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     Vážení spoluobčané,

v  dnešním úvodním slovu bych se 

ráda zmínila o problémech ve městě, 

které trápí nejvíce vás, občany. Jako velký problém vnímáme všichni 

znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. Tímto apeluji 

na majitele a chovatele psů, aby dodržovali obecně závaznou vyhláš-

ku, která nařizuje uklízet psí exkrementy. Každý z majitelů psů může 

přijít na městský úřad, kde obdrží zdarma sáčky na exkrementy. Měs-

to se ve spolupráci s Policií ČR zaměří na dodržování čistoty a pořád-

ku na veřejném prostranství a bude ukládat pokuty. Vůbec nechápu, 

že někdo venčí pejska v blízkosti pískovišť či dětských hracích prvků. 

Další znepokojující zprávu jsem obdržela od obyvatel a majitelů za-

hrádek z  Tovární ulice, kteří zde nacházejí zastřelené ptáky. Proto 

prosím, abyste této pro mě nepochopitelné situaci věnovali pozornost, 

a obraceli se s vašimi postřehy na město či policii. Předejdete tím mož-

nému zranění dětí, které si zde v Tovární ulici často hrají na travnaté 

ploše mezi domy a zahrádkami. V minulých dnech se přes celou repub-

liku přehnala větrná bouře, která strhávala střechy domů a výrazně 

narušovala kořeny stromů. Z  toho důvodu došlo k  neplánovanému 

kácení několika stromů ve městě, které se zdály být zdravé, ale ve sku-

tečnosti byly nebezpečné. Hodně dotazů dostávám na parkování v uli-

ci Husova a 1. Máje. Navrhujete zlegalizování příčného stání. Každé 

parkovací místo musí splňovat přísné legislativní nařízení a nelze ze 

strany města tuto povinnost nevnímat. Město jako samospráva nemů-

že zasahovat do kompetencí státní správy. V ulici 1. Máje lze podélné 

parkování vyřešit zrušením chodníku. Tím bychom splnili podmínku 

dopravního inspektorátu a auta v této lokalitě by mohla podélně par-

kovat. Já si osobně myslím, že by toto řešení bylo nešťastné. Je třeba 

zohlednit bezpečnost chodců. V  celém městě je nedostatek parkova-

cích míst a nejhorší situace je v ulici Rolavská. V současné době máme 

aktuální projekt na vytvoření parkovacích míst za domem, který by 

celou situaci vyřešil. Setkali jsme se s  negativním stanoviskem oby-

vatel žijících v domech v  této ulici. Za pomoci projektanta hledáme 

vhodné řešení, abychom vyhověli řidičům, ale především návštěvám 

zdravotního střediska. Skončila zima a začíná se znovu rekonstruovat 

komunikace Na Bouchalku. Jedná se o velkou akci, která je plánována 

již několik let. Její realizace bude spojena s omezením pro stálé obyva-

tele i majitele zahrádek v této lokalitě. Prosím tímto o velkou trpělivost 

a shovívavost všech. Nová komunikace včetně chodníku a osvětlení 

má být zkolaudována v polovině června. 

Na závěr mého úvodníku si vás dovolím pozvat na kladení věnců v 

pátek 8. 5. 2015 v 10 h u pomníku u nádraží a v 10.30 h u pomníku na 

místním hřbitově. V letošním roce si připomínáme již 70 let od konce 

2. světové války. Přijďte uctít památku těch, kteří položili život za to, 

abychom mi mohli žít v míru.   

Krásné jarní dny, s pozdravem Jitka Pokorná

z
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Zpráva z činnosti Ekonomického 
odboru MěÚ Nová Role

     Ekonomický odbor pracuje již několik let ve stejném počtu 
pracovníků, a to je pět. Vedoucí odboru, finanční účetní, referent 
poplatků a nájmů, majetek a pokladna, pomocná obslužná síla. 
Vedoucí odboru má v náplni činnosti sestavování rozpočtu, vy-
pracování souhrnného závěrečného účtu, přípravu podkladů pro 
daňové přiznání, spolupráci s auditorem, daně z převodu nemo-
vitostí, personální a mzdovou agendu, evidenci všech smluv za 
město, správu školství, organizaci kultury, statistické evidence. Je 
kontaktní osobou pro finanční výbor, komisi pro školství, kulturu 
a sport. Provádí zápis ze zasedání zastupitelstva města.    
Hlavní finanční účetní eviduje došlé faktury, vystavuje faktury 
za město, zpracovává kompletně všechny účetní doklady města, 
zajišťuje analytické členění a podrobné účtování na jednotlivé 
organizace a činnosti dle potřeby. Zajišťuje čtvrtletní zpracování 
DPH, evidenci investičních akcí města a akcí z dotačních titulů. 
Referentka poplatků vymáhá veškeré pohledávky pro město tj. z 
faktur, místních poplatků, pokut, soudních nákladů; zajišťuje in-
ternetové bankovnictví na všechny platby, spravuje poplatek za 
psa a výherní hrací přístroje, eviduje nájemné z pozemků a z ne-
bytových prostorů, vyhotovuje objednávky, objednává materiál 
pro úřad. Referentka majetku má na starosti kompletní evidenci 

movitého, nemovitého majetku města, pozemků a věcných bře-
men. Spravuje místní poplatek za sběr, svoz a likvidaci komunál-
ního odpadu, vykonává činnost pokladní města, provádí vidima-
ci a legalizaci, výpisy ze systému Czech Point.
Pomocná síla spolupracuje při archivaci a skartaci dokladů, ulo-
žení a uskladnění materiálu a zásob, v neposlední řadě má na sta-
rosti výzdobu, čistotu a pořádek v prostorách městského úřadu.
Jako vedoucí jsem s personálním obsazením odboru plně spoko-
jena, troufám si říci, že jsme sehraný tým, vzájemně si v jednot-
livých dílčích úkonech v případě potřeby pomáháme, úzce mezi 
sebou spolupracujeme, v nutnosti se zastupujeme a vždy se snaží-
me občanům vyjít maximálně vstříc. 
  Veřejná správa prochází neustálým systémem více či méně zda-
řilých změn, jakoby se snaží přizpůsobit soukromému sektoru, 
ale současně pod vlivem EU a ministerstev je zahlcena složitým  
účtováním a náročně členěnou různorodou statistickou evidencí 
a zjišťováním. Četná změna v celém spektru zákonů v naší repub-
lice způsobuje nemalá úskalí při výkonu ekonomických a správ-
ních činností, přesto si troufám říci, že se snažíme zvládat jed-
notlivé úkoly a činnosti správně a včas a všem svým kolegyním 
z odboru za jejich práci a snahu děkuji. Na všechny zaměstnance 
najdete telefonní i emailový kontakt s  uvedením hlavní náplně 
práce na webových stránkách města. 

Kateřina Černá, DiS. – vedoucí ekonomického odboru   

Sdělení občanům ohledně ochrany osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
     Vážení rodiče nově narozených občánků města. 
S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zá-
konného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a 
zaslání pozvánky na Vítání občánků. Z toho důvodu již nebu-
dou pozvánky zasílány rodičům automaticky. 
Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku 
podat: 
1) osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
2) vyplněním online formuláře na webových stránkách města
3) zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz 
4) zasláním do datové schránky IDDS y24bcev
5) doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo 
osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská 
236, Nová Role. 
Vítání občánků je určeno všem nově narozeným dětem, které 
mají v  době podání přihlášky trvalý pobyt na území města 
Nová Role. Prosíme, aby vyplněné přihlášky na slavnostní Ví-
tání občánků, které proběhne v červnu 2015, byly doručeny 

nejpozději do 9. června 2015.
     Vážení jubilanti narození v červenci a srpnu. 
I od Vás potřebujeme souhlas se zveřejněním vašeho jména 
a příjmení v rubrice Blahopřejeme. Svůj souhlas nám můžete 
poskytnout:
1) osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
2) vyplněním online formuláře na webových stránkách města
3) zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz 
4) zasláním do datové schránky IDDS y24bcev, 
5) doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo 
osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská 
236, Nová Role. 
Prosíme, aby byly formuláře souhlasu se zařazením do rubri-
ky „Blahopřejeme“ doručeny nejpozději do 9. června 2015.

Další informace vám poskytne Lenka Žigovičová,
tel.: 353 176 317

Informace pro občany nejen z Mezirolí
od 1. 5. 2015 budou v provozu webové stránky

www.meziroli.cz

Uklidíme Česko!
Základní škola Nová Role se dne 17.4.2015 zúčastnila celorepub-
likové akce s názvem Ukliďme Česko. Reportáž z této akce přine-
seme v dalším výtisku Novorolského zpravodaje.

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

 
 

   pořádá v sobotu 30. května 2015 
 

  

 
„ČUCHYNČIN“ 

POHÁDKOVÝ LES 
 
 

cena vstupného : 110,- Kč 
V ceně jsou zahrnuty odměny pro účastníky akce 

 

 
Vstupenky se budou prodávat v Domě dětí a 
mládeže, Na Pěší zóně 148, Nová Role od pondělí 
18.5.2015 denně od 15. hod. 
 
Pro děti je připraven pestrý program v doprovodu 
pohádkových bytostí, s plněním úkolů na 
jednotlivých stanovištích. 
 
Počet účastníků je omezen, zajistěte si proto 
lístky co nejdříve!!!!! 
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     Vážené dámy a pánové, milí spoluobča-
né, v tomto a několika dalších vydání No-
vorolského zpravodaje bych vás rád sezná-
mil s tzv. „Obecně závaznými vyhláškami 
města“, které se týkají jak nás, obyvatel 
Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, tak i ná-
vštěvníků, kteří k nám zavítají.

Na úvod zmíním jen velmi krátce něco ze 
zákonné úpravy: 
Vydávat obecně závazné vyhlášky umož-
ňuje městům a obcím Ústava České re-
publiky ve svém článku č. 104, odst. 3 a 
dále pak zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(§ 7 a 10 tohoto zákona) a to v rámci tzv. 
samostatné působnosti. Samostatná pů-
sobnost neboli samospráva je Ústavou ČR 
zaručené právo obcí na svou samosprávu, 
tedy právo samostatně rozhodovat o svých 
záležitostech. 
Obecně závazná vyhláška je tedy právní 
předpis obce, který, zjednodušeně řečeno, 
stanovuje pravidla chování či jednání v ur-
čité oblasti na území obce.
Na území našeho města platí v tuto chví-
li celkem dvanáct obecně závazných vy-
hlášek, které více či méně ovlivňují náš 
každodenní život. Seznámit se podrobně 
s celým zněním každé z nich se můžete na 
internetových stránkách města přes volbu 
„Obecně závazné vyhlášky města“ v hlav-
ním menu, nebo přímo zadáním této ad-
resy:
http://www.novarole.cz/obsah/obecne-zavaz-
ne-vyhlasky-mesta.html 
Jako první se dnes chci zmínit o Obecně 
závazné vyhlášce č. 3/2012 o zajišťování a 
ochraně veřejného pořádku. 
Jistě se mnou budete souhlasit, že pro dob-
ré žití je důležité cítit se ve městě bezpeč-
ně, žít v čistém a udržovaném prostředí a 
mít dobré a uspořádané sousedské vztahy. 
Právě to tato vyhláška řeší. Samotná vy-
hláška má celkem osm stránek a určitě se 
nechci na tomto místě věnovat podrobně 
jejímu celému znění, nicméně doporučil 
bych každému z vás se s tímto dokumen-
tem seznámit. Nejenom proto, abychom 
věděli, co nám vyhláška ukládá, ale i proto, 
abychom věděli, jaká máme v této oblasti 
na území města práva a čím by nás neměli 
naši spoluobčané či návštěvníci obtěžovat. 
Na následujících řádcích se pokusím vy-
jmenovat alespoň to nejdůležitější:
Ze základních pojmů, které vyhláška zmi-
ňuje, bych rád uvedl alespoň následující 
(zdaleka nejsou všechny):

1. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – jedná 
se o všechna náměstí, ulice, tržiště, chod-
níky, veřejnou zeleň, parky a další prosto-
ry přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohle-
du na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. VEŘEJNÁ ZELEŇ – travnaté plochy, 
které jsou přístupné každému bez ome-
zení, dále plochy zatravněné i nezatravně-
né půdy nacházející se pod stromy a keři 
včetně těchto dřevin. Jedná se zejména o 
parky, sady, uliční zeleň, remízky, květino-
vé výsadby, mobilní zeleň.
3. HLUČNÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ – ze-
jména elektrocentrály, vrtačky, sbíjecí kla-
diva, cirkulárky, řezačky, motorové pily, 
rozbrušovačky, kompresory, sekačky, křo-
vinořezy, drtiče větví.
4. CHOVATEL ZVÍŘETE NEBO ZVÍ-
ŘAT – každá osoba, která v zájmovém 
nebo hospodářském chovu zvíře nebo 
zvířata chová. Za chovatele se považuje i 
osoba, která zvíře doprovází.
5. DOBA NOČNÍHO KLIDU – doba od 
22:00 hodin do 6:00 hodin
A co tedy tato obecně závazná vyhláška, 
mimo jiné, ukládá? Na co vše pamatuje? 
- např., že na veřejném prostranství je 
zakázáno provádět mytí a opravy vozidel 
(mimo pozemní komunikace, jejichž uží-
vání je upraveno zvláštními předpisy)
- že je zakázáno na veřejném prostranství 
rozdělávat ohně, vč. grilovacích zařízení 
(město může, na základě písemné žádosti, 
udělit výjimku)
- dále, že je na veřejném prostranství 
(mimo tzv. předzahrádek hostinských 
zařízení, nebo v  případě tzv. zvláštního 
užívání veřejného prostoru – akce typu 
Stavění májky apod.) zakázáno požívání 
alkoholických nápojů
dále např., že vlastníci, nájemci i uživatelé 
pozemků a konstrukcí s  veřejnou zelení 
jsou povinni tuto udržovat, dbát o její čis-
totu a bránit jejímu poškození
- po veřejné zeleni je zakázána jízda mo-
torových vozidel a stejně tak i stání mo-
torových vozidel na ní chovatel zvířat je 
povinen si počínat tak, aby chov zvířat ne-
mohl ohrožovat čistotu a veřejný pořádek 
v obci a je současně povinen neprodleně 
odstranit nečistotu způsobenou zvířetem 
na veřejném prostranství (ano, jedná se 
zejména o „oblíbené“ psí exkrementy)
- je zakázáno nechat volně pobíhat psy 
mimo prostory k tomu vyhrazené, osoba 
doprovázející psa je povinna mít psa na 

vodítku, označeného psí známkou, ale i 
např. to, že v době nočního klidu, v neděli 
a ve dnech státních svátků je zakázáno ob-
těžovat okolí hlukem a to i hlukem, který 
nepřekračuje hygienické normy zakazuje 
se rovněž v neděli a ve státní svátek prová-
dět činnosti a práce s použitím hlučných 
strojů a zařízení (tedy práce s cirkulárka-
mi, motorovými pilami, sekání trávy mo-
torovými sekačkami, používání křovino-
řezů, apod….)
- řeší zákaz používání pyrotechniky na ve-
řejném prostranství vyjma dne 31. 12. od 
23:00 hod. do 1. 1. 2:00 hod. atd., atd….

Vážené dámy a pánové,
výše je uvedeno jen několik bodů, které se 
více či méně často dotýkají každého z nás 
a to ať už jsme v konkrétním případě na 
straně „poškozovaného“ (třeba s psím ex-
krementem na botě, nebo se sousedem, 
který v neděli od půl osmé řeže na cirku-
lárce dřevo na zimu), či tím, kdo vyhlášku 
(i nevědomky) porušuje. Jak jsem již zmí-
nil v úvodu – dobré sousedské i občanské 
vztahy jsou základ pro příjemný život 
v našem městě. Často vše záleží jen na vzá-
jemné dohodě, ochotě a vůli vyjít si vstříc. 
Ovšem obecně závazná vyhláška je – jak 
její název napovídá – závazná a to pro 
všechny a na celém území města, tedy jak 
přímo v  Nové Roli, tak i v  místních čás-
tech Mezirolí a Jimlíkova! Její dodržová-
ní jsou oprávněni kontrolovat příslušníci 
Policie ČR a oprávněné osoby MěÚ Nová 
Role. Stejně tak je možné podat na její 
nedodržování stížnost ze strany občanů.       
A co mi hrozí, pokud se rozhodnu vyhláš-
ku nedodržovat? I na to vyhláška a zákony 
pamatují. Nedodržování obecně závazné 
vyhlášky může být řešeno jako přestupek, 
za který může být udělen postih v soula-
du se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích             
a zákonem č. 200/1990 o přestupcích, kte-
rý v krajním případě může u fyzické oso-
by dosáhnout výše až třicet tisíc korun.           
A jsem přesvědčený, že každý z nás najde 
sto jiných způsobů, jak své peníze utratit. 
K  tomu, abychom nepřišli s  vyhláškou 
do střetu, stačí často jediné – jednat vůči 
ostatním tak, jak chci, aby jednali ostatní 
vůči mně. A bude se u nás dobře žít všem.

Slunné jarní dny bez nepříjemných zážit-
ků vám všem přeje

Roman Svoboda
tajemník MěÚ Nová Role

INFORMACE O OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠKÁCH
 

R E K A P I T U L A C E   V Ý D A J Ů
 

Závěrečný účet za rok 2014 Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet
Výdaje (v tis.Kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění

 Rozvoj obce 0,0 0,0 5 995,0 8 207,0
 Školství 10 230,0 7 398,0 2 900,0 1 417,0
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 Kultura 2 661,0 2 453,0 0,0 241,0
 Místní hospodářství 35 582,0 18 913,0 11 080,0 5 416,0
 Vnitřní správa 9 639,0 9 780,0 0,0 297,0
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 Výdaje CELKEM 54 521,0 39 627,0 19 975,0 15 585,0

 Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet)
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zprávy z města zprávy z města

 … tentokrát pana Tichého ze společnosti Norobyt s.r.o.

Jak vznikla společnost Norobyt?
Společnost Norobyt s.r.o. byla založena v roce 2000 bývalým sta-
rostou p. Václavem Heřmanem z pověření Zastupitelstva města 
N. Role

Jaká je vlastnická struktura společnosti?
Jediným společníkem společnosti je na základě zakladatelské 
listiny a rozhodnutí městského zastupitelstva ze dne 13.12.2000 
město Nová Role. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hro-
mada

Kolik máte zaměstnanců?
V roce 2001 společnost zaměstnávala 10 pracovníků. V současné 
době má společnost 5 zaměstnanců:
p. Tichý-jednatel, p. Chvátal - tepelný technik, p. Mrázková-
-hlavní účetní a p. Valentová- referent správy budov a p. Novot-
ný- technik předávací stanice.

Řekněte nám ve stručnosti, jaká je vaše hlavní činnost?
Hlavní činností je správa a údržba nemovitostí , vedení účetnic-
tví pro SVJ a rozvody tepla.
V současné době spravujeme 43 domů SVJ a 9 bytových domů v 
majetku města, tj. asi 1400 bytů a nebytových prostor.

Co je vaší další činností?
Zajišťujeme pravidelné revize elektrorozvodů, hydrantů, hromo-
svodů, rozvodů plynu, výtahů a deratizaci.
V roce 2014 jsme zajistili vypracování průkazů energetické ná-

ročnosti budov pro téměř všechna SVJ a byt. domy v majetku 
města.
Dále zajišťujeme drobné opravy na společných částech domů 
zejména opravy rozvodů vody, plynu a kanalizace. Vždy po do-
mluvě se zástupci SVJ.
Pro SVJ zpracováváme podklady pro rejstříkový soud v Plzni 
např. při změnách statutárních orgánů, ať už pro jejich odstou-
pení, nebo při uplynutí jejich funkčního období vč. zajištění vý-
pisů z rejstříku SVJ.
V dohledné době (do konce roku 2016) nás čeká provedení změn 
stanov u všech SVJ dle NOZ za účasti notáře a jejich založení k 
rejstříkovému soudu.
V tepelném hospodářství provádíme pravidelnou údržbu na 
pronajatých rozvodech tepla a v případě poruchy zařídíme její 
opravu. Provádíme plánovanou výměnu dosluhujících bojlerů, 
čerpadel a výměnu a čištění deskových výměníků. V případě po-
třeby provozujeme plynovou kotelnu, jako záložní zdroj.

Máte nějaké problémy s dlužníky?
Vedeme evidenci pohledávek města N. Role a SVJ, která máme 
ve správě, zajišťujeme jejich následné vymáhání. V současné 
době evidujeme cca 35-40 dlužníků města.

Úřední hodiny:
 pondělí a středa vždy od 7.30 - 17.00hod

tel. 353851216, nebo mobilní telefon 731 163 004
e-mail: norobyt@novarole.cz

Zeptali jsme se za vás...

     V zimních měsících letošního roku probíhala dle schváleného 
plánu těžba dřeva v městských lesích v katastru obce Mezirolí za 
kravínem (lokalita 104). Bylo vytěženo dřevo z  rozlohy 1,71ha 
lesa, jednalo se o smrky, buky, modříny a břízy. Souběžně od 

konce měsíce března probíhá náhradní zalesnění v tomto prosto-
ru, které bude ukončeno do 20. dubna. Celkem bude vysázeno 
6 400 sazenic smrků a 5 000 kusů sazenic buků. Přibližný zisk z 
této těžby je vyčíslen na Kč 600 tis.

TĚŽBA DŘEVA V MEZIROLÍ

Lubomír Doležal, DiS., lesník města   

     17. ledna náš sbor měl jako 
každý rok slavnostní odpoled-
ne, kdy se konala výroční val-
ná hromada. Na té se hodnotí 
celoroční práce sboru. A bylo 
co hodnotit, jelikož veškeré 
kulturní akce v  Mezirolí po-
řádá náš sbor, k  tomu dvakrát 
do roka zorganizuje ve spo-
lupráci s  Technickou službou 
Nová Role sběr nebezpečného 
odpadu. Po zprávách starosty 

a velitele sboru byla asi nejdelší zpráva vedoucího mládeže, kde 
bylo co oslavovat, vítězství v okresní hře a vítězství v Krajské lize 
mladých hasičů v kategorii mladších žáků je krásnou ozdobou 
naší práce. Dále proběhly nové volby do výboru a kontrolní  a 
revizní rady. Boj o posty nebyl nijak závratný, pouze novicem se 
stala Veronika Kubíková, Míla Pospěch se stal k vedoucímu mlá-
deže ještě velitelem SDH, dále vše stálé, starosta sboru Martin 
Bíkl, Lucie Pospěchová, Ivanka Pospěchová, Petr Kubík, Antonín 
Pavlovič, Antonín Bíla a Milan Tintěra. Vše bylo zakončeno ob-
čerstvením a listováním v našich kronikách.
14. února jsme pořádali Tradiční masopust. Sraz u hasičské 
zbrojnice nás mile překvapil zájmem občanů v maskách. V po-
sledních letech začala návštěvnost pokulhávat. Bohužel nevyšla 

naše milá kapelka a tak jsme si museli vypomoci CD pře-
hrávačem. Ovšem baterky na tak dlouhé cestě neměly tu samou 
výdrž jako její účastníci. A tak se tančilo, hodovalo, něco málo na 
zahřátí také padlo, no prostě myslíme, že si to všichni užili. A tak 
pro ty, co nebyli, zkuste si na přes rok také užít v našem průvodu.
15. února jsme ráno vyrazili s  užší skupinou žáků z  mladšího 
družstva na halové závody do Sokolova. V  Balíkovském atle-
tickém tunelu jsme si jeli zazávodit v  disciplíně 60 metrů jed-
notlivců s překážkami. A ani nám ty překážky moc nepřekážely.               
I když nemáme možnost v zimě trénovat, v tomto krajském klání 
naši chlapci hezky za sebou obsadili páté až osmé místo, nejlepší 
z  nich byl Martin Štencl, který nás mile překvapil. V  kategorii 
dívek to bylo o něco lepší. Lenka Pospěchová obsadila 3.místo          
a Míša Štenclová  2.místo. Holky si odvezly kromě medailí i po-
háry za umístění a už se těší na další závody jednotlivců.

ZIMNÍ DĚNÍ V MEZIROLÍ

Fotodokumentace z větrné kalamity v lesích města z 1. 4. 2015.
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MŠškola

     Jak zmínila v minulém čísle NZ paní ředitelka ZŠ Jana Zelená, 
získali jsme na školní rok 2014/15 pro výuku angličtiny rodilého 
mluvčího z Walesu pana Paula Williamsona. Žáci si výuku AJ po-

chvalují a hlavně získávají jistotu při konverzaci. Paul ale vyučuje 
občas v angličtině i ostatní předměty (matematiku, dovedné ruce, 
tělocvik aj.).  Je při tom hodně legrace, ale i spousta nových slovíček. 

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

      23. března se naše tělocvična proměnila v taneční sál. Pan Pro-
cházka z tanečního souboru Šumaváček přijel naučit děti z 1. stupně 
základy country tanců. Moc jim to všem šlo. O týden později k nám 
přijel pojízdný Trilopark z Prahy. Tentokrát se mohli žáci celé školy 

seznámit s opravdovými fosiliemi a poslechnout si zajímavé vyprá-
vění o jejich vzniku. Zahráli si i na paleontology, když pomocí ště-
tečků odkryly repliku třímetrové kostry dinosaura. Nakonec si mohl 
každý svou fosílii odlít ze sádry. Akce byla velice zdařilá.

V TĚLOCVIČNĚ JSME TANČILI I ODKRÝVALI KOSTRY

      V měsíci dubnu proběhlo několik akcí, které měly žákům pomo-
ci pochopit nutnost chránit přírodu a třídit odpady. Děti ze 2., 3. a 
4. třídy navštívily centrum odpadového hospodářství v Černošíně. 
Seznámily se s cestou odpadu od jeho sběru, přes třídění a úpravu 

až po využití nebo odstranění. Žáci 1. – 3. ročníku se připojili k akci 
„Ukliďme Česko“ a v pátek 17. 4. se rozeběhli po Nové Roli a okolí, 
aby zlikvidovali odpadky po neukázněných občanech. Patří jim za to 
velké poděkování. 

CHRÁNÍME PŘÍRODU

Za 1. stupeň Miluška Dušková

     Třída JEŽEČKŮ navštívila porcelán-

ku v Nové Roli. Děti měly možnost vidět 

prostory a výrobu samotného porcelánu. 

Největším zážitkem pro ně bylo, že si   

každý mohl ozdobit svůj vlastní hrneček, 

který si po vypálení odnesl domů.

PORCELÁNOVÁ
ŠKOLIČKA

     Touto básní jsme se rozloučili se zimou a přivítali jaro. 

Společně s dětmi jsme vyrobili MORANU, kterou jsme 

následně hodili do řeky Rolavy.

,,Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!“

Naši mateřskou školu navštívil student střední lesnické školy Jakub Šilhánek, který dětem předvedl vábení zvěře.

Návštěva v MŠ



5-6
2015

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 201510 11

knihovnaknihovna

     Slavnostní okamžik nastal pro prvňáčky v Nové Roli 18. března.  
V naší knihovně rytíř Marcelino pasoval všechny děti prvních tříd 
na čtenáře. Po složení rytířského slibu čtenáře a ukázky četby byly 
děti pasovány opravdickým mečem.  Do pasovací listiny potvrdily 
svůj slib, že budou knihy opatrovat jako nejvzácnější poklady, chovat 
se k nim opatrně a s úctou a také, že je budou mít rády.

Knihovna pro malé čtenáře připravila průkazku do knihovny, malý 
dáreček a pasovací pergamen na upomínku této slavnostní chvíle. 
Děti si prohlédly dětské oddělení, seznámily se s pravidly půjčování 
knih a poté si mohly vybrat svoji první knihu. Ještě si na chvíli vy-
půjčily od rytíře meč, zapózovaly fotografovi a spokojeně odcházely 
zpět do školy.

Pasování prvňáčků na čtenáře

     Další ročník Noci s Andersenem  nastal  v naší knihovně v pátek 
27. března v 18. hodin, kde se sešlo 25 dětí 2. - 5. tříd, 4 děti 8. – 9. 
tříd jako pomocníci, 1 studentka a 3 knihovnice- celkem 32 noclež-
níků.  My, knihovnice, jsme pro děti připravily velkou oslavu Večer-
níčkovi,  který  oslavuje v letošním roce 50. narozeniny.  Po zahájení 
byly děti rozděleny do pěti družstev, ubytovaly se a pak nastala noc 
soutěží, kvízů a zábavy.  Každé družstvo si vybralo nějakou pohádko-
vou postavu a výtvarně ji ztvárnilo na velký arch papíru - to byl úkol 
na celou noc a v každé volné chvilce se malovalo, stříhalo a lepilo. 
Králíci z klobouku např.  připravili pěknou „rozcvičku“ a děti si užily 
závod ve skákání v pytlích. A co by to bylo za spaní v knihovně, kdy-
by nebyla noční výprava - ta zavedla o půlnoci děti až ke hřbitovu. Po 
návratu děti skládaly Večerníčkovi novou čepici a Večerníček dostal 
dort s padesáti  svíčkami. Po druhé hodině ranní unavené děti zalé-
zaly do spacáků, četla se pohádka na dobrou noc a až po třetí hodině 
vše utichlo. Ráno po budíčku a snídani ( tradiční kakajíčko s domácí-
mi buchtami od maminek) ještě rychlé dopracování výtvarného vý-
tvoru a pak nastalo velké vyhodnocení všech soutěží a kvízů a hlavně 
celonoční práce. To už přicházeli první rodiče, aby se podívali na 
to, co jejich dětičky celou noc dělaly. Po rozdání odměn, pohlednice 
„Noc s Andersenem“ a pamětního průkazu děti unavené, nevyspalé, 
ale spokojené odcházely domů.

NOC S ANDERSENEM

Za knihovnu Ladislava Nemčičová

     23. a 25. února proběhlo v  knihovně místní kolo soutěže Ne-

koktám, čtu, kterou jsme připravili ve spolupráci s Klubem dětských 

knihoven Karlovarského kraje. Své síly ve čtení si změřili nejlepší 

čtenáři 3. – 5. ročníků ZŠ. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili 

do krajského kola, které se konalo 13. března v  Krajské knihovně 

v Karlových Varech. V každé kategorii se utkalo 12 dětí z Karlovar-

ského kraje. Naši čtenáři nezvítězili, ale rozhodně se nenechali za-

hanbit. Adélka Niedermertlová si vybojovala šesté, Oliver Hegenbart 

osmé a Rafaela Hagová deváté místo. Všem bych ráda poděkovala 

za jejich výkony, které předvedli před porotou a publikem. Doufám, 

že kniha bude jejich kamarádem i nadále a čtení je bude stále bavit.

Nekoktám, čtu!

Za knihovnu Marcela Toužimská

Vyhodnocení nejlepších čtenářů knihovny Nová Role a knihovny Mezirolí
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DĚTI V NOVÝCH RODINÁCH
rodiny přijímající děti
Náhradním rodinám, o.p.s. je nezisková organizace,
která od roku 2011 doprovází náhradní rodiny
po celém Karlovarském kraji.

Kdo jsou to vlastně náhradní rodiče?
Náhradní rodiče jsou lidé, kteří přijmou do své rodiny dítě, aby 
se o něj mohli starat a připravit ho na vstup do samostatného 
života v dospělosti. Je to lepší alternativa pro děti, o které se jejich 
biologičtí rodiče z různých důvodů nemohli starat a vyrůstalo by 
v institucionálním zařízení (např. v dětském domově.  Rozlišuje-
me několik forem náhradního rodičovství: adopce, pěstounství 
a poručnictví.

Dětský domov nebo rodina? 
Každý za sebe už jsme si asi vybrali. Vyrůstat v rodině znamená 
být přítomen všedním událostem, mít své „doma“, mít někoho, 
kdo o mě pečuje a mohu se na něj obracet. Je to také možnost 
učit se sociálním dovednostem i budovat pevný citový vztah, 
který se tvoří právě řešením každodenních situací v rodině.
Společnost Náhradním rodinám, o.p.s. nabízí pěstounským ro-
dinám pomoc a podporu po celé období, kdy o přijaté dítě peču-
jí. Rodinám poskytujeme odborné poradenství, vzdělávací akti-
vity, možnost setkávání s dalšími rodinami, společné víkendové 
pobyty pro rodiny s dětmi, terapii, pobyty pro děti v rámci re-
spitní péče.Naším posláním je seznamovat veřejnost s možností 
přijmout dítě do rodiny.

Jednou z takových aktivit je celodenní akce DEN RODIN v so-
botu 16.5.2015 od 10:00 do 18:00 h v prostorách Volnočasové-
ho areálu Rolava v Karlových Varech s bohatým doprovodným 
programem.  

Info@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz

 
CYKLOTEAM NOVÁ ROLE A DDM NOVÁ ROLE 

 
POŘÁDAJÍ 2. ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL O 

POHÁR MĚSTA NOVÁ ROLE 
 

20. ČERVNA 2015 OD 11h  
prezence a start na lávce u Rolavy  

Propozice a bližší informace budou na stránkách města, 
v kabelové televizi a na plakátech ve městě. 

Každý závodník z Nové Role bude odměněn, bohatá tombola, 
medaile a diplomy pro vítěze, pohár pro absolutního vítěze. 

Bližší informace na cykloteamnovarole@gmail.com nebo tel. 728325227 
 

 
 

Termín:
Registrace: předem na cykloteamnovarole@gmail.com nebo na místě nejpozději půl hodiny 
před startem dané kategorie ři registraci uvést jméno, ročník
Startovné: děti do 15 let 50 Kč, dospělí 100 Kč
Start závodu: dolním mostem přes Rolavu (pod sídlištěm Pod Nádražím)
Trať závodu: Podél Rolavy pod hřbitov,k lesní školce,sjezd zpět k Rolavě–
 
KATEGORIE, DÉLKA TRATĚ, ČAS STARTU: (čas startu může být posunut) 
 
Děti do 7 let zkrácený okruh
Děti 8 – zkrácený okruh
Děti 10

junioři 16 –
ženy 18 –
ženy masters 40 let a výš
muži elite 18 –
muži masters 40 let a výše

 
Odměna pro všechny závodníky z Nové Role! Tombola po závodě pro všechny účastníky! 

Pravidla závodu aždý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí 
za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Závodníci budou na start připuštěni pouze v 
předepsané přilbě a s kolem v odpovídajícím technickém stavu. Každý účastník musí 
přizpůso jízdu svému zdravotnímu stavu a svým schopnostem.

průběhu závodu je zakázáno rozjíždění po trati. Všichni účastníci jsou povinni 
uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a policie. Pořadatel si vyhrazuje právo 
případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných 
okolností.
Zdravotník v prostoru startu závodu.
Výsledky: vyhlášení proběhne po dojetí všech účastníků v dané kategorii po vyhodnocení
Ceny: pro vítěze, pro děti sladkosti, absolutní vítěz v či
dostane pohár města N. Role. Tombola pro všechny závodníky po vyhlášení výsledků.

 
Další informace na cykloteamnovarole@gmail.com nebo tel. 728325227. 
Závod se koná za podpory Města Nová Role a DDM Nová Role. 

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

pořádá ve dnech 

13. července – 17. července 2015

PŘÍMĚSTSKÝ
LETNÍ
TÁBOR II.

Cena poukazu: 700,- 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). Při-
hlášky si vyzvedněte od 13. 4. 2015 v  Domě dětí a mláde-
že, Na Pěší zóně 148, Nová Role, tel. 353851172, 607552337, 
kde také získáte další informace (počet míst je omezen) 

Kadeřnictví
Hana Benešová

Po :    8 - 18   pánské

Út :    8 - 12 
St :  13 - 18
Čt :    8 - 18 
Pá :  13 - 18 
So : dle objednávek

Školní 227 / 5.věžák / 
Objednávky na telefonu: 

+420 608 680 310
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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


