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informace z MěÚ

Vážení spoluobčané,
vím, že politické téma dnes není příliš 

populární, ale pokud chce být starosta 
úspěšný a prospěšný pro svoji obec, musí 
se umět prosadit i v tzv. vyšší politice. Již 
4 roky působím jako krajská předsedky-
ně hnutí Starostové a nezávislí (STAN). 
Díky svým kolegům mám tak širší přístup k informacím, větší přehled  
o dotacích a především o změnách v zákonech a legislativě. Vzhledem  
k tomu, že kandiduji do Zastupitelstva Karlovarského kraje, pokládám za 
velice důležité vysvětlit vám důvody svého rozhodnutí. Jako krajská před-
sedkyně jsem byla vyzvána, abych sestavila tým lidí, kteří jsou ochotni  
v Zastupitelstvu Karlovarského kraje pracovat. V širokém spektru problé-
mů a úkolů Karlovarského kraje je mi nejbližší sociální a zdravotní pro-
blematika. Zdravotní je jasná vzhledem k mé původní profesi a sociální 
problematice se věnuji především jako starostka. Snažím se hájit zájmy 
seniorů, sociálně slabých obyvatel a neziskových organizací již nyní jako 
členka Sociálního výboru při Karlovarském kraji.  Pokud budu zvolena 
do Zastupitelstva Karlovarského kraje, budu se snažit získat co nejvíce 
benefitů z rozpočtu kraje pro naše město. V žádném případě moje kan-
didatura neznamená, že bych se chtěla vzdát postu starostky Nové Role. 
Právě naopak bych ráda získala ještě větší podporu pro naše organizace, 
spolky a město jako takové. Ve spolupráci s Karlovarským krajem bychom 
mohli podpořit opravu našeho krásného kostela a obnovu vzácných fre-
sek. Práce pro město a jeho občany mě velice baví a uspokojuje. Každý 
den řeším, jakým směrem se bude Nová Role dále rozvíjet. Mám kolem 
sebe úžasný tým úředníků. V zastupitelstvu vládne příjemná a přátel-
ská nálada bez zbytečných útoků a invektiv. Konstruktivní připomínky  
a nápady vytváří správné pracovní prostředí. Touto cestou všem děkuji, že 
mají trpělivost a znalosti v každodenní činnosti pro nás pro všechny. Nej-
větší připravovanou tvůrčí akcí bude rekonstrukce náměstí, která obsáhne 
i prostory před budovou školy a supermarketu. V této chvíli připravujeme 
první návrh řešení, kdy vyzveme i spoluobčany k vyjádření svého názoru. 
Poté zpracujeme projekt a v letošním roce zrealizujeme první část tohoto 
krásného záměru. Společně s vámi budeme měnit naše město k lepšímu. 

Na spolupráci se těší Jitka Pokorná – starostka města.    

V měsících březen a duben letošního roku se uskutečni-
ly zajímavé kulturní akce. Dvě z nich se odehrály v Kultur-
ním domě a to divadlo Konvalinka při MKD Sokolov s diva-
delní černou komedií Tak na to nemám, jak by se slušně řeklo, 
která vnesla usměv diváků do jejich tváří a velmi vysokou návštěvnost.  
V dubnu v sále Kulturního domu vystupoval amatérský divadelní sou-
bor Jirásek z Nejdku. I tato divadelní komedie al dente Darmošlapky 
aneb repete, hoši přinesla příjemný kulturní zážitek.  Účast diváků byla 
již nižší, předpokládaným důvodem je příliš krátká doba mezi těmito 
vystoupeními a možná i menší popularita nejdeckého souboru v našem 
městě.  V příštím roce rozvrhneme divadelní vystoupení lépe. 

Poslední březnový den proběhla oficiální návštěva ze spřáteleného 
města Rittersgrün. Ranní setkání proběhlo na úřadě města a následně 
dopolední v porcelánce Thun 1794 a. s., kde jsme měli možnost společně 
poobědvat v prostorách místní příjemné jídelny. S panem Thomasem 
Welterem jsme dohodli další spolupráci a propojení našich měst v tom-
to roce. O připravovaných společných akcích vás budeme informovat  
v nejbližší době. 

Z činnosti za měsíc duben se můžeme ještě pochlubit nákupem a ná-
sledným dodáním nových stanů a pivních setů, které jste měli možnost 
vyzkoušet na první venkovní akci 30. 4. Stavění májky, pálení čaroděj-
nic. Následně budou využity 21. 5.  na tradičním  minifestivalu ve stylu 
folk a country Valcha a soutěže Hry bez hranic aneb knihovnice dětem 
a potom 28. 5. na Dětském dnu spojeném s Pohádkovým lesem DDM 
a Kácením Májky. Na obě dvě květnové akce vás samozřejmě srdečně 
zveme.

Děkujeme a budeme se na vás těšit na společných městských setká-
ních. 

Jan Lichnovský a Kateřina Černá 

Z kulturního dění městaSlovo
starostky

Novinky z úřadu
V minulých letech docházelo na úřadu k redukci pracovních míst, čas však 

ukázal, že rozsah činností, které vyžaduje současná legislativa a systém samo-
správy a státní správy vůbec, je rozsáhlý a náročný, proto dochází na našem 
úřadu k určitým změnám v pracovních náplních stávajících úředníků a nově 
od března byla přijata nová zaměstnankyně Bc. Alena Bartošová do funkce asi-
stentky starostky. Paní Bartošová má dále ve své kompetenci medializaci města 
a úřadu, Novorolský zpravodaj a v neposlední řadě sociální záležitosti. Orga-
nizačně je začleněna do ekonomického odboru. Po úplném zapracování by se 
měla ještě spolu s vedoucí ekonomického odboru Kateřinou Černou aktivně 
spolupodílet na přípravě kulturních akcí města a agendě školských záležitos-
tí.  Doufáme, že práce na úřadu se ještě více zkvalitní a úředníci budou více 
k dispozici občanům. V případě potřeby neváhejte a kontaktujte paní Alenu 
Bartošovou na email: alenabartosova@novarole.cz, popř. 777 182 168.

Kateřina Černá, DiS. – vedoucí EO MěÚ NR 
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Vítáme děti
do života

Vítáme dětiVítáme děti
do životado života

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Albert Hnízdil
Kristýna Karychová
Ondřej Michálek

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Informace ze zasedání zastupitelstva města
Vážení občané,
dovolte, abych vás po kratší odmlce opět stručně seznámil s děním  

v našem zastupitelstvu. Od mého posledního příspěvku uběhlo něco přes 
dva měsíce, avšak za tu dobu se již stihli zastupitelé města sejít na třech dal-
ších zasedáních. Co bylo jejich obsahem?

10. zasedání proběhlo 30. 12. 2015 a den před silvestrovskými oslavami za-
stupitelé projednávali zejména finanční záležitosti týkající se nového (teď už 
vlastně současného) roku 2016. Zásadní bylo schválení rozpočtu města na 
tento rok, což je základní předpoklad pro plnohodnotné fungování města. 
Zastupitelé se seznámili s novelizovaným nařízením vlády, které upravuje 
max. výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstev. Novelu vzali naši 
zastupitelé na vědomí, žádné úpravy však nenavrhli a ponechali si odměny  
v takové výši, jaká byla před novelou. Dále zastupitelstvo projednalo a schvá-
lilo dodatek k veřejnoprávní smlouvě s TJ Nová Role – týká se dotace města po-
skytnuté na stavební úpravy sportovní haly TJ, veřejnoprávní smlouvu s Tech-
nickou službou Nová Role, s.r.o., kde město poskytne společnosti prostředky 
na nákup kvalitního zametacího (resp. multifunkčního) stroje na úklid města  
a jeho částí, odsouhlasilo změny zřizovacích listin našich příspěvkových 
organizací (mateřské školy, základní školy a DDM) a vyslovilo souhlas  
s úpravou v návrhu nového územního plánu města, který je připravován 
(jeho veřejné projednání proběhne 21. 4. 2016 od 16 hodin v přednáškovém 
sále knihovny), čímž se město zapojí (např. vedle Nejdku a dalších obcí) do 
přípravy budování „Rolavské cyklostezky“, která povede podél řeky Rolavy 
a jež bude součástí tzv. Karlovy stezky vedoucí z Německého Aue až do Kar-
lových Varů, resp. Lokte.

Následující 11. zasedání bylo svoláno mimořádně na 27. ledna 2016  
a jeho obsahem byly pouze dva body: odsouhlasení finanční spoluúčasti  
a podání žádosti o dotaci z fondů MŠMT ČR na kompletní rekonstrukci 
sportovní haly TJ Nová Role. Jedná se o mnohem obsáhlejší stavební úpravy 
než byla původně zamýšlená vestavba a TJ společně s městem se pro ní roz-
hodlo právě proto, že byl ministerstvem školství vypsán grant, který umož-
ňuje halu zrekonstruovat a vylepšit ji na řadu let dopředu.

12. zasedání proběhlo v plánovaném termínu 17. února 2016. Zastupi-
telé se věnovali prodeji pozemků dle předložených žádostí, byla schválena 
směna části pozemku u plynové kotelny v ulici Rolavská (směna se týkala 
části pozemku pod bočním přístřeškem, který získal majitel sousední ne-
movitosti, a město se naopak stalo vlastníkem nově vytyčeného pozemku, 
který je přilehlý k zadní a boční stěně kotelny – zjednoduší se tak přístup ke 
kotelně a její údržba) a např. i budoucí úplatný převod bytu v bytovém domě 
„C“ do vlastnictví nájemce. Za významný krok lze považovat schválený pře-
vod novorolského kostela sv. Michaela Archanděla z majetku Římskokatio-
lické církve do majetku města. Kostel byl převeden jako kulturní památka 
bezúplatně. Městu se tak otevírá možnost využít kostel jako další místo 
pro pořádání některých svých akcí. Poměrně zásadní pro činnost městské 
společnosti Technická služba Nová Role, s.r.o. byl bod jednání, ve kterém 
zastupitelstvo schválilo navýšení základního kapitálu společnosti o 3,9 mil. 
Kč a to formou nepeněžitého vkladu. Jako vklad slouží nemovitosti v areálu 
společnosti, které měla dosud TSNR od města pronajaty. Dále zastupitelé 
schválili nové znění dvou obecně závazných vyhlášek města (OZV). Zde se, 
když dovolíte, krátce zastavím:

OZV č. 1/2016 – znění vyhlášky bylo rozšířeno o osoby, které jsou ze zá-
kona od poplatku osvobozeny. V současnosti jsou tedy od poplatku osvobo-
zeny osoby, které: 

- jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zaří-
zení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

- jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na zákla-
dě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

- jsou, jako nezaopatřené dítě umístěny v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí 
sociální služby, nebo

- jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově 
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

dále jsou od poplatku osvobozeny tyto osoby:
- osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, kterým náleží průkaz ZTP či 

ZTP/P podle § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením 

- děti ve věku do dvou let ke dni 1. 1. daného roku, k němuž se poplatková 
povinnost vztahuje, 

- ostatní osoby ve věku 80 let a starší ke dni 1. 1. daného roku, k němuž se 
poplatková povinnost vztahuje, 

- osoby, které mají trvalý pobyt na území města Nová Role, avšak po dobu 
celých 12 ti měsíců daného roku, na nějž se poplatková povinnost vztahuje, 
žijí v zahraničí a tuto skutečnost věrohodně doloží

OZV č.2/2016 upravila veřejné prostranství na kterém lze mj. realizovat 
stánkový prodej ve městě tak, že pro tyto účely bylo vyjmuto prostranství 
před městským úřadem. 

Na závěr zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh starostky města udě-
lit generálnímu řediteli společnosti Thun 1794, a.s. Nová Role p. Vlastimilu 
Argmanovi za jeho dlouholetý přínos pro rozvoj a propagaci města čestné 
občanství našeho města.

Dámy a pánové,
další jednání městského zastupitelstva je plánováno na 20. 4. 2016. O tom 

jak proběhlo a co bylo jeho náplní, vám stručné shrnutí přinese příští vydání 
Novorolského zpravodaje. Prozatím vám všem přeji krásné jarní dny. 

Roman Svoboda, tajemník MěÚ



NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ 4

Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do 
provozu kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEK-
TROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.

Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už 
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stě-
hování již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit 
i dále. 

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětov-
ném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákla-
dů na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby 
výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadav-
kům. Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno 
„Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových strán-
kách www.jsemzpet.cz.

„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz  umístili formulář, přes 
který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro 
zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout 
k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popi-
suje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan 
Marxt.

Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je 
možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, 
že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní 
gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípra-
vy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií 
vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu 
účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále 
bezpečně fungovat.

Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do 
života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal 
Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, 
proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, 
podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí. 

ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání 
neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, 
kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí. 

zprávy z města

www.elektrowin.cz

VYKLIĎTE 
PŮDY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE 
V RECYKLACI

Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spotřebiče 
na sběrné dvory nebo 
na jiná určená místa 
zpětného odběru.  

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl 

Město Nová Role se ve spolupráci s Policií ČR v nadcházející době 
zaměří na porušování povinností stanovených v článku 6 obecně zá-
vazné vyhlášky města č.  3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného 
pořádku. Jedná se zejména o povinnost stanovenou v odstavci č. 3), 
který říká, že doprovázející osoba je povinna na veřejném prostran-
ství, kde je zakázáno volné pobíhání psů, zabezpečit psa vedením na 
vodítku a povinnost stanovenou v odstavci č. 5, ve kterém se píše, že 
chovatel zvířete je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobe-
nou zvířetem na veřejném prostranství.

Vzhledem k tomu, že ne každý občan města je se zněním vyhlášky 
srozuměn, může si celé její znění přečíst na adrese http://novarole.cz/
pdf/uredni-deska/vyhlasky-mesta/2012-3.pdf. 

Apelujeme na majitele a osoby doprovázející psy na veřejném pro-
stranství, aby znění vyhlášky dodržovali a své miláčky vodili po městě 
zásadně  na vodítku, tzv. na volno je mohou nechat do sytosti běhat na 
pozemku p. č. 1091 v Nové Roli mezi porcelánkou a rybníkem, který 
je k tomuto účelu určen. 

Dále vyzýváme občany, aby po svých psech uklízeli exkrementy. Ka-
ždému se již určitě stala nemilá příhoda, že si domů na botě donesl psí 

hovínko, nehledě na to že výkaly hyzdí vzhled chodníků a trávníků. 
Majitel je prostě povinen po psovi jeho produkt uklidit, ať jej jeho 
miláček vyrobí na chodníku nebo na jiném veřejném prostranství. Na 
městském úřadě jsou k vyzvednutí sáčky určené k tomuto účelu. 

V souvislosti s výše uvedeným je třeba zmínit důsledky jednání, 
kterého se občan doprovázející psa porušením povinnosti stanovené 
vyhláškou dopustí. Pokud není pes veden na veřejném prostranství  
s výjimkou pozemku p. č. 1091 v Nové Roli na vodítku, či po něm 
není uklizen doprovázející osobou exkrement, dopouští se tato pře-
stupku dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Za tyto přestupky je dle § 46 odst. 3 přestupko-
vého zákona možno ve správním řízení uložit peněžitou pokutu až 
do výše 30 000 Kč plus náklady řízení ve výši 1 000,- Kč. V příkazním 
řízení je možno uložit peněžitou pokutu do výše 10 000,- Kč a v blo-
kovém řízení do 5 000,- Kč.

Jelikož se nejedná o malé finanční obnosy, měli by si hříšníci, kte-
rých se tento článek týká, uvědomit, že se dodržováním výše zmíně-
ných povinností mohou vyhnout zbytečným nepříjemnostem.

Vlastislav Slíž, referent odboru správních agend

Upozornění pro majitele a osoby doprovázející psy ve městě
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...tentokrát vychovatelky v Dětském domově 
Mezirolí – Bc. Moniky Nedvědové

Mnoho lidí ani neví, že v Mezirolí je dětský domov.  
Můžete nám tedy sdělit, kde se domov nachází a jak dlouho 
již existuje?

Dětský domov se nachází v objektu bývalého soukromého 
DD, který provozoval p.Dvořák pod názvem DUHA. Na jaře 
2010 získal tento objekt do správy Dětský domov Karlovy 
Vary a Ostrov a rozhodl se zde vybudovat zázemí pro dvě 
rodinné skupiny. 

Jaký byl vývoj od „ nápadu k realizaci“ ?
Téměř okamžitě, po drobných úpravách, byly v části domu 

vytvořeny podmínky pro vznik jedné rodinné skupiny. Té se 
ujala vychovatelka paní Jitka Dohnalová, která dětem nahra-
zovala pravou péči rodiny. Postupem času kapacita dětí 
narůstala a bylo nutné přijmout další zaměstnance. Mezitím 
se rekonstruovala další část domu a v červnu 2015 byla ote-
vřena další rodinná skupina.

Kolik dětí zde v současné době bydlí a kolik zaměstnanců 
se jim věnuje?

Na obou skupinách je celkem 18 dětí nejrůznějších věko-
vých kategorií. Nejmladšímu chlapečkovi je 16 měsíců a nej-
starší končí Lesnickou školu ve Žluticích a bude mu 19 let.

Každá rodinná skupina má 2 vychovatelky, 1 asistenta  
a 1 noční sílu.

 Čtenáře by určitě zajímalo, jak je možné, že máte u vás 
tak malého chlapečka…

Prioritou DD je udržet rodinu pohromadě a neoddělovat 
od sebe sourozence. Proto jsou umisťováni všichni pospolu. 
Toto je ten hlavní důvod, proč Honzík není v kojeneckém 
ústavu, ale u nás.

V nedávné době se v Nové Roli konal první ročník Novo-
rolského běhu s čelovkou, kdy byla převážná část výtěžku 
věnována právě Dětskému domovu v Mezirolí. Na co pení-
ze využijete?

Jsem velice ráda, že byla tato otázka položena. Nejdříve 
bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří se běhu zúčastni-
li a dobrovolným startovným přispěli naší organizaci. Velké 
díky patří DDM v Nové Roli v čele s paní Milenou Tichou, 
Cykloteamu v Nové Roli v čele s panem Václavem Bechiň-
ským a  též všem organizátorům, kteří po celou dobu akci 
zajišťovali. Převzali jsme šek na 14 tisíc korun, které budou 
použity na zpříjemnění letního prázdninového času. Určitě 
z této částky zaplatíme tábory a sportovní soustředění. Ne-
zapomeneme ani na ty nejmenší, kterým zakoupíme hračky 
dle jejich přání.

Děkujeme za rozhovor a přejeme všem zaměstnancům 
dětského domova, aby i nadále kolem sebe rozdávali lásku 
a péči, které je zde opravdu zapotřebí. Dětem přejeme jen 
to nejlepší.

Zeptali jsme se za vás...

Dotační úspěchy
Město Nová Role bylo v uplynulém roce 2015 mimořádně úspěšné v oblasti získávání dotací z Regionálního operačního programu soudržnosti Se-

verozápad. Byly provedeny tři rozsáhlé investiční akce, “Stavební úpravy č. p. 236 Nová Role – Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti“ 
(vybudování Domu dětí a mládeže a městské knihovny), dále „Stavební práce pro zřízení Základní umělecké školy“ a nejrozsáhlejší a nejdražší akce  
v „dějinách města“  „Nová Role – Mezirolí – komunikační systém obce Mezirolí – páteřní komunikace“.  Celkem město obdrželo na tyto tři akce dotace 
v souhrnné výši Kč 32 535 464,--. Pěvně doufáme, že to nejsou naše poslední dotační peníze, že i další průběžně dále podávané žádosti budou alespoň 
z části též úspěšné.                              Kateřina Černá, DiS. – vedoucí EO MěÚ NR 

 
Název akce zkráceně Celkové náklady v Kč Obdržená dotace 

ROP SZ v Kč
Vlastní podíl 
města v Kč

Cizí zdroj
– úvěr v Kč

DDM+Knihovna+Skaut 10 300 508 6 665 974 3 634 534 0
ZUŠ 13 219 535 10 294 433 2 925 102 0
Páteř silnice Mezirolí 51 102 410 15 575 057 5 527 353 30 000 000
Celkem 74 622 453 32 535 464 12 086 989 30 000 000
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zprávy z města

Z činnosti sboru Chorea Nova…
…aneb co se událo za uplynulý půlrok.
V září 2015 jsme zahájili dvanáctý rok činnosti velkého sbo-

ru účastí na tradiční Michaelské pouti. Chrámové skladby zazněly  
v kostele sv. Michaela.

V říjnu zopakovaly sbory Cichorium a Chorea Nova úspěšné představení 
populárních písní 70. a 80. let minulého století a pak již nastala příprava 
na advent.

V rámci rozsvícení vánočního stromku a adventních trhů jsme vy-
stoupili nejen v Nové Roli, ale také v Nových Hamrech v koste-
le sv. Jana Nepomuckého a v znovu otevřeném kostele sv. Michaela  
v Děpoltovicích.

Poslední listopadovou nedělí jsme zahájili sérii adventních koncertů. Do 
Vánoc se tak našemu věrnému publiku představili kromě Chorey a Cicho-
ria také dětské sbory Mišpule a Konipásek, dechové těleso Brass Kvartet, 
folková kapela Poslední vagón, dále zazpívaly děti z Nového Sedla a na 
klavír zahráli žáci paní učitelky Petříkové.

Nový rok jsme přivítali společným koncertem se Základní uměleckou 
školou Nová Role. Zde účinkovaly kromě našich „dospěláckých“ sborů 
také dětský sbor Hlásky a BigBandy Panteříci a Červení Panteři.

Výtěžek z obou posledně jmenovaných akcí byl věnován do charitativní-
ho fondu města.

„Nesemy Mařenu, v oleji smaženu, u vršku červenu, u spodku zelenu, 
pěknu, pěknu, probělenu“… takto jsme letos vynášeli zimu a vítali jaro ve 
spolupráci s Domem dětí a mládeže. Krásné lidové písničky potěšily divá-
ky v Nové Roli a nově také v kapli hradu Hauenštejn.

Dovolte mi touto cestou poděkovat Městu Nová Role za podporu a za 
poskytnutí zkušebny v prostorách kulturního domu.

Na další setkání s Vámi se těší za Choreu Nova - Šárka Vlasáková
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Zprávy z městských lesů
V letošním roce je v plánu vytěžit 3,31 ha, kde by se mělo nacházet 

zhruba 876 m3 dřeva. Plocha bude osázena 24 583 kusy borovice lesní, 
7 176 kusy buku lesního, 2 080 kusy smrku ztepilého a 2 457 kusy dubu 
zimního. Výběr a množství sazenic je dáno opět Lesním hospodářským 
plánem. Odborný lesní hospodář má možnost z výběru několika druhů 
cílových a vedlejších melioračních zpevňujících dřevin. Na zalesňování, 
šetrné soustřeďování a další práce v lesním hospodářství, čerpá měs-
to dotaci od Karlovarského kraje financovanou Ministerstvem země-
dělství. Podle Českého hydrometeorologického úřadu budou mít dal-
ší letní období podobný průběh, jaký měl rok 2015. Na základě toho 
jsem vznesl návrh obnovit rybník v části Mezirolský les v těsné blízkosti 
cyklostezky z Nové Role do Mezirolí. Důvodů proč by měl být v dané 
lokalitě obnoven, je hned několik. První je již zmíněný a to problém 
s vodou v následujících letech, s tím souvisí další důvod a tím je re-
tenční schopnost rybníka fixovat vodu v krajině. Následně zlepšení 
oběhu vody v krajině a tím zlepšení podmínek pro zvýšení biodiverzity. 
Zlepšení podmínek pro řadu endemických druhů vázaných na místní 
prostředí. Další důvod je protipožární ochrana okolí a především lesa.  
A bezesporu dalším důvodem je atraktivní  prostředí  podél cyklostez-
ky.

Lubomír Doležal, DiS. – lesní města

zprávy z města
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různé

Proč platím za jeden odpad dvakrát?
Podle zákona č. 174/2012 Sb. od 1.1.2013  platí poplatky za odpad i fyzic-

ká osoba mající ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci – to 
v mém případě znamená zahrada s chatkou, přesněji pouze tou chatkou, 
která je zapsána v Katastru nemovitostí – protože se musí na úřad nahlásit 
evidenční nebo popisné číslo stavby a nemáte-li toto číslo, tak nahlásit 
parcelní číslo pozemku (a to má pouze nemovitost zapsaná v KN). 

Já jako občan Nové Role platím řádné poplatky za odpad, tak proč 
musím platit ještě za zahradu? Já nevyprodukuji více odpadu…buď ho 
tvořím doma nebo na zahradě…..nejsem na dvou místech najednou…..
tak proč musím platit za odpad 2x? Posekanou trávu musím kompostovat, 
takže do odpadu se nedostane. Myslím, že pro obyvatele Nové Role mající 
zahradu v novorolském katastru je toto diskriminující.

Tento zákon vznikl hlavně proto, aby dal obcím možnost vymáhat 
poplatky za odpad po občanech mající trvalé bydliště jinde, než kam se 
jezdí rekreovat – zanechávali po sobě odpad, ale nic neplatili. Své občany 
mohou od tohoto poplatku osvobodit.

Zastupitelé Nové Role schválili vyhlášku o místních poplatcích za 
odpad, ale na nás, na občany Nové Role pozapomněli. Proto je žádám  
o znovu otevření diskuse k vyhlášce č. 1/2016 (nahrazuje původní vyhláš-
ku č. 4/2012) a nás zahrádkáře od tohoto poplatku osvobodili.

Lenka Svobodová

P.S. Kdy budou v Nové Roli rozestavěny kontejnery na bioodpad? 
        A vymění se popelnice na tetrapaky za kontejnery?

Výroční zpráva o činnosti mladých 
hasičů v SDH Nová Role za rok 2015

V loňském roce náš kroužek mladých hasičů navštěvovalo 26 dětí řádně 
platících a 4 na zkoušku.

Tak, jako každý rok tak i letos začal náš rok zkouškami odborností. Změna 
byla v dřívějším termínu a to únoru. Našim 8 dětem se podařilo získat  ozna-
ky odbornosti ve svých kategoriích. V ročníku 2014/2015 se družstva star-
ších i mladších zúčastnila obou kol hry Plamen. Mladší skončila na 6.místě  
z 10 družstev a starší 9 ze 13 družstev. Obě družstva se také zapojila do karlo-
varské krajské ligy. Bohužel družstvo mladších nemohlo z důvodu žloutenky 
dokončit podzimní soutěže a celkově obsadilo 5.místo. Starší se zúčastnilo  
9 z 10 závodů a skončilo rovněž na 5.místě. Mrzí nás, že výsledky nejsou 
úplně podle našich představ, ale bohužel bez mašiny jsme odkázáni na půj-
čování od jiných družstev. Díky nim se nám podařilo občas umístit na prv-
ních třech místech. V soutěžích jednotlivců se na halovce v Sokolově dařilo 
Vojtu Vorlíčkovi který v kategorii přípravka doběhl na 3.místě. V květnu se 
také konalo okresní a krajské kolo dorostu.Na stupních vítězů byla celá naše 
výprava Bara Blašínová,Karolína Anrlová, Adéla Štiková, Tomáš Bronec  
a Filip Nagy. Ten z pozice vítěze okresního i krajského kola postoupil na 
MCR do Prahy, kde skončil na 13.místě.

Na podzimním školení vedoucích si Karel Kopetzký zvýšil kvalifikační stu-
peň vedoucího na druhý. 

Mimo teoretické a praktické přípravy se také věnujeme celoročně sběru 
víček pro Honzíka. 

Na příští rok nás čekají velké změny v přestupech dětí ve věkových katego-
riích, tak snad to zvládnem. A tím bych chtěl poděkovat a zároveň se rozlou-
čit s Karlem Šindelářem, který jako první opustí naše řady dětí  a přechází 
pod dospělé.

 Starosta SDH Nová Role Ondřej Horych 

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem přátelům  
a zúčastněným na pohřbu mého manžela.

Irena Šilhánková 

Jaro, na které se ve školní družině tolik těšíme, je tady. Abychom krásné 
slunečné jaro přivítali, nacvičily děti z 1. a 2.  školní družiny dvě pohádky, 
se kterými se představily a zahrály je pro starší kamarády ze 3. a 4. družiny. 
Děti si s radostí a nadšením vyráběly masky a divadelní kulisy. Velikou 
odměnou za krásné představení byl potlesk, pochvala a sladká odměna. 
Naši malí kamarádi, byli jste úžasní. 

Přejeme všem krásné a radostné jaro.                             Vychovatelky ŠD

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

pořádá ve dnech 4.července – 15. července 2016

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 4. 4. 2016 od 8.00 hod.
v Domě dětí a mládeže, Na Pěší zóně 148, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další 
informace  ( počet míst je omezen )

DDM

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

pořádá ve dnech  16.července –29. července 2016
   

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR –
BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

cena poukazu:  4 400, Kč

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

Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Nová Role, (od 4.4.2016)
kde získáte další informace
( tel. 353 851 172, 607552337)

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

pořádá ve dnech 18.července – 22. července 2016

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR II.

Cena poukazu: 650,- 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 4. 4. 2016 od 8.00 hod.
v Domě dětí a mládeže, Na Pěší zóně 148, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další 
informace  ( počet míst je omezen )

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

pořádá v sobotu 28.května 2016

POHÁDKOVÝ LES

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

Vstupenky se budou prodávat v Domě dětí a 
mládeže, Chodovská 236, Nová Role od pondělí 
16.5.2016 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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KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN KARLOVARSKÉHO KRAJE A MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÁ ROLE

POŘÁDAJÍ

HRY BEZ HRANIC ANEB KNIHOVNÍCI DĚTEM      10. ROČNÍK      NA TÉMA      

Akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR

MEZIPLANETÁRNÍ  KONGRES

design by Helena Kočandrlová ©

SOBOTA        21.5.2016        10:00 HODIN

KNIHOVNA        NOVÁ ROLE 

knihovna

NsA je celostátní akce, která letos proběhla ve více než 1600 řádně re-
gistrovaných místech( hlavně knihovny, dále školy, školky apod.) nejen 
v ČR, ale i na Slovensku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Ukrajině, v Srb-
sku, Bulharsku i ve vzdálených zemích jako je Keňa, Nový Zéland, USA 
a Kanada. Také v Kodani, v Tel –Avivu a Rijádu.

Poprvé se v knihovně spalo před 16 lety v knihovně B.B. Buchlovana 
v Uherském Hradišti, kde dvě knihovnice z dětského oddělení Mirka Čá-
pová a Hanka Hanáčková tuto akci vymyslely.

V Nové Roli se v letošním roce děti přenesly do středověku do doby 
vlády Karla IV. V naší knihovně nocovalo  35 dětí a 5 dospělých. Během 
večera  příšla  děti pozdravit paní starostka Jitka Pokorná se svým synem 
Jaroslavem. Reportáž natočil pan Soukup z TV Duha.  Na představení 
o Karlu IV. přijeli herci-Viktor Braunreiter a Lena Pintnerová.

V 18. hodin akce vypukla. Po přivítání a ubytování nocležníků mezi re-
gály s knihami se podávala „ královská večeře“. Karel IV. nám ulovil nějaké 
ptactvo a kuchaři připravili drůbeží pochoutku- řízky, které se podávaly 
s chlebem kyselou okurkou a další zeleninou. Dalším chodem byl mouč-
ník-domácí perník s čokoládou. Po večeři byly děti( 3. – 5. třída) rozdě-
leny do pěti královských družin a byl jim přidělen rytíř ( děti z knihov-
nického kroužku) Tito rytíři každé družině přečetli Legendu o Karlových 
Varech. To bylo velice důležité, protože úkolem družin bylo vytvořit koláž 
o této legendě. Do této práce se zapojila i paní starostka, kterou to velice 
zaujalo a na koláži pracovala s dětmi.

Po osmé hodině večerní přijeli dva herci z divadla Viktora Breunreitera 
a sehráli představení o Karlu IV. Po představení byl královský ples, dívky 
provětraly své taneční róby a nejraději by tančily až do rána. Po plese se 
děti posilnily( chléb s pomazánkou nebo sýrem a jablko) a předvedly své 
čtenářské dovednosti při četbě pověstí o Karlových Varech. A to už se 
blížila půlnoc, děti se oblékly a vyrazily za město hledat ducha Karla IV. 
Starší děti z knihovnického kroužku pro ně připravily noční hru – hledání 

písmenek a skládání tajenky (správně složily slova Karlštejn a Univerzi-
ta). Po návratu kolem jedné hodiny už unavené rytíře čekalo teploučko ve 
spacáku. Malé děti po přečtení Večerníčku za chviličku spokojeně chrup-
kaly. Nespáčů bylo sedm(děti  z kroužku), ti ještě v půl páté ráno pro sa-
mou zábavu nespaly a až zákrok paní Jany, která je rozstrkala do všech 
koutů po celé knihovně, nastal noční klid.

Ráno byla královská snídaně-kakajíčko, perník od maminky a koblížek.  
Poté nocležníky čekalo vyhodnocení soutěží a hlavně jejich noční prá-
ce Legenda o Karlových Varech -koláž. V deset hodin děti odcházely se 
svými odměnami, pamětní pohlednicí Noc s Andersenem a pamětním 
průkazem s podobiznou Karla IV.

Noc s Andersenem v Nové Roli

Rok s rokem se sešel a další děti z prvních tříd znají všechna písmena 
a pronikají do jejich tajemství a naučily se číst. V této době již několik 
let naše knihovna pořádá  „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Slavnostní 
den pro obě první třídy nastal 30. března  2016. Po přivítání dětí, rodičů 
a pana krále (Jan Lichnovský, místostarosta města), přednesly děti slib, že 
si budou knih vážit, opatrovat je a hlavně číst,  je král pasoval na čtenáře. 
Děti vše potvrdily svým podpisem na pasovací listinu a získaly svou první 
průkazku do knihovny a na památku glejt a malý dárek. 

Za knihovnu Ladislava Nemčičová, vedoucí knihovny Nová Role

Pasování prvňáčků na čtenáře
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Děti prvního stupně měly možnost se blíže seznámit s báječným světem 
hudby. Navštívily totiž komponovaný pořad s moderátorem Viktorem 
Braunreiterem a živým doprovodem hudebníků z Karlovarského sym-
fonického orchestru. Ponořily se do filmových a pohádkových skladeb  
a zároveň si užily spoustu legrace.

 Paní učitelky 1. stupně

Rádi bychom poděkovali dětem z divadelního kroužku DDM pod vede-
ním K. Pšeničky. Malí herci nám zahráli vtipnou pohádku „O princezně 
Karolínce“. Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další shledání.

Žáci ze 4. A a 4. B

Žáci naší školy se již podruhé účastní sportovní soutěže „O hejtmanův 
pohár“. Jde o proběhnutí sportovní překážkové dráhy ce největším počtem 
žáků a učitelů. V roce 2015 byla naše škola vyhlášena nejlepší školou Kar-
lovarského kraje a tento pohár získala spolu s odměnou 10 000,- Kč. Za 
tyto peníze bylo nakoupeno netradiční náčiní na tělesnou výchovu. Letos 
se pokusíme pohár obhájit.

Druhou soutěž vyhlásila firma BOVYS, která dováží do škol ovoce. Nej-
prve jsme museli splnit úkol – vyfotit žáky s ovocem, logem bovysu a ještě 
vše muselo být sportovně zaměřené. Myslím, že jsme měli vtipný nápad, 

krásnou fotku zařídila paní Bartoňová a pak už jsme jen čekali. A vyšlo 
to. Do finále o 50 000 Kč pro školu na sportovní vybavení postoupilo 30 
fotek z republiky a naše fotka je mezi nimi. Teď už ale výsledek ovlivní 
jen rodiče a přátelé školy. Vítěze totiž určí počet hlasů, které dětem dáte. 
Zatím se držíme mezi prvními pěti školami, ale potřebovali bychom hlasů 
více. Pomozte, prosím, svými hlasy. Hlasovat se dá jen na facebooku na 
stránkách „bovys“ nebo „škola Nová Role“. Je tam žlutý plakát s výzvou 
na hlasování o 50 000 Kč a po rozkliknutí je to 6. fotka – právě ta, kterou 
vidíte zde. Moc děkujeme. S pomocí vás všech bychom to mohli dokázat.                

 Za 1. stupeň Miluška Dušková

16. března 2016 vyrazilo 14 „osmáků“ z naší školy do Ostrova na tradiční 
soutěž zvanou „Den s technikou“. Spolu s nimi tam mířili i žáci z Chodova 
a Hroznětína. Akce probíhá tak, že se žáci rozdělí do družstev po 7 čle-
nech a následně dělají tzv. kolečko, což znamená, že chodí po jednotlivých 
stanovištích umístěných uvnitř školy a plní zadané úkoly, které si pro ně 
připravili učitelé a studenti ostrovské průmyslovky. Ta je zaměřená přede-
vším na technické vzdělávání v oborech počítače, strojírenství a elektro. 
Na jednotlivých stanovištích museli účastníci rozebírat počítače, navrho-
vat jednoduché výrobky ve speciálním počítačovém programu, zapojovat 
elektrické obvody a řešit základní úkoly v automechanice. Poslední úkol 
byl intelektuální - z dodaných písmenek sestavit určitý technický výraz. 
Obě novorolská družstva si vedla výborně. Obsadila první (8. B) a druhé  
(8. A) místo a obdržela drobné dárky. Tímto děkujeme ostrovské škole 
(kam mimochodem míří po ukončení ZŠ mnoho našich žáků) za uspořá-
dání soutěže.                 Miroslav Starý

škola

Den s technikou na SPŠ Ostrov

Kulturní akce pro žáky naší školy Pomozte nám hlasovat
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zprávy z města

1. kolo III. ligy ČR družstev mužů /skupina „A“
Z pověření ČSV se stal oddíl  vzpírání TJ Nová Role  pořadatelem tohoto 

1. kola.
Soutěž se uskutečnila v naší sportovní hale 19. 3. 2016. Startovalo cel-

kem 47 vzpěračů z 8 oddílů ČR .

Pořadí v kole
1 CCBC  Praha 1 274,8683  Si 12 bodů
2 St.VD  Plzeň“B“ 1 189,4317 11 bodů
3 B.Praha“B“ 1 158,8994 10 bodů
4 B.Sokolov“B“ 1 158,5090 9 bodů
5 TJ Nová Role 1 121,7110 8 bodů
6 SKV Teplice“B“ 1 066,0062 7 bodů
7 St.VD Plzeň“C“ 969,0232 6 bodů
8 B.Meziboří 950,0245 5 bodů

Soutěž měla dobrou sportovní  úroveň a skvělé technické zajištění ,včet-
ně výzdoby haly.

Poděkování  patří  vedení  naší TJ ,jmenovitě p. L. Škardovi a všem aktiv-
ním členům oddílu.

A. Kocur - předseda  oddílu


