Božičany ve výši

22 000,- Kč

Skaut, středisko Javor Nová Role, ve výši

32 000,- Kč

nost neziskových organizací působících v Nové Roli pro rok 2014

Červení panteři Nová Role ve výši		

24 000,- Kč

z rozpočtu města takto:

Pěvecký sbor Chorea Nova Nová Role ve výši

města, které jsou k dispozici na webových stránkách města:
http://www.novarole.cz/obsah/vnitrni-predpisy-mesta.html
„25/04-4) ZMě schvaluje poskytnutí dotace – příspěvku na čin-

9 000,- Kč

Usnesení schváleno 12 hlasy, 2 se zdrželi“

Hodnocení přestupků Městský úřad Nová Role – oddělení
kanceláře tajemníka obdržel o 1.1.2013
do 31.12.2013 – 57 přestupků.
Z minulého období (r. 2012) bylo 6 přestupků převedeno do r. 2013 tj. celkem
63 přestupků ke zpracování v r. 2013.
Přehled :
5
přestupků bylo postoupeno jiné
mu správnímu orgánu
13
přestupků - odloženo
13
přestupky - napomenutí vč. pří
kazního řízení
20
přestupků – pokuta vč. příkazní
ho řízení
10
přestupků - zastavení
2
přestupky projednány bez ulože
ní opatření
Celkem pokuty v celkové výši 13.600,- Kč.

Městský úřad Nová Role za rok 2013

Členěno dle paragrafů :
§ 30 Přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi -1
§ 46 Porušení ost. právních předpisů
a obecních vyhl. - 7
§ 47 Přestupky proti veř. pořádku - 11
§ 49 Přestupky proti obč. soužití 7+1 ml.
§ 50 Přestupky proti majetku - 18

občanskému soužití, veřejnému pořádku
a proti majetku) a přestupky podle zvl.
zákonů vč. příslušných správních deliktů.
Neprojednává dopravní přestupky, neboť
je k projednání příslušný Magistrát města
Karlovy Vary v tzv. přenesené působnosti
Vyhotovuje zprávy o pověsti.

Městský úřad eviduje přestupky vč. vedení rejstříku a archivace, stanoví skutkovou podstatu jednotlivých přestupků
a příslušnost k projednání v ústním jednání, projednává přestupky dle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (zejména přestupky proti

Vypracovala : B. Fedorová
ref. odd.kanc. tajemníka

Odpadová statistika
rok		
od občanů			
zaplaceno: sběr, svoz, 		
nákup popelnic 		
		vybráno/Kč		loženía likvidace odpadů		Kč

uložení na skládku Kč

2010		2 036 459,00		5 277 317,00
		 4 490,00		1 869 377,00
2011		
1 941 227,00		
3 407 940,60
		
898,00		
1 855 608,00
2012		1 860 706,00		2 918 049,00			19 080,00		1 921 401,00
2013		
2 078 268,70		
2 841 779,00
		
986,00		
1 781 801,00
rok/		
papír
sklo
plast
nápojový 		
celkem 		
Příjem města:
v tunách 					karton				bonus za třídění
									od EKO-KOMu

Výdej města:
svoz tříděných
komodit

2008 		66,499
2009		
61,400
2010		
62,683
2011		
63,202
2012		
71,214
2013 		
77,407

/		29,16
266.000 Kč
26,79
365.000 Kč
29,53
366.495 Kč
29,79
344.176 Kč
31,76
385.796 Kč
37,54

38,798
33,160
38,977
36,835
34,109
45,590

16,816
17,216
21,592
23,955
26,945
33,980

0,400		122,513		194 257,50Kč
0,754		
112,530
187 208,00 Kč
0,801		
124,056
240 625,00 Kč
1,150		
125,142		
234 777,00 Kč
1,149		
133,417		
265 838,00 Kč
0,695		
157,672		
317 199,50 Kč

výtěžnost
kg/občana

Helena Šmídová
referentka OŽPV
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Mezirolí
Podíváte-li se na mapu obce Mezirolí
z roku 1845 zjistíte, uvidíte, že v té době
jsou na jejím dnešním katastrálním území dva sídelní útvary pod názvy Taschen a
Sittmesgrün. Oba tyto sídelní útvary spadaly pod správní území obce Tüppelsgrün
– dnešní Děpoltovice.
Sídelní útvar Taschen má na mapě tři
domy. Největší byl zájezdní hostinec, který
stál v místech dnešního kruhového objezdu a sloužil k přepřahání koní a občerstvení osádek povozů při cestách do Saska.
Další dva domy stály v místech dnešních
čp. 19 a 26.
Domy obce Sitmesgrün se nacházely
v okolí dnešní návsi a jednalo se o současná čp. 22, 23 a 34. Několik desítek metrů
od nich směrem východním, jižním a západním to potom byla velké zemědělské
usedlosti, které dnes známe pod čp. 1, 2,
4, 6, 13 a 28. Nebyla zde budova školy, ani
kaplička jak je známe z mapy v roce 1945.
Je tedy pravděpodobné, že v letech 1845

– 1945 došlo k rozsáhlé zástavbě, protože
po II. Světové válce bylo již na sjednoceném katastrálním území obce Mezirolí
celkem 91 čísel popisných. V té době měla
obec podle sepsaných pamětí odsunutých
německých občanů celkem sedm hostinců,
kdy k největším patřil hotel v blízkosti návsi s tanečním sálem a dále hotel na křižovatce na Karlovy Vary, který do dnešní
doby slouží jako mateřská škola. Byla zde
prodejna smíšeného zboží, textilu, budova
základní školy i kaplička.
Po odsunu německého obyvatelstva začalo
živelné osidlování obce a její drancování
tzv. zlatokopy. Jsou známy případy, kdy
celé obytné domy byly rozebírány, nakládány ve Staré Roli na vagony a odváženy
do vnitrozemí. Celá řada domů byla tak
poničena, že z původních devadesáti jedna čísel popisných jich byla jedna třetina
zdemolována.
V roce 1960 v rámci globalizace a zavádění větších územních celků byla obec Me-

Jimlíkov
Nové dětské hřiště v Jimlíkově Na místě, kde dřív byla požární
nádrž, která spíše připomínala bažinu, nebezpečnou hlavně pro děti,
vyrostlo krásné dětské hřiště. Předseda Os. výb. Jimlíkov p. Hejna
zavezl tuto nádrž a připravil terén pro výstavbu hřiště. Za pomoci

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

zirolí připojena k tehdejší obci Nová Role.
Do sedmdesátých let minulého století
neměla obec Mezirolí centrální zásobování pitnou vodou a většina domů měla
vlastní studny, nebo používala veřejné
studny. Zcela zde chyběla kanalizační síť a
přetékající jímky některých domů dávaly
obci vůni venkova. Splaškové kanalizace
stejně jako plynofikace se občané Mezirolí
dočkali počátkem tohoto tisíciletí.
A právě kompletní zavedení inženýrských sítí a následně zpracovaný a v letech
2002 až 2004 schválený územní plán obce
přivedl do Mezirolí celou řadu stavebníků
nových domů. Dnes je v Mezirolí více než
dvě stě zkolaudovaných, nebo rozestavěných domů a dalších téměř sto padesát
zasíťovaných parcel pro další výstavbu.
Pochopitelně tento stavební boom a celá
řada nových spoluobčanů přináší do Mezirolí řadu nových vztahů, příjemných chvil,
ale i problémů a nepříjemností. Ale o tom
snad příště.
Cinegr Ladislav
zastupitel města

místních občanů se upravil terén a uklidil park, kde se pořádá májka
a dětský den. Děkujeme starostce Jitce Pokorné a místostarostovi Liborovi Škardovi, předsedovi Os. výb. p. Hejnovi a všem zúčastněným
občanům Jimlíkova za výstavbu dětského hřiště.
Za Jimlíkov
Michaela Hejnová
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JARO LÁKÁ K VÝLETŮM DO PŘÍRODY
Letošní teplé jaro láká do přírody nejen dospělé, ale i děti. I žáci

ještě překvapily zmrzlé ledové jazyky, ale jinak si užili teplého počasí,

naší školy opouštějí lavice, aby na jarních vycházkách pozorovali

krásné přírody, pěkného výhledu a hlavně – úžasných, vlastnoručně

probouzející se jarní přírodu. Třeťáci se vydali vlakem do hor, aby

upečených buřtíků. Výlet se vydařil a už se všichni těšíme na další

vyšplhali na „Pajndl“ (rozhlednu na Tisovském vrchu). Místy je sice

toulání naším krásným Krušnohořím.

2014

Projektové dny u ,,ŽABIČEK“
Tento školní rok probíhají ve třídě ,,Žabiček“ projektové dny na

uměly pracovat individuálně i ve skupinách. Závěrem každého pro-

téma HRAJEME SI S POHÁDKAMI. Projektové dny jsou vyvrchole-

jektu je reflexe dětí. V letošním školním roce se uskutečnily již tyto

ním daného tematického celku, který s dětmi probíráme. Projekty

projekty: O budce, O třech prasátkách, O Otesánkovi, O dvanácti mě-

nastavujeme tak, aby děti projevily vlastní iniciativu a zkušenosti,

síčkách, O Smolíčkovi, Čert a Káča, O kohoutkovi a slepičce.

,,Bezpečný pes“

AKCE PRO DĚTI
V březnu byly pro žáky naší školy připraveny 2 úžasné akce. 20. 3.

opravdu vážná?“ Byl to vlastně koncert KV symfonického orchestru,

navštívil naši školu sokolník Jan Brož, který dětem v tělocvičně před-

vtipně komentovaný Viktorem Brauenreiterem – děti postupně vi-

vedl několik dravců, sov, krkavce a fretku. Svým vyprávěním nám

děly i slyšely všechny skupiny hudebních nástrojů, mohly pozorovat

všem přiblížil život těchto živočichů ve volné přírodě. 26. 3. se žáci

v akci pana dirigenta a nakonec si vyslechly i jednu skladbu. Pro

1. stupně vydali do Karlových Varů na představení „Je vážná hudba

většinu žáků to byl opravdový umělecký zážitek.

Mateřskou školku navštívila organizace Bezpečný pes. Jednalo se
o zábavně naučný program s ukázkami výcviku psů, který je určený
pro děti. Děti měly možnost vyzkoušet si kontakt a práci s některými
ze psů. Osvojily si techniky, které jim pomohou chránit důležité části
těla v případě útoku psa.

Školní akademie ,,HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY“
Mateřská škola pořádá první školní akademii na téma ,,HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY“,
která se uskuteční 20.5.2014 od 16:30 hod. v Kulturním Domě v Nové Roli. Srdečně zveme rodiče a přátele naší mateřské školy.

Velikonoční soutěž

Mateřská škola se přihlásila do VELIKONOČNÍ SOUTĚŽĚ,
ve které měly děti za úkol vymalovat a ozdobit zajička s vajíčky.

PaedDr. M. Dušková

Mateřská škola Nová Role, Rolavská
www.msnovarole.estranky.cz
email: ms@novarole.cz
tel. 353 951 15

Uzavření MŠ o letních prázdninách bude od 7.7.2014 do 11.8.2014.
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Noc s Andersenem a strašidlení v knihovně v Nové Roli

Vyhlášení KRÁLE ČTENÁŘŮ

V pátek 4. 4. 2014 v 18.00
hodin se sešla prima partička na strašidlení v knihovně, které vyřešil až komisař
Vrťapka. Sešlo se tu 26 dětí,
1 studentka, 3 knihovnice,
1 paní učitelka, a také nás
navštívila paní starostka. Po
příchodu si děti připravily
svůj pelíšek a na klubovně
si vyslechly pár slov o historii Noci s Andersenem a tím
vše začalo. Děti se rozdělily do pěti skupin a jejich prvním úkolem
bylo vymyslet strašidelné jméno skupiny a dát si přezdívku. Poté je
čekal testík o znalostech strašidel a skřítků z knih Vítězslavy Klimtové. A co by to bylo za strašidla, kdyby neměla žádný kostým. I na
to jsme byli připraveni. Každá skupinka si vylosovala barvu na batikování triček. Trička jsme batikovali sypanou batikou a zapékali

Ve středu v podvečer nastal v knihovně v Nové Roli slavnostní okamžik. Sešli se zde nejlepší čtenáři z naší knihovny i z obecní
knihovny Mezirolí. Co je čekalo? No přece vyhlášení KRÁLE ČTENÁŘŮ. SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), který
tuto akci vyhlašuje, letos hledal čtenářskou rodinu. Jednu takovou
rodinu jsem přihlásila do celostátního kola a povedlo se. Čtenářskou
rodinou Karlovarského kraje se stala rodina Gvardových (Hana,
Zdeněk, Jiří, Zuzana a Karolína) z naší knihovny, která postupuje do
finále deseti nejlepších z celé republiky. Hlavní cenu, kterou věno-

v mikrovlnce. Před mikrovlnkami to vypadalo, že jsou děti hladové
a čekají na večeři, to si myslela i paní starostka, která v této době
přišla mezi nás. Nabídla nám pomoc, nabatikovaná trička odnesla
domů, vysušila je v sušičce a naše strašidla se ráno mohla předvést
v celé své kráse.
Na desátou večerní k nám zavítali herci z Českobudějovického divadla Pavel Oubram a Věra Hollá, kteří své představení Listování
o komisaři Vrťapkovi zahráli již v knihovně v Ostrově a v Březové.
Vrťapka si získal uznání i u našich strašidel.

2014

val SKIP, předala paní Jitka Pokorná, starostka města. Dále jsme vyhlašovali nejlepší čtenáře v kategoriích děti (Veronika Doležalová),
studenti (Kristýna Seidlová), dospělí (Věra Sležková), senioři (Lenka
Sakařová) a manželé Buriánovi. Z Mezirolí nejlepší ze seniorů byla
Marie Masarovičová, z dospělých Kristina Romanová, ze studentů
Michaela Bílová a z dětí Karolína Fabryová. Všichni ocenění dostali
knihu, pamětní list a vstupenku na divadelní představení. Dalším
bodem programu bylo vystoupení dětí ZŠ, které pod vedením třídní
učitelky Miluše Duškové zatančily a zazpívala Barbora Blažková.

Na hodinu duchů jsme vyrazili na noční výpravu k novorolskému
rybníku, kde na nás čekali další duchové a chtěli vystrašit naše strašidla. To se jim moc nepovedlo, protože naše strašidla byla statečná a
po návratu si ještě vyslechla strašidelný příběh. Ve dvě ráno dětičky
zalézaly do svých pelíšků. Ráno na ně čekalo již tradiční kakajíčko
s domácí bábovkou, mufíny a perníkem od maminek a pak již jen
předvedení strašidel v kostýmech a maskou, rozdání odměn i předání pamětních průkazů již 11 Noci s Andersenem v naší knihovně.

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Karlovy Vary, Chodovská 264
362 25 Nová Role, mobil 733 310 345, 724180649
e-mail: starostaoshkv@seznam.cz

Pozvánka na soutěž

Pasování prvňáčků

Okresní sdružení hasičů Karlovy Vary a Sbor dobrovolných hasičů Nová Role si dovolují pozvat příznivce
požárního sportu na soutěž v PS dospělých, která se uskuteční v sobotu 24. 5. 2014 od 9:00 hodin. V neděli 25. 5. 2014 se bude konat soutěž dorostu rovněž od 9:00 hodin. Soutěže proběhnou v areálu hasičů.
Srdečně zveme všechny příznivce požárního sportu.
Hubáček Stanislav - starosta OSH Karlovy Vary

Knihovna v Nové Roli již několik let pořádá pro prvňáčky ZŠ Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Letošní prvňáčci byli pasováni v pátek 21. března. Dětičky v knihovně přivítal rytíř, paní starostka Jitka Pokorná a ředitelka školy. Nejprve děti přednesly svůj slib
a poté je rytíř pasoval do řádu čtenářství. Děti vše potvrdily svým
podpisem do pasovací listiny. Po krátkém zasvěcení do pravidel
knihovny pro půjčování knih děti se svojí novou průkazkou přešly
do půjčovny a odnesly si svoji první knihu půjčenou v knihovně.

„U NÁS TO ŽIJE“

RYTÍŘSKÝ ŘAD ČTENÁŘŮ

Slibuji ve jménu všech krásných knížek pohádek,
příběhů i básniček:
budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářů
budu knížky opatrovat jako poklady nejvzácnější
budu je mít rád
budu se k nim chovat opatrně a s úctou

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Nemčičová Ladislava
vedoucí knihovny
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V Nové Roli pořádají organizace a spolky jednu akci za druhou a pozadu nezůstali ani v Lidovém domě. Simona a Marcela se
z podnětu pravidelných návštěvníků rozhodly každý měsíc uspořádat soutěž o nejlepší gastronomickou pochoutku. Všichni přítomní
hosté mají možnost ochutnávat a dávat body svým favoritům. Zatím
se konala 21. února soutěž o nejlepší sulc – z 9 účastníků vyhrál Z.
Smolík. 21. března se utkalo 13 soutěžících o nejlepší sekanou –
vyhrál J. Lavička. Další akce proběhne 18. dubna – stylově se bude
soutěžit o nejchutnější velikonoční nádivku. Držíme palce všem zúčastněným a dobrou chuť!
Václav Dušek
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Vandalismus

SOLÁRKO NA ČERŤÁKU

Smutný pohled na vandalismus
v lese. Proto, aby měl někdo krás-

slunce tvoří vitamín D
i naše slunce tvoří vitamín D

ný vánoční stromek, zničil takto

Podle normy EU

několik vzrostlých smrků v lesích

Colagenové solárium
omlazování pokožky
šetrné opalování

města.

Lymfatické masáže
prevence celulitidy
vylučování škodlivin
snižování otoků

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

pořádá v sobotu 31. května 2014

Solární studio (stojící – ležící)

CESTU POHÁDKOVÝM
LESEM

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

Cena vstupenky: 100,- Kč

tel.: 353 222 410
mobil: 723 796 865

VSTUPENKY SI MŮŽETE ZAKOUPIT
OD PONDĚLÍ 19. KVĚTNA 2014
OD 15.00 HOD. V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V NOVÉ ROLI
ZAJISTĚTE SI VSTUPENKY DO POHÁDKOVÉHO LESA VČAS,
POČET VSTUPENEK JE OMEZEN.

Nezisková organizace Náhradním rodinám, o.p.s. Karlovy Vary
pořádá

DEN RODIN
17.5.2014 od 10:00 hodin do 17:00 hodin
Areál koupaliště v Nové Roli
Akce pořádaná pod záštitou starostky Nové Role Jitky Pokorné je zaměřena na podporu náhradní
rodinné péče v Karlovarském kraji

Program moderuje

ANNA RATAJSKÁ a patron organizace ALEŠ HÁMA

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

Prodej slepiček

Oznámení o ukončení
„Zákazu rybolovu“

Drůbež Červený Hrádek, Firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen:

Lohmann hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

na revíru 431 011 PR 01
Novorolský rybník ( Koupaliště Nová Role).

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu !

Stáří slepiček 15 - 20. týdnů Cena 149 - 185,- Kč/ ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční:

v pondělí 5. 5. a 2. 6. 2014 Nová Role - naproti rest. U Petra v 14.10 hod
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek cena dle poptávky

Ode dne 7.dubna 2014
je opět možno vykonávat rybářské právo
na Novorolském rybníku.

kompletní nabídka sortimentu:

Případné bližší informace :

kaprařina přívlač plavaná feeder
lov sumců mořský rybolov

Po - Pá 9.00 - 16.00hod,
tel. 601576270, 606550204, 728605840
Fakturační adresa:

Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Nezvalova 2637, 438 01 Žatec
IČ: 27302920 DIČ: CZ 27302920 tel: 728 605 840

Zboží za internetové ceny...!

Těšit se můžete na bohatý program:
Dopoledne: vystoupení dětí zájmových kroužků DDM Nové Role a Chodov, folklórní soubor Dyleň Holoubátka, ZUŠ A. Dvořáka KV- scénický tanec, taneční soubor Khamoro - Chodov, dětská sportovní
gymnastika TJ Slovan
11:00 – Porcelánová školička (porcelánka N. Role)
12:00 – 12:30 – Jazzový soubor žáků ZUŠ Karlovy Vary
12:30 – 13:30 – „O vodníkovi Pačískovi“ - pohádka, Divadlo dětí Libora Baláka
Odpoledne: vystoupení dětí zájmových kroužků DDM Nové Role a Chodov, folklórní soubor DyleňHoloubátka, ZUŠ A. Dvořáka KV- scénický tanec, taneční soubor Khamoro-Chodov, dětská sportovní
gymnastika TJ Slovan
14:00 – Porcelánová školička (porcelánka N. Role)
14:00 – 15:00 – „Vousův kmen“ – keltský soubor – klání keltských válečníků s aktivním
zapojením rodičů i dětí
15:30 – 17:00 – country kapela „Bankrot“
V průběhu dne: keltská řemesla, lukostřelba, ukázka výcviku dravců, klaun Lukýno, výtvarné dílničky,
malování na obličej, ukázky integrovaného záchranného systému, ukázka výcviku psů, práce asistenčního
psa, projížďky na koních a plstění (Kozodoj), soutěže pro děti, dětská diskotéka, prodejní a informační
stánky, občerstvení
Workshopy: 10:30 – 11:00 „Řemesla mladší doby železné“ (Vousův kmen)
11:30 – 12:00 „Já, pěstoun“ (pěstouni Karlovarského kraje)
13:30 – 14:00 „Environmentální výchova“ (Kozodoj)
15:00 – 15:30 „Já, pěstoun“ (pěstouni Karlovarského kraje)

Autogramiáda herce Aleše Hámy a bohatá TOMBOLA
Na tvorbě programu se aktivně podílejí pěstouni Karlovarského kraje
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách KD v Nové Roli

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Pozvánka

na pietní akt
69. výročí ukončení 2. světové války
ZO KSČM a vedení města Nová Role
zve všechny občany k památníku
u vlakového nádraží na pietní akt,
který se koná

8. května 2014 čtvrtek v 10.00 hodin.
Na místním hřbitově poté proběhne kladení květin
k uctění památky obětí koncentračního tábora
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Inzerce v Novorolském zpravodaji
rozměr inzerátu

cena

celá strana 190 x 260 mm

3,000 Kč

polovina strany 190 x 124 mm

1,600 Kč

čtvrtina strany 93 x 124 mm

1,000 Kč

93 x 60 mm

550 Kč

45 x 60 mm

350 Kč

Inzerci v Novorolském zpravodaji zajišťuje firma BMT Tiskárna Karlovy Vary.
Pro více informaci, volejte na 602 414 816 a nebo napište na tiskarna.bmt@volny.cz

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2014

Sokolovská 112/81
360 05 Karlovy Vary - Rybáře
tel.: 353 449 803, 734 850 377
e-mail: info@rpkv.cz
http: www.rpkv.cz
e-shop: www.snaminaryby.cz

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY RYBÁŘE

KARLOVY VARY - RYBÁŘE

restau
na BLB race
YM mís

PIVOVAR

GiSant

tě

www.snaminaryby.cz
GPS: 50°14'0.828"
N, 12°51'26.65" E

Pondělí - Pátek 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hodin, Sobota 9:00 – 12:00 hodin

těšíme se na Vaší návštěvu
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TECHNOROL, s.r.o.
Tovární 121, NOVÁ ROLE

mobil: 608 349 933, E-ail: info@technorol.cz

AKC
PLASTOVÁ OKNA
E
KVĚ
T
VJEZDOVÉ BRÁNY
ČER EN
10%
VEN
SLEV
GARÁŽOVÁ VRATA
OKE
A
NNÍ
ŽALU
ŽALUZIE
ZIE
OKE
N
Í
S
PRO
MARKÝZY
TI HM ÍTĚ
YZU
TEXTILNÍ ROLETY
VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ROLETY

Nabídka úklidových prací
Firma Top Služby Vám nabízí přehled svých úklidových prací

 Pravidelný i jednorázový úklid panelových domů
 Úklid kanceláří
 Mytí oken
 Čištění koberců i čalouněného nábytku
 Čištění interiérů automobilů
Top Služby
Jan Latislav
Svobodova 198
Nová Role 362 25

Telefon: +420 739 952 552
+420 732 846 827
e-mail: topsluzby@centrum.cz

· Zásobování GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ
· Zásobování maloobchodních provozoven a
čerpacích stanic
· Zásobování velkoobchodů
· Distribuční služba Pepsico CZ s.r.o.
· Distribuční služba Pivovar Bernard

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

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2013
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BMT TISKÁRNA
KARLOVY VARY

Tiskneme, razíme, sekáme, číslujeme, perforujeme

Varšavská 2
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 228 089
Fax: 353 228 719
Mob.: 602 414 816
ofsetový tisk, malonákladový
nejlevnější v Karlových Varech
výroba reklam a reklamních poutačů
veškeré grafické uspořádání
letáky, prospekty – barevné
vstupenky, stravenky,
ochrana proti zneužití
knihtisk, tisk na ruční papír
samopropisovací bloky, klížené i šité
včetně číslovaní a perforace
klasický malonákladový tisk
při zavolaní spočítané ceny do 15 minut

Novorolský zpravodaj 5-6/2014 Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Listovka městského úřadu,
MK ČR E11996 Redakční rada: Olga Lillová, PaedDr. Miluše Dušková, Růžena Škardová Počet výtisků 1750 ks Uzávěrka všech
příspěvků do dalšího čísla vždy 10. den v měsíci Příspěvky shromažďuje městský úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.
Sazba, grafika, tisk, inzerce: Tiskárna BMT s.r.o. tel.: 602 414 816, e-mail: tiskarna.bmt@volny.cz

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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