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Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období,  

a proto si dovolím malou rekapitu-
laci. Tak jako v letech minulých, tak  
i v letošním roce, jsme se zastupiteli 
našeho města naplánovali uskutečnění 
investičních akcí pro volební období let 
2014 - 2018. Postoupnou realizací se snažíme plnit volební program 
zastupitelů z různých uskupení, kteří byli do zastupitelstva zvoleni ve 
volbách v říjnu 2014. Velice kladně hodnotím pozitivní přístup většiny 
kolegů zastupitelů. Ne vždy máme na věci, které se týkají města jed-
notný názor, ale díky jejich konstruktivnímu přístupu a s podporou 
komisí města jsme schopni uskutečňovat náročné investiční, kulturní 
i společenské akce. 

S blížícím se termínem voleb začínají invektivy ze strany některých 
občanů. Čím více se ve městě buduje, tím víc je nespokojených kriti-
ků. Já ale říkám, že ještě stále platí, kdo nic nedělá, nic nezkazí. My 
chceme, aby se postupně obnovovala infrastruktura ve městě, a daří 
se nám získávat dotace především díky celému kolektivu úředníku  
v čele s tajemníkem. V letošním roce upravíme náves ve staré části obce. 
Máme již vysoutěženou firmu, která zahajuje práce.  Dále čekáme na 
stavební povolení a neprodleně začneme rekonstruovat zničenou cestu 
ke hřbitovu. Projektant dopracovává projekt na regeneraci panelových 
sídlišť číslo dvě. Co mě velice mrzí, je to, že vzhledem k omezeným 
finančním prostředkům a vysokým nákladům na tuto etapu, budeme 
muset celou akci rozdělit minimálně na dvě části.   Jak jistě všichni víte, 
probíhají nyní práce na rekonstrukci střechy mateřské školy v Rolavské 

ulici a budova bude kompletně též zateplená. I přes velice nepříjemné 
komplikace se daří dodržovat harmonogram prací. Děkuji celému ko-
lektivu mateřské školy za nesmírnou trpělivost a pracovní nasazení. 
Velice si vážím vašeho přístupu.  V obci Mezirolí jsme již zahájili prá-
ce na rekonstrukci návsi ve spolupráci s obyvateli, kteří se podíleli na 
přípravě projektové dokumentace. Věřím, že i přes případné problémy, 
které každá investiční akce přináší, se nám společně podaří uskutečnit 
vše, co máme pro tento rok naplánované.  Mimo jiné nás čeká ještě 
vyhotovení projektové dokumentace na náměstí před budovou měst-
ského úřadu. Studie, kterou máme nyní k dispozici, je velice finančně 
náročná, proto budeme nuceni zvolit kompromisní řešení. Vás, kteří 
máte zájem se podílet jakoukoliv připomínkou či nápadem, vyzývám, 
kontaktujte městský úřad a domluvíme si společnou schůzku. 

Zastupitelstvo města schválilo pro letošní rok finanční prostředky ne-
jen na činnost sportovních klubů ve městě, ale i peníze do rekonstrukce 
sportovišť. Fotbalovému klubu Kč 800 tis., TJ Kč 500 tis. a Tenisovému 
klubu Kč 200 tis.  

 V poslední době se potýkáme s tím, že současná legislativa finan-
cování základních škol neumožňuje vytvářet malotřídky nebo třídy  
s nižším počtem žáků. To nás samozřejmě postavilo před rozhodnutí, 
zda třídy spojovat až na 30 žáků na jednu učitelku nebo třídy nechat 
rozdělené, ale to pro rozpočet města znamená doplácet mzdu druhé 
učitelce.  Zastupitelstvo správně zhodnotilo, že je třeba dětem poskyt-
nout komfortní podmínky pro vzdělávání a rozhodlo se dofinancová-
vat mzdy pedagogům v naší škole. Jsem velice ráda za tento přístup  
a věřím, že i do budoucna se najdou peníze v rozpočtu města na pří-
padné platy pro pedagogy.  

Loučím se s vámi s přáním příjemně strávených jarních dnů a srdečně 
vás zvu na hovory se starostkou vždy poslední pondělí v měsíci. Těším 
se na Vás.

S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná

Slovo
starostky

Přinesla novela stavebního zákona od ledna 2018 
pro stavebníka rodinného domu zásadní změny?

Stavební úřad informuje, že dnem 1. 1. 2018 nabyla účinnosti no-
vela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) provedená zákonem 
č. 225/2017 Sb. 

Asi nejvýznamnější změnou z pohledu laické veřejnosti byla úpra-
va velikosti rozlohy rodinného domu v návaznosti na potřebné 
povolení. Dříve mohl stavebník při rozloze domu do 150 m2 žádat 
stavební úřad o jednodušší povolovací proces tzv. „Souhlas s ohláše-
nou stavbou“, u většího RD pak muselo být vždy stavební povolení. 
Dnes tedy toto omezení padlo a na stavbu rodinného domu postačí 
jednodušší ohlášení stavby, pokud budou splněny podmínky uve-
dené v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tzn., že rodinný 
dům bude mít jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše 
dvě nadzemní podlaží a podkroví. Současně musí stavebník doložit 
podklady podle § 105 a násl. stavebního zákona.

Další změny v povolovacích režimech, které se mohou dotknout 
stavebníka rodinného domu jsou úpravy výměr zastavěných ploch 
vedlejších staveb, které nevyžadují projednání ze strany stavebního 
úřadu. Například stavby skleníků a bazénů včetně technického za-
řízení na pozemcích rodinného domu nevyžadují vydání územního 
rozhodnutí ani souhlasu, stavebního povolení, či ohlášení, pakliže 
jejich zastavěná plocha nepřekročí 40 m2 a budou postavené v od-
stupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku (§ 79/2).

Důležitou součásti novelizace je rovněž i úprava navýšením zasta-
věné plochy pro využití zjednodušeného postupu u výstavby garáže. 
Navýšením z 50 na 70 m2 ocení zejména stavebníci zvažující výstav-
bu dvojgaráže (§104 odst. 1 písm. d).

Nově je pak v zákoně upraveno i oplocení. Pokud oplocení splní 
parametry a podmínky uvedené v § 79 odst. 2 písm. f) stavebního 
zákona, to znamená, že je do výšky 2 m, nehraničí s veřejně pří-
stupnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím a nachází se  
v zastavěném území, či v zastavěné ploše, pak z hlediska posouzení 
stavebním úřadem nevyžaduje nic. Dle ustanovení § 152 odst. 1 sta-
vebního zákona, však musí stavebník o zahájení prací na stavbách 
osvobozených od povolení v dostatečném předstihu informovat 
osoby těmito pracemi přímo dotčené – tedy i sousedy. Táž podmín-
ka platí i v případě rekonstrukce plotu.

Nejzajímavější, ale také nejvíce diskutovanou změnou je pak zru-
šení § 120, který upravoval užívání dokončené stavby. Od 1. 1. 2018 
nepotřebuje stavebník zpravidla u RD  ze strany stavebního úřadu 
žádné povolení o užívání stavby, kolaudaci. Stavební úřad tedy ne-
bude vykonávat závěrečnou kontrolní prohlídku na stavbě. V zá-
koně není ani stanovena povinnost oznámit stavebnímu úřadu, že 

stavbu dokončil a započal ji užívat. Zároveň však není ani možnost 
žádné stanovisko ze stavebního úřadu získat, což může mnohým 
stavebníkům zejména v prvním roce účinnosti tohoto zákona způ-
sobit komplikace v závislosti na již uzavřených smlouvách (hypoté-
ky, smlouvy vázané na kolaudaci apod.)

Pokud je stavba dokončena podle vydaných povolení nebo opatře-
ní stavebního úřadu, dokumentace nebo projektové dokumentace, 
jsou opatřeny právními předpisy vyžadované doklady o provedení 
zkoušek a měření (revize) a jsou dokončeny související stavby po-
třebné pro bezpečné užívání stavby (příkladně přístupové komuni-
kace, čistírny odpadních vod a  technické řady), stavebník vyplní 
jeden z formulářů Žádost o přidělení čp./č.ev. nebo Ohlášení dokon-
čené stavby. Formulář Ohlášení stavby se používá u staveb, kterým 
se  nepřiděluje číslo popisné nebo evidenční. Povinnou přílohou je 
vždy Geometrický plán a Prohlášení stavebníka. Pro potřeby staveb-
ního úřadu na Prohlášení stavebníka nemusí být ověřené podpisy.

Vyplněné formuláře stavebník odevzdá (doručí) stavebnímu úřa-
du.

Stavebníkova povinnost vůči stavebnímu úřadu po dokončení 
stavby končí doručením příslušného formuláře, stavebník pak má 
další povinnosti vůči katastrálnímu pracovišti podle jiných práv-
ních předpisů. Stavební úřad doporučuje stavebníkům po doručení 
formulářů Žádosti o přidělení č.p./č.ev. nebo Ohlášení dokončení 
stavby  několik dní počkat (administrace přidělení čísla chvíli trvá, 
následný zápis do registru chvíli trvá (ze zákona 3 pracovní dny), 
stavební úřad může provést průběžnou kontrolní prohlídku) a pak 
teprve navštívit katastrální pracoviště.

Skutečnost, že se po 1. 1. 2018 nebudou některé stavby kolaudovat, 
nemění nic na tom, že stavebník a další osoby zúčastněné na výstav-
bě jsou nadále povinny plnit povinnosti vyplývající ze stavebního 
zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím 
nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, což je základní povinností nejen stavebníka, ale též 
zhotovitele (stavebního podnikatele), stavbyvedoucího nebo osoby 
vykonávající stavební dozor (§ 160 a 153 stavebního zákona). Sta-
vební zákon v § 152 dále stavebníkovi ukládá povinnost zajistit před 
započetím užívání stavby provedení a vyhodnocení zkoušek a mě-
ření předepsaných zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, 
revizní zprávy atd.).

Jana Kohoutová
vedoucí OSA MěÚ Nová Role
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Zeptali jsme se za Vás…
Nová Role zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

novarole.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chatové oblasti  Dobrovolníci
 Dopravní informace  Informace z úřadu  Kuturní akce
 Majitelé psů  Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi
 Senioři  Sportovní akce

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.

…tentokrát pana Bc. Romana Svobody, 
tajemníka MěÚ Nová Role:

Pane tajemníku, co je vůbec pracovní náplní tajemníka městského 
úřadu? A jak dlouho jste ve své funkci?

Tajemník obecního (stejně tak městského, neboť i město je podle 
zákona obec jako samosprávná územní jednotka) úřadu je vedoucím 
úředníkem úřadu v obci. Zodpovídám tedy za práci všech zaměstnan-
ců města, kteří jsou tzv. „zařazeni do obecního úřadu“. Tedy těch, se 
kterými se naši občané setkávají, když přijdou řešit k nám na městský 
úřad své záležitosti. 

Podle zákona o obcích tajemník obecního úřad vykonává zejména 
tyto činnosti:

• zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou 
zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,

• plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo sta-
rostou,

• stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnan-
cům obce zařazeným do obecního úřadu,

• plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních 
právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obec-
ního úřadu,

• vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu 
a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Každá obec vedle péče o svůj rozvoj a správu svých záležitostí (tzv. 
samostatná působnost obce, nebo chceme-li „samospráva“) vykonává 
i v určitém, stanoveném rozsahu i výkon působnosti státu (tzv. pře-
nesená působnost, nebo též „státní správa“). V našem případě je to 
zejména matrika, stavební úřad, evidence obyvatel, silniční správní 
úřad, agenda přestupků, rozhodování ve věcech kácení dřevin rostou-
cích mimo les apod., přičemž pro část agendy není naším „správním 
obvodem“ jen Nová Role, Jimlíkov a Mezirolí, ale i katastrální území 
obcí Božičany a Děpoltovice.

Do své funkce jsem nastoupil 1. září 2014 poté, co jsem 21 let pra-
coval v soukromém sektoru v bankovnictví. Cítil jsem, že již potřebu-
ji změnu a práce pro město, ve kterém žiji, mi připadala jako změna 
smysluplná. Bankovnictví je služba zákazníkům, a i práci pro naše 
obyvatele považuji za službu. Samotného mě však překvapilo, jaký je 
rozdíl mezi činností v soukromém „byznysu“ a ve veřejné sféře. Práce 
ve veřejném sektoru je více svázána pravidly a řády (které zaměstnanci 
nevymýšlejí, ta dostáváme v podobě zákonů a dalších legislativních 
norem, ale podle kterých zaměstnanci musejí jednat) a o to náročnější 

(leckdy však možná zajímavější) je hledat způsob, jak žadateli vyhovět. 
Neříkám, že se to povede vždy a jistě se najde řada občanů, kteří mo-
hou mít pocit, že jsme jim vyhovět mohli, ale nechtěli, nicméně mu-
sím za sebe i své kolegy říci, že se vždy snažíme najít schůdnou cestu, 
a že když už musíme říci „nelze“, tak z toho nemáme žádnou radost. 
Snad to tak alespoň trochu obyvatelé vnímají. Potěšující (a trochu po-
tvrzující) pro mne bylo, že v nedávné anketě spokojenosti života ve 
městě dostal úřad od obyvatel veskrze kladné hodnocení. 

Kolik má úřad na tuto práci zaměstnanců? A jak si práci dělí?

S oblibou říkám, že je nás celkem třináct, a to vč. paní uklízečky. 
Úřad je rozdělený na dva odbory, a to odbor ekonomický a odbor 
správních agend. Odbor správních agend se zabývá převážně (jak i ná-
zev napovídá) správní činností, tzn. právě již zmiňovanou přenesenou 
působností (stavební úřad, silniční správní úřad, matrika, evidence 
obyvatel atd.), ale kolegové zde řeší i věci samosprávné – zejména in-
vestiční akce města, zaměřené na rozvoj a obnovu města vč. dotací na 
jednotlivé projekty, prodeje pozemků a nemovitostí apod.

Agendu Ekonomického odboru tvoří naopak zejména záležitosti sa-
mosprávy, přičemž vedle samotné ekonomiky města (plnění rozpočtu 
na příjmové i výdajové stránce, fakturace, čerpání a účtování dotací 
apod., tedy chodu města jako subjektu) je to agenda školství, kultury, 
spolupráce s příspěvkovými organizacemi města (ZŠ, dvě MŠ – Nová 
Role a Mezirolí, ZUŠ, DDM, kde je město zřizovatel), spolupráce s or-
ganizacemi a spolky na území města, na jejichž činnost město přispívá 
ze svého rozpočtu (a to vč. pravidelných kontrol čerpání těchto dota-
cí), ale např. i agenda odpadů, nájmy a pronájmy městského majetku 
(zejména nemovitostí) a správa daní a místních poplatků, vč. jejich 
vymáhání. 

Společně, napříč odbory, pak spolupracujeme např. na tvorbě míst-
ních obecně závazných vyhlášek, či dalších předpisů města a společně 
i řešíme úkoly se společnostmi Norobyt, s.r.o. a Technická služba Nová 
Role, s.r.o., kde je město 100% vlastník. 

Vedle toho – jako zaměstnanci města – dostáváme jednotlivé různé 
úkoly, které vyplývají zejména z jednání orgánů města (zejména za-
stupitelstvo a rada města) a které se týkají konkrétních jednotlivých 
záležitostí, tak říkajíc „ad hoc“.

Kontrolování jsme jednak našimi zastupiteli (to právě ve věcech sa-
mosprávy) a kontrolními orgány města, tak i Krajským úřadem Kar-
lovarského kraje či Magistrátem města Karlovy Vary (ve věcech správ-
ného plnění přenesené působnosti), případně jinými orgány státní 
správy tak, jako každý jiný právní subjekt, resp. zaměstnavatel na úze-
mí ČR (např. Finančním úřadem, ČSSZ, Státní energetickou inspekcí, 
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Nádražní ulice/Bahnhofstraβe

Noc a Andersenem

Věděli jste, že Nová Role/Neurohlau kopírovala (nutno podotknout, 
že do jisté míry a v menším měřítku) v období na přelomu 19. a 20. 
století, pro větší městskou zástavbu charakteristické urbanistické tren-
dy? 

Za spouštěč, příspěvkem naznačeného urbanistického procesu, 
lze považovat výstavbu dopravního (vlakové nádraží; železniční trať 
Chodov – Nejdek byla zprovozněna v roce 1881, o deset let později 
byla zprovozněna trať Johanngeorgenstadt – Karlovy Vary) a indust-
riálního (firma „Bohemia“; výstavba továrenských budov začala roku 
1920) areálu při západním okraji obce. Od této doby probíhal v naší 
obci dramatický urbanistický vývoj, na který starší část obce s velkým 
a do té doby ustáleným podílem venkovských zemědělských usedlostí, 
nebyla zvyklá. Panorama starší části obce, kde přirozenou výškovou 
dominantou byla kostelní věž, bylo „obohaceno“ o industriální silue-
tu s továrenskými halami a komíny včetně majestátní budovy nádraží  
a doplňkových nádražních budov (např. remíza) a protilehlého hos-
tince zvaného Bärenschänke (tento lokál byl zdemolován v druhé po-
lovině 20. století, dnes se v jeho místech nachází pietní areál). 

Novými urbanistickými osami se v té době staly ulice Jiráskova s děl-
nickou kolonií přízemních domů a především Nádražní ulice, tehdejší 
Bahnhofstraβe (viz pohlednice na obr. 1). Nádražní ulice se tak stala 
důležitou spojnicí mezi nádražím a starou částí obce, přičemž nová 
výstavba v jiném, tehdy modernějším duchu na sebe nenechala dlou-
ho čekat. Na tehdejší potenciál Nádražní ulice například poukazuje 
vilová čtvrť umístěná pod nádražím.  Za zmínku stojí domy čp. 100 
a 103, přičemž první z nich byl postaven roku 1928, na což pouka-

zuje vročení situované mezi trámy iluzivního hrázdění ve štítu orien-
tovaném do Nádražní ulice. Obě architektonicky honosně pojaté vily 
na sebe upozorňují jednou, již v předešlé větě předeslanou, stavební 
zvláštností specifickou pro česko-německé pohraničí. Jde o iluzivní 
hrázdění, které je vyzděné, omítané a povrchově barevně upravené 
tak, aby budilo dojem tradiční dřevěné konstrukce (viz minulý pří-
spěvek v Novorolském zpravodaji 03-04, str. 6). Postupem času se zá-
stavba novorolské „nádražní třídy“ zahušťovala až do dnešní podoby, 
a tak se zde můžeme ještě setkat s poválečnou typizovanou stavební 
produkcí (např. tzv. finské domky, panelové domy z období socialis-
mu) či další ryze moderní domovní zástavbou v podobě katalogových 
rodinných domů aj.

Hezké jaro nejen v Nádražní ulici vám přejí Novorolští Patrioti

23. března proběhl i v naší knihovně další ročník Noci s Andersenem. 
Letos jsme nocovali s knihou Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a ko-
čičce“. Děti v průběhu noci soutěžily v disciplínách inspirovaných tou-
to knihou.  Věšely prádlo, hledaly suroviny, které pejsek s kočičkou dali 
do dortu.  Pomocí foukacích fixů si nazdobily noční košilky tedy trič-
ka, aby nebyly chudé a bohaté (rozumějte obrázkové) se jim nesmály. 
Trička se dětem moc povedla, jedno hezčí než druhé. Malovaly se také 
ilustrace ke knize. V neposlední řadě si děti nazdobily dorty, které si 
ráno daly k snídani.  Uspat dvacet dětí není úplně jednoduché a někte-
ré zabraly skoro až k ránu. Pořád si měly ve spacáku co vyprávět. To  
k naší noci ale také patří. V sobotu kolem desáté se děti rozcházely do 
svých domovů a my jsme byly rády, že se nám noc podařila a můžeme 
se těšit na další. A děti snad také.

Marcela Toužimská

Úřadem práce, Inspektorátem bezpečnosti práce…atd., atd.). Je toho 
tedy poměrně dost.  

Lze mít na úřadě také nějaké vize, nebo jsou koleje po kterých jedete 
jasně dané?

Jak jsem se již zmínil, považuji práci zaměstnance úřadu (přes všech-
na omezení a restrikce tzv. „vrchnostenského práva“ dané legislativou) 
za službu městu a jeho občanům. Mým cílem je, abychom tuto službu 
vykonávali co nejlépe a ke všestranné spokojenosti (tedy města, obča-
na i státu). Úřad by měl zajišťovat stabilitu a kontinuitu vývoje obce, 
zaměstnanci úřadu musí být ve své práci apolitičtí, neboť pracují vždy 
pro toho, koho si občané vybrali do svého čela. 

Volení zástupci se čas od času vymění a úřad je ten, kdo zajistí, že  
i noví zastupitelé, kteří dostali od obyvatel mandát k plnění svých 
představ o rozvoji města, budou mít prostor pro svou práci. Budou mít 
jistotu, že běžný chod města je zajištěn a oni se mohou věnovat svému 
volebního programu, na jehož základě byli občany do funkcí zvoleni. 
A vědí, že k dispozici je jim tým profesionálů. 

V oblasti přenesené působnosti se mi líbí a je mi blízká vize, kterou, 
ještě jako náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu, kdysi před-
stavila současná karlovarská hejtmanka Mgr. Jana Vildumetzová, a to, 
že v rámci přenesené působnosti by každá obec mohla dělat pro své 
občany to, co by „uznala za vhodné“. Tedy to, co se jí pro své občany 
dělat vyplatí, a to jak z pohledu materiálního, tak personálního i fi-
nančního zajištění. Tzn., že na rok by na určitou činnost byla pro obec 
daného typu vyčleněna ze státního rozpočtu určitá suma peněz a obec 
sama by posoudila, zda se jí „vyplatí“ činnost realizovat. Tak bychom 
se mohli dočkat např. vydávání občanských průkazů pro naše občany 
u nás a nemuseli bychom pro OP jezdit do Karlových Varů. A našlo by 
se toho jistě více. 

Na závěr bych chtěl touto cestou za všechny pracovníky městského 
úřadu poděkovat občanům města za důvěru a těšíme se na další spolu-
práci. Přeji všem krásné jarní dny.
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Nekoktám, čtu!

Hejtmanka oceňovala 
nejlepší pedagogy

Čtvrtý ročník čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu!“ proběhl v Městské 
knihovně 7. února. V osm hodin ráno nastoupilo šest odvážlivců ze 
čtvrtých a v deset hodin z pátých tříd.

Pro soutěžící obou skupin byly připraveny neznámé úryvky z nověj-
ších knih. Úkolem dětí bylo během deseti minut se seznámit s textem, 
potom ho co nejlépe přečíst porotě a obecenstvu. Nakonec  zodpo-
vědět na zvídané otázky porotců. Pak už jen poslouchat, jak si vedou 
soupeři. Někteří trému měli, jiní ne, ale všichni podali obdivuhodné 
výkony. Porota měla nelehký úkol, ale rozhodnout musela. V kategorii 
čtvrtých tříd třetí místo získala Sofi e Hartová, druhý se umístil Vojta 
Ranš a první místo si vyčetla Jasmína Hagová. V kategorii pátých tříd 
se třetí umístila Michaela Zaschkeová, druhá Eliška Peřinová a první 
místo patřilo Viktorovi Schlapákovi.

 Vítězové se zúčastnili krajského kola Karlovarského kraje, které se 
konalo 23. února v Krajské knihovně v Karlových Varech. V krajském 
kole se sešlo 15 vítězů z místních kol Karlovarského kraje v každé ka-
tegorii. Všichni účastníci již věděli, co je čeká a tak se zhostili svého 
úkolu s velkou vervou. 

Porota, ve které zasedli knihovnice, učitelky a divadelníci, si zažila 
perné chvilky stejně jako porota u nás.  Viktor si vyčetl krásné třetí 
místo v kategorii pátých tříd. Jasmínka ve své kategorii skončila na 
nebodovaných místech.

Všem čtenářům naší soutěže gratulujeme, přejeme jim hodně zábavy 
s knihami a těšíme se na další setkání.

Chtěla bych také poděkovat všem, kteří se na soutěži podíleli.

Marcela Toužimská

Dne 4. dubna 2018 převzala paní učitelka PaeDr. Miluše Dušková na 
slavnostním setkání u příležitosti Dne učitelů 2018 v oranžerii Měst-
ské knihovny Ostrov z rukou hejtmanky Karlovarského kraje paní 
Jany Vildumetzové Pamětní list za její dlouholetou záslužnou vynika-
jící práci s dětmi a mládeží v oblasti školství. Blahopřejeme k ocenění 
a přejeme mnoho elánu a sil do další práce.

Za vedení školy Mgr. Ester Nováková

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

pořádá v sobotu 2. června 2018

 

Cena vstupenky: 130, - Kč 
Vstupenky si můžete zakoupit od pondělí 
21. května 2018 od 15.00 hodin 
v Domě dětí a mládeže v Nové Roli

ZAJISTĚTE SI VSTUPENKY DO POHÁDKOVÉHO LESA VČAS, 
POČET VSTUPENEK JE OMEZEN

Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace
www.msnovarole.cz

email – ms@novarole.cz
tel. 604 675 381

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Termín zápisu: 3.5. a 4.5.2018
Postup:

• Tiskopis žádosti o přijetí dítěte obdržíte od 16.4. do 20.4.2018 v mateřské škole a zároveň se 
zapíšete do časového harmonogramu zápisu.

• K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte, váš občanský průkaz, vyplněnou žádost, 
potvrzení lékaře o vhodném zdravotním stavu a očkování dítěte.

• U dětí rodičů s cizím státním občanstvím doložte doklady o přechodném či trvalém pobytu.
• U rodičů samoživitelů v případě svěření dítěte do péče – doklad o této skutečnosti vezměte 

s sebou též k zápisu.

Irena Švecová, ředitelka školy

Základní umělecká škola Nova Role oznamuje:
Přijímací řízení uměleckého vzdělávání pro školní rok 
2018/2019 do hudebního a výtvarného oboru proběhne 
ve dnech:
• pondělí 4.června 2018 od 14:00 do 17:00
• úterý 5.června 2018 od 14:00 do 17:00
• středa 6.června 2018 od 14:00 do 17:00
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Den otevřených dveří na ZŠ

Návštěva v HZS Karlovy Vary

Návštěva dětí z MŠ ve škole Výlet do Techmánie

Kdo je kapřík Metlík?

Podpora čtenářské gramotnosti

20. 4. v 16:00 hodin se již podruhé otevřely dveře základní školy pro 
širokou veřejnost. Po úvodním slově paní ředitelky a paní starostky 
předvedly děti z 1. stupně krátký program, ve kterém prezentovaly 
svou činnost. Potom si již každý mohl prohlédnout prostory školy, 
odborné i kmenové učebny a přítomní si dokonce mohli vyzkoušet 
nové metody výuky s novými pomůckami (včetně interaktivní tabule). 
Akce byla ukončena předáním certifikátu a občerstvením v kuchyňce, 
které připravili žáci 9. třídy. Děkujeme všem organizátorům i návštěv-
níkům za skvělou atmosféru během celé akce.

Děti z 1. A velmi děkují panu M. Pospěchovi za pozvání do karlo-
varského hasičského sboru. Při této exkurzi je seznámil s veškerou 
moderní technikou, podrobně popsal složitou práci hasičů, umožnil 
jim prohlídku vnitřních i venkovních prostor. Velkým zážitkem pro 
všechny žáky byly praktické ukázky a také to, že si vše mohli vyzkoušet 
na vlastní kůži. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další setkání.

26. 3. jsme ve škole přivítali děti ze školky, které s námi prožily pěkné 
dopoledne. S prvňáčky si vyzkoušely, jaké to je, učit se ve školní lavici. 
S druháky a páťáky si zase mohly zasportovat v naší tělocvičně.

Třída Ježečků a Myšek z naší MŠ se vydala na výlet do Techmánie  
v Plzni. 

Společně jsme navštívili různé expozice, například Vodní svět, kde si 
děti mohly vyzkoušet, jak v přírodě funguje koloběh vody, od vzniku 
srážek a podzemní vody přes její další cestu až do moře. 

To už ví všichni žáci 1. stupně, kteří se v březnu (měsíci knihy) zú-
častnili besedy se spisovatelem Janem Opatřilem, vášnivým rybářem 
a autorem knihy O kapříkovi Metlíkovi. Autorské čtení a vyprávění se 
dětem moc líbilo a některé si odnesly i autorem podepsanou knihu.

I na naší škole se snažíme u dětí probudit zájem o knížky. Hodně 
nám v tom pomáhají i paní knihovnice. Ve třídách probíhají čtenářské 
dílny, při kterých si žáci sdělují a zaznamenávají své zážitky z četby. 
Žáci z 2. A dokonce s knihami pracují tak, že je „oživují“. Jejich po-
slední práce byla s oceněnou knihou „Překlep a Škraloup“. Vyrobili si 
kulisy, loutky a část knihy zdramatizovali. Video poslali autorům kni-
hy a ty svou prací dojali. Dopis a kniha s věnováním od B. Klárové  
a T. Končinského je povzbudil do další práce.

Zápis do MŠ Šikulka 
v Mezirolí 2018/2019
Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis do mateřské školy 
Šikulka v Mezirolí na školní rok 2018/2019

Zápis se uskuteční v úterý 15. května 2018  
od 9,00 do 15,00 hod. v kanceláři mateřské školy.

Zástupce dítěte předloží:

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

2. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 

3. Rodný list dítěte

Bližší informace na stránkách mateřské školy:  
www.msmeziroli.estranky.cz

Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ

3. ročník Novorolského 
dobročinného běhu 
s čelovkou 

Jménem běžeckého týmu New Roll Runners bychom chtěli ještě 
jednou poděkovat všem, kteří vážili (někdy i velmi dalekou) cestu  
k nám do Nové Role na 3. ročník dobročinného běhu s čelovkou. Mož-
ná i kvůli ne úplně příznivému počasí se sešlo „pouhých“ 100 (opravdu 
podle registrace a podpisů přesně 100 účastníků) nadšenců, kteří té-
měř 7 500 Kč podpořili dobrou věc - konkrétně dětský domov v Mezi-
rolí a záchrannou a odchytovou službu pro zvířata pana Petra Prokeše.

Jak bylo avizováno, nejednalo se o závod, proto ani nečekejte žád-
né výsledky. Například my z NRR jsme si čelovku užili v pohodovém  
a pokecovém tempu, takže jsme cílovou pásku proťali všichni pohro-
madě. Poté jsme se mohli bohatě občerstvit (díky za pečení) a vše zapít, 
třeba i svařákem. A o tom takové akce přesně jsou - není nad to, užít si 
páteční podvečer s podobně smýšlejícími lidmi  :-)

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, ale zejména 
dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací akce a také přímo na trati. 
Největší dík patří samozřejmě lidem z DDM NOVÁ ROLE, bez nichž 
by se naše akce dala uskutečnit jen velice složitě.

Za běžecký tým New Roll Runners
Václav Bechiňský a Tomáš Tvaroužek
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Kontrolní závody žáků - 31. 01. - Nová Role
39,00 Šimon Podšer 48(22+26)
46,00 Štěpán  Meskař 45(20+25)
ŽL - 1.kolo žáků - 03. 02. - Sokolov
39,10 Š.Podšer 45+57+47(23+24) start mimo soutěž
  trojskok:+hod míčem2kg:+ Dvojboj:
III.liga mužů ČR - 1.kolo - 17. 03. - Sokolov
81,20 A.Chvojka 150(65+85) 182,1150   Si
90,10 J.Valdman 140(65+75) 161,8680  x
87,60 V.Mastný 199(91+108) 232,9892
102,30 L.Doležal 195(83+112) 214,4410
110,60 Z.Kadlec 153(65+88) 164,0313  
86,30 Z.Vacura 210(95+115) 247,5480
   1 041,1445
Pořadí v kole:
1. Bohemians Praha „B“ 1 289,9454 14
2. Baník  Sokolov „B“ 1 256,1950 13

3. Brandýs nad Labem 1 201,0053 12
4. Rotas Rotava „A“ 1 179,4814 11
5. Baník  Meziboří 1 159,0528 10
6. Lokomotiva  Cheb 1 144,7666 9
7. Start  Plzeň „B“ 1 088,0257 8
8. TJ Nová Role 1 041,1445 7
9. Slavoj 1899  Plzeň „B“ 1 017,2992 6
10. Rotas Rotava“B“ 588,6370 5

Otevřený  přebor města  Plzně - 31. 03. - Plzeň
ml.žáci Šimon Podšer 52(24+28) 106,9848 Si - 2.místo
juniorky 20 Pavlína Kocurová 136(64+71) 146,9208 Si - 3.místo
ženy Anna  Sirmaiová 59(25+34) 80,9362 Si - 10.místo

Za oddíl vzpírání
trenéři Kocur a Podšer

Vzpírání 2018


