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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
rozpočet města na rok 2020 byl
úspěšně schválený. Organizační složky města, příspěvkové organizace
i sportovní kluby dostanou finanční
podporu na činnost z rozpočtu města
v té výši, o kterou si požádaly. Rovněž investiční akce naplánované
samotnými spolky na rok 2020 budou moci jejich členové zrealizovat
díky finanční podpoře ze strany města. Děkuji tímto všem zastupitelům za konstruktivní jednání a následně jednoznačné hlasování pro
navržený rozpočet. Pro zajímavost uvádím pár čísel, která jsou již
v tuto chvíli veřejně známa.
Základní škola je financována z rozpočtu velmi významně, což zaznělo i v hodnocení kontrolní komise ČŠI, která uvedla, že málokterá
škola v Karlovarském kraji je takto podporována ze strany zřizovatele.V roce 2017 byl příspěvek na činnost Kč 2 536 tis., v roce 2018
Kč 3 770 tis. a v roce 2019 Kč 4 700 tis. Jak je z čísel zřejmé, zastupitelstvo města vnímá potřeby školského zařízení jako svoji prioritu.
V letošním roce ZŠ obdrží na činnost Kč 4 550 tis., Kč 200 tis. pak na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci tělocvičny, Kč 230 tis. na
kamerový systém a Kč 150 tis. na čipy do školní jídelny.
Další významnou podporu získá sociální oblast, a to Kč 700 tis.,
oblast sportu Kč 1 900 tis. a oblast zájmové činnosti Kč 170 tis., oblast
požárního sportu Kč 120 tis.
Mateřská oblast v Nové Roli obdrží na činnost Kč 1 470 tis., mateřská škola v Mezirolí Kč 370 tis., základní umělecká škola Kč 590 tis.
a dům dětí Kč 790 tis.
Další významnou položku tvoří účelové dotace, které pro rok 2020
získá TJ Nová Role Kč 500 tis. na rekonstrukci pódia v areálu, TJ NR

Kč 400 tis. na opravu střechy na administrativní budově, Fotbalový
klub Kč 270 tis. na regeneraci travnatého povrchu fotbalových hřišť,
Fotbalový klub Kč 126 tis. na projektovou dokumentaci na výstavbu
skladů a kanceláří, Tenisový klub Kč 1 mil. na rekonstrukci tří antukových kurtů, Sbor dobrovolných hasičů Nová Role Kč 200 tis. na
nákup nové požární stříkačky pro mládež.
Zastupitelstvo města na svém posledním jednání odsouhlasilo největší investiční akci pro rok 2020 v celkové výši Kč 12 585 tis. a týká se
úpravy veřejných prostranství a komunikací (parkoviště u kolejí, Tovární ul., přesun BUS zastávek, vytvoření nových parkovacích míst).
Velké diskuze mezi obyvateli vyvolává úvaha o stavění domů s nájemními byty. Já osobně se snažím pochopit argumenty některých
odpůrců, přesto si myslím, že důvodů pro výstavbu je stále více. Víme,
jak nedostupné jsou dnes hypotéky pro mladé lidi, kteří musí nejdříve
našetřit na tzv. jistinu. To se však podaří pouze, pokud budou mít
finančně dostupné nájemní bydlení. Všichni chceme, aby ve městě zůstaly bydlet naše děti, těm však neumíme nabídnout bydlení,
a proto se z města stěhují do okolních obcí. Vystavět dům z rozpočtu
města je v tuto chvíli zcela nemožné. Stát nájemní bydlení finančně
nepodporuje. Přesto věřím, že vláda vyslyší přání starostů, přestane
podporovat bydlení sociální a soustředí se na pomoc těm, kteří chtějí pracovat a zakládat rodinu. Doba však přeje připraveným, proto
bude třeba projektovat. Mladí lidé, kteří tento záměr vidí zatím negativně, by si měli uvědomit, že jejich malé děti vyrostou a budou se
chtít osamostatnit. Zda zůstanou v našem krásném městě či nikoli,
záleží v tuto chvíli pouze na nás. V jakých lokalitách a kdy bychom
chtěli nájemní bydlení s pomocí státu postavit je samozřejmě v tuto
chvíli na širší diskuzi.
Úkolů je před námi stále dost, máte-li zájem o bližší informace, neváhejte kontaktovat kohokoli z úředníků města či přímo mě na adrese
starostka@novarole.cz, telefon 602 343 465.
S přátelským pozdravem
Jitka Pokorná – starostka města

Poděkování sponzorům Plesu města v Nové Roli
Vážení sponzoři Plesu města Nová Role, přijměte mé velké poděkování za podporu naší jedinečné společenské události.
Jitka Pokorná – starostka města

Stavění májky
a pálení čarodějnic
Město Nová Role srdečně zve občany na tradiční akci Stavění
májky a pálení čarodějnic ve čtvrtek dne 30. 4. 2020 od 17 hod.
do staré části vsi. Program a občerstvení zajištěné.
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Hospodaření v lesích Města Nová Role
za rok 2019
Lesy města Nové Role stejně jako ostatní lesní ekosystémy v posledních letech zažívají teplá a suchá období. Nejinak tomu bylo
i v roce 2019. Dlouhé periody bez srážek a s vysokými teplotami
způsobují v hospodářských lesích (lesy pěstované za účelem produkce biomasy) stres, který se promítá do celkového zdravotního
stavu. Oslabené porosty bez nedostatku srážek jsou vystaveny
na milost a nemilost biotickým činitelům (převážně kůrovcům).
V našich podmínkách jde především o lýkožrouta smrkového
(Ips typographus) a lýkožrouta lesklého (Pitiogenes chalcographus), kteří tak svou činností upozorňují lesního hospodáře na
vitalitu svěřených porostů. Vysoká nabídka napadené dřevní
hmoty, která dle nařízení musí být včas asanována a zpracována,

především o malé plochy, kde se uplatňuje ochrana okolního porostu před vysokými teplotami především v poledních hodinách
letních dní. Na těchto plochách se vysázelo 3 750 kusů buku lesního (Fagus silvatica), 225 kusů lípy srdčité (Tilia cordata) a 250 kusů
třešně ptačí (Prunus avium). Velký dík v této záslužné činnosti
pro les patří občanům Nové Role, kteří se účastnili a zasloužili se
o výsadbu dřevin v městských lesích. Myslím si, že akce byla velmi prospěšná pro obě strany a velmi se těším, že se tento skutek
bude opakovat i v roce 2020 s ještě větší účastí.
Tímto všechny srdečně zvu na letošní akci „OBNOVA LESA“,
která se bude konat 11. 4. 2020 v Mezirolském lese. Sraz všech
účastníků bude tradičně na začátku cyklostezky Nová Role – Me-

zahltila trh s dřívím nejen na území České republiky. I z tohoto důvodu ponechávám porosty vhodné k pokácení stát a tzv. je
zašetřuji. Tyto porosty hrají v lesním ekosystému a klimatickém
režimu lesa nenahraditelnou roli, a to i když se jedná o porosty
převážně smrkové nebo borové, které ať se to někomu líbí nebo
ne doslova trpí žízní a v těchto nadmořských výškách následně
trpí napadením již zmiňovanými lýkožrouty, kteří uhynutí jehličnanů dokončí.
Těžba dříví v roce 2019 spočívala především v likvidaci kůrovci napadených jedinců a odstranění následků větrné kalamity ke
konci roku 2018 a počátku roku 2019. Celková těžba v roce 2019
činila 688 m3, z toho jehličnatá hmota 377 m3 (především smrku)
a 311 m3 listnaté hmoty (především břízy).
Protože věková struktura lesů Nové Role má výrazné zastoupení
mladých věkových tříd (do 40 let věku porostu), věnuje se jim
velká pozornost, neboť v tomto věku je nejlepší provádět zásahy,
které upravují druhovou, prostorovou a výškovou skladbu lesa.

zirolí u garáží v 9:00. S sebou dobrou náladu (kdo má, může vzít
sekeromotyku nebo motyku, která v lese vydrží).
Věřím, že lesy budou hrát klíčovou roli v boji s klimatickými
změnami nejen ve střední Evropě. Co se však bude muset změnit? Především přístup a pohled lidstva k těmto křehkým ekosystémům. Přestat se na les dívat jako na továrnu vyrábějící dříví.
Při hospodaření v lese zachovávat co nejvíce přírodních procesů.
Osud lesů je v rukou nás všech. Nebuďte lhostejní. Mou snahou
bude přiblížit Vám některé z přírodních procesů, které v lese probíhají, abyste měli možnost nahlédnout do skrytého života rostlin a živočichů, jež nás obklopují.
Lubomír Doležal, DiS.
odborný lesní hospodář města,
referent ochrany životního prostředí

Proto se snažím, pokud je to jen trochu možné, převádět lesní
porosty na les výběrný. Na těchto plochách pak najdete velmi
pestrou dřevinnou skladbu (jedle bělokorá, buk lesní, dub zimní,
smrk ztepilý, borovice lesní, douglaska tisolistá, modřín opadavý, javor klen, bříza bělokorá, jeřáb ptačí). Díky tomu lze docílit
značné výškové variability. V roce 2019 se prořezávky (výchovný
zásah do 20 let) uskutečnily na ploše 4,82 hektaru a probírky (výchovný zásah do 40 let) na ploše 3,68 hektarů. Celkem šlo tedy
o 8,50 hektaru a na některých místech to byl již třetí výchovný
zásah za posledních 8 let.
V roce 2019 se díky kůrovcové kalamitě vytvořily holiny, na kterých se vysázela nová generace dřevin, většinou listnatých druhů
s příměsí jedle bělokoré a douglasky tisolisté jako přirozeného
zmlazení. Plocha zalesněných holin činila 0,7 hektaru. Jednalo se
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Setkání v Rittersgrünu
Stejně jako každoročně i letos svolal starosta partnerské obce Rittersgrün Thomas Welter celoobecní akci k vyhodnocení roku 2019.
Na písemné pozvání přijela i delegace z Nové Role. Velký úspěch
sklidil pracovník obecního úřadu pan Luboš Doležal se svými
ukázkami troubení na lesnici a vábení zvěře jelení. Mezi vyznamenanými byl i tlumočník za Novou Roli pan František Schlosser za
dlouholetou spolupráci. Předseda Balcare clubu pan Josef Škarda
poděkoval za spolupráci v roce 2019 členům klubu ostrostřelců
a jezdeckého spolku a pozval je na akce, které club připravuje
v roce 2020. Všichni přítomní si potom společně zazpívali při
harmonice Františka Severy, který zahrál celou řadu písní ze
saské strany Krušných hor v německém jazyce.
Zprávu podává a všechny srdečně zdraví Cinegr Ladislav

Seniore, pozor na podvodníky!
Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména seniory na podvodníky, kteří se snaží vloudit do jejich blízkosti,
a to z jediného důvodu podvést je a okrást.
Bohužel k podvodům a krádežím dnes už nedochází jen při
návštěvách podvodníků, kteří se vydávají např. za revizory plynu apod., ale i za zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci
se s Vámi mohou spojit prostřednictvím telefonu nebo v některých
případech i prostřednictvím internetu. Mezi časté praktiky patří
např. telefonáty podvodníků, kteří se vydávají za rodinné příslušníky a žádají o finanční prostředky, jenž si u nich vyzvedne jejich
kamarád. Buďte proto obezřetní, s kým komunikujete a v případě,
že Vás někdo požádá o pomoc, zejména o tu finanční, dejte si
pozor.

V případě, že Vás někdo kontaktuje
prostřednictvím telefonu:
• S cizími lidmi se nebavte.
• Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní údaje.
• Prostřednictvím telefonu nikomu nesdělujte čísla
faktur služeb, které máte zprostředkovány.
• Podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod záminkou
vašich příbuzných v nouzi - vše si raději dopředu ověřte,
než někomu svěříte své mnohdy celoživotní
úspory.
Může se jednat o podvod. Zdánlivě Vás může např.
kontaktovat z neznámého čísla Váš vnuk/vnučka s žádostí o zapůjčení peněz na výhodnou koupi vozidla.

V případě, že někdo zaklepe na dveře Vašeho bytu:
• Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Vaše
bezpečí může ochránit panoramatické kukátko nebo
bezpečnostní řetízek na dveře.
• Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste o jeho návštěvě
předem informováni, dveře neotvírejte.
• Podvodníci za Vámi mohou přijít např. i se záminkou
výhry v loterii či přeplatků energií.
• Buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví někdo se
záminkou zatelefonování kvůli poruše na vozidle.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

• Nepodléhejte vidině levného nákupu nebo zprostředkování levnějších služeb, ve většině případů se jedná
o podvod.
• Nesdělujte nikomu cizímu své osobní údaje.
• Nikomu neukazujte, kde máte uložené úspory.
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Vždy, než někomu svěříte jakoukoli finanční částku, si danou
situaci ověřte buď u svých příbuzných, nebo u zprostředkovatele
jednotlivých služeb. V případě, že z Vás totiž podvodníci nevylákají peníze přímo, mohou si najít jiný způsob jak Vás okrást.

2020

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje

Informace o šetření zmařené investice
„Náves Mezirolí“
V letech 2017 a 2018 byly prováděny stavební úpravy na návsi
v Mezirolí. V souladu s projektovou dokumentací byl výškově zarovnán terén s okolní komunikací, vybudován prostor pro nové
dětské hřiště s oplocením, osazené keře, lavičky. Při navážce pod-

který materiál nabízí městu včetně dopravy na vzdálenost stovek kilometrů bezplatně. To vše bez jakéhokoli smluvního vztahu
a v rozporu s interní směrnicí města pro zadávání veřejných
zakázek.

kladového, výplňového materiálu na náves upozornili občané na
jeho nevhodnost z důvodu zápachu a prašnosti. Na podnět občanů město objednalo dne 26. 4. 2018 provedení laboratorních rozborů dovezené zeminy, které posléze vykázaly zvýšené hodnoty
těžkých kovů a nežádoucí ekotoxicitu v rozporu s legislativou ČR.
První informace o závadnosti výplňového materiálu byly zástupcům města sděleny 16. 5. 2018. Bohužel kompetentní osoby MěÚ
na toto riziko nikterak nereagovali, stavbu nepřerušili a umožnili
tak její dokončení na kontaminované ploše. Touto nečinností vystavili občany a životní prostředí nežádoucímu ohrožení. Až po
rostoucí nespokojenosti obyvatel Mezirolí a hrozícímu postihu ze
strany životního prostředí bylo přistoupeno k nápravným opatřením. Instalované parkové prvky a oplocení byly demontovány,
výplňový materiál, který byl navezen bez smluvního vztahu, byl
odvezen a uložen na skládku. Následně pak již za nového vedení
města byla investiční akce dokončena. Nové zastupitelstvo města delegovalo zástupce Komise výstavby a Finančního výboru
k prověření a zmapování postupu města ve věci nabytí kontaminovaného výplňového materiálu a uložilo starostce města v prosinci 2018 jednat s právním zástupcem města ve věci podání žaloby z titulu uplatnění náhrady škody na více náklady způsobené
použitím kontaminovaného materiálu. Vzniklá škoda je vyčíslena na částku =536 954 Kč.
Sestavená komise celou záležitost na základě dostupných dokumentů a výpovědí odpovědných zaměstnanců MÚ důkladně
prošetřila a předložila zastupitelům podrobný souhrn událostí
předcházejících dodávce materiálu na investiční akci v Mezirolí,
ze kterých jednoznačně vyplývá nekompetentnost a neodborný
postup odpovědných osob městského úřadu. Jak jinak označit
rozhodnutí o nabytí materiálu od neprověřeného dodavatele,

Právní zástupce města předložil v prosinci 2019 v celé záležitosti shrnující stanovisko,
ve kterém je zkonstatováno, že v dané věci pro uplatnění nároku
proti „protistraně“ chybí smluvní závazek, tj. uzavřená smlouva
na navezený materiál, která by určila rozsah povinností města
a společnosti. V tomto případě by pak při soudním sporu muselo
město obsah dohody prokázat, což se jeví jako velmi problematické. Za město Nová Role měl tyto úkony v kompetenci tehdejší
investiční referent Mgr. Luboš Pastor, jak vyplývá z jím podepsané náplně práce.
V momentě uplatnění škody z vlastních řad je nutné nejprve
uvést, že město je právnickou osobou, která jedná prostřednictvím osob fyzických. Zde se jednalo o příslušného referenta, pak
vedoucího jeho odboru, který má jednání referenta zaštítit jako
osoba nadřízená, dále tajemník úřadu, který je zodpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu a je nadřízeným vedoucímu odboru
a potencionálně pak i starosta, který stojí v čele úřadu a je nadřízen tajemníkovi.
Město se stále ve spolupráci s právním zástupcem města pokouší věc vyřešit smírně, byla odeslána výzva k plnění, následovalo
společné jednání se zahraniční společností a následně byla odeslána další výzva k plnění.
Tato zpráva je vydána v souladu s usn. ZMě č. 10/02 ze dne
18. 12. 2019 v rámci kontroly plnění usnesení zastupitelstva
č. 2/08 ze dne 12. 12. 2018.
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ŠKOLA HROU – odkaz J. A. Komenského na naší ZŠ
Letos na jaře si budeme připomínat 350. výročí narození J. A.
Komenského, jehož myšlenkami a odkazem, stále aktuálními
i v dnešní době, se budou zabývat žáci ve škole během projektového dne, který proběhne v měsíci březnu. J. A. Komenský je pro
nás vzorem i v běžné výuce. Nejen tím, že zavádíme nové metody,
ale také tím, že se jako škola zapojujeme do mnoha projektů, které rovněž přispívají ke zkvalitňování výuky.
Dovolím si Vám některé aktivity přiblížit. Velice oblíbený je
projekt Pokusné ověřování vzdělávacích programů paměťových
institucí, díky kterému mohou žáci třetím rokem navštěvovat
zdarma různé kulturní památky. V rámci Krajského akčního plánu spolupracujeme se SPŠ Ostrov v projektu Inženýr Junior, který
se zaměřuje na témata 3D tisků, ICT, CNS strojů, elektrotechniky
a autooborů a se Střední školou logistickou v Dalovicich v projektu zaměřeném na technickou angličtinu, který v sobě zahrnuje
i několik exkurzí, např. na letiště v Praze, do Techmánie v Plzni
či do IQlandie v Liberci. Pod Krajským akčním plánem probíhaly přednášky na téma Trénink paměti. Pokračuje též projekt
Přesmosty ke společnému vzdělávání, který podporuje setkávání
rodičů a pedagogů. Díky podpoře zřizovatele probíhá ve škole

v rámci tělocviku pro žáky 2., 5. a 8. tříd projekt „STOP“ násilí
na školách – prevence kriminality, zaměřený na aktivní i pasivní sebeobranu žáků pod vedením České asociace Okinawského
karate a kobuda. Nově jsme zapojeni do projektu Příběhy našich
sousedů ve spolupráci s POST BELLUM o. p. s., kde tým žáků
pod vedením pedagogů zpracovává výpověď pamětnice z Nové
Role. Minulý školní rok jsme ukončili realizaci Šablon I a od září
pokračujeme v Šablonách II. V rámci těchto šablon využíváme
možnost zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ, zapojení
ICT ve vzdělávání, zapojení ICT technika do vzdělávání, realizujeme projektové dny, zavádíme metodu CLILL (AJ do různých
předmětů), na škole funguje Klub deskových her, Čtenářský klub
a v neposlední řadě zaměstnáváme speciální pedagožku,
která pracuje se žáky a pomáhá jim předcházet výukovým
obtížím.
Odkaz J. A. Komenského ŠKOLA HROU je i motivem již tradičního Dne otevřených dveří, který proběhne 17. 3. 2020 od 16
hodin, a na který jste srdečně zváni.
Mgr. Ester Nováková, ředitelka školy

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, rozvoj vývoj a vzdělávání
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Předvánoční setkání
v Jimlíkově
V neděli 8. 12. 2019 jsme v místní hospůdce U Synka v Jimlíkově uspořádali pro děti vánoční dílničky a Mikulášskou besídku.
Děti to moc bavilo. Vyráběly věnce, skřítky, sněhuláky, stromečky
a dlouhý papírový věnec, který jsme pověsili na náš vánoční
strom. Všem děkuji za pomoc a velkou účast. Panu Batlovi patří
též poděkování za zajištění občerstvení.
Za OV Jimlíkov Martina Hrabicová

ZÁPIS DO
1. TŘÍDY
8. 4. 2020 od 13:00
ZŠ Nová Role, pavilon A
Zápisem projdou všechny děti narozené
do 31. 8. 2014.

Vezměte s sebou
- vyplněnou žádost o přijetí
- vyplněný zápisní list
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
Zápis proběhne formou projektu „Velikonoční hrátky“. Děti budou „startovat“ v pětiminutových intervalech a budou procházet
několika stanovišti, kde si vyzkouší různé velikonoční činnosti.
V MŠ bude vyvěšen „Časový rozpis zápisu“, do kterého je třeba
zapsat, v kolik hodin chcete s dítětem k zápisu přijít. Předejdete
tak zbytečnému čekání.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2020

Odklad plnění povinné školní docházky
Je třeba vyplnit Žádost o odklad povinné školní docházky, která
musí být doložena dvěma odbornými posudky (doporučení PPP
a vyjádření dětského lékaře). Vše je nutné předat základní škole
do 30. 4. 2020. Je nutné se včas objednat zejména ve školském
poradenském zařízení!
Veškeré dokumenty (Žádost o přijetí i o odklad) jsou k dispozici v kanceláři MŠ, ZŠ a ke stažení na stránkách školy
www.zsnovarole.cz.
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Otevřené mistrovství Karlovarského kraje ve
vzpírání mládeže
Dne 8. 2. 2020 v Nové Roli startovalo celkem 32 závodníků ve věkových kategoriích 13 - 15 - 17 let z oddílů
VTŽ Chomutov, SKV Teplice, SKV Sokolov, R. Rotava a TJ Nová Role.
V kategorii do 13 let startoval náš vzpěrač Šimon PODŠER (2008)
– kategorie do 49 kg, který svým výkonem 74 kg (35 + 39) získal 2. místo.
Za oddíl vzpírání TJ Nová Role A. KOCUR

Úspěch novorolských šachistů
Zajímavého úspěchu dosáhl žák 2.B ZŠ Nová Role Vojtěch Červinka, který reprezentoval školu na prestižním šachovém turnaji ZŠ
Open, který se konal jako doprovodný turnaj při Olympiádě dětí a mládeže 2020. Turnaje, který proběhl v Karlových Varech v hotelu
Thermal, tedy přímo v dějišti olympiády, se zúčastnilo celkem 41 dětí z celého kraje. Vojta doslova všechny přítomné zaskočil a ve své
kategorii obsadil 1. místo a celkově v součtu i se starší kategorií skončil na velmi slušném osmém místě. Turnaje se zúčastnili také další
žáci naší školy, a to Phu Vinh An La a Martin Zavázal. Všichni startovali v dresu ŠK Caissa Nová Role pod vedením pana Ladislava
Janouška, kterému patří za přípravu dětí velké poděkování. Budeme přát našim malým šachistům, ať se jim i nadále daří.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2020
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Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace
pořádá
Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková
organizace

pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
termín :
vstupné:

pořádá ve dnech

14. března 2020 od 15.00 hod. v sále Kulturního domu v Nové Roli
děti
40,- Kč
dospělí
50,- Kč

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

29. června – 10. července 2020

termín
:
14.
března
2020 od 15.00
hod.
Kulturního domu v Nové Roli
Pro všechny
děti
je připraveno
mnoho
hervasále
soutěží.
vstupné:
děti budou odměněny.
40,- Kč
Nejlepší masky
50,- Kč mnoho drobných
Pro všechnydospělí
děti je připraveno
odměn
Pro všechny děti je připraveno mnoho her a soutěží.
Nejlepší
masky
budou VŠECHNY
odměněny. DĚTI I RODIČE
SRDEČNĚ
ZVEME
Pro všechny děti je připraveno mnoho drobných
odměn

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR
Cena poukazu: 1 400,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění,
jízdné a vstupné

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI I RODIČE

Zajistíme Vám program pro Vaše děti
denně od 8.00 hod. do 15.00 hod.
V případě výletů a zájezdů i déle (podle příjezdu)

CHOREA NOVA a Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Přihlášky si vyzvedněte od 6. 4. 2020 od 8.00 hod.
v Domě dětí a mládeže, Chodovská 236, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další
informace (počet míst je omezen)

pořádá v neděli 29. března 2020 od 14.30 hod.

JARNÍ KONCERT A VYNÁŠENÍ MORENY
PROGRAM: 14.30 jarní koncert v kulturním sále v Nové Roli - účinkují novorolské sbory
15.45 průvod městem do staré části obce
16.00 pálení MORENY
DOPROVODNÝ PROGRAM: pletení pomlázky – můžete se naučit uplést si pomlázku

Velikonoční mandaly – můžete si vybarvit vajíčko, jako velikonoční mandalu
jarní zpívání – můžete si s námi zapět lidové písně
zdobení Moreny – děti si mohou přinést bílé vyfouknuté vejce, (z vajec vytvoříme korále pro Moranu)
Opékání buřtů - buřty s sebou
TĚŠÍME SE, ŽE SI PŘIJDETE POSLECHNOUT JARNÍ PÍSNIČKY A PŘIVÍTÁTE S NÁMI JARO LIDOVÝMI ZVYKY.

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

pořádá ve dnech 18.července –31. července 2020
Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková
organizace
pořádá ve dnech 13. července – 17. července 2020

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 6. 4. 2020 od 8.00 hod.
v Domě dětí a mládeže, Chodovská 236, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další
informace (počet míst je omezen)

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2020

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR –
BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
cena poukazu: 5 000 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 6.4.2020),
kde získáte další informace
( tel. 353 851 172, 607552337)
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COLAS CZ, a. s.; Pedikúra Hebká nožka, Nová Role;
Koutek pro radost - Lenka Klenová, Nová Role; DINOCOMMERCE, s.r.o., Karlovy Vary;
AV nehtové studio, Mezirolí; Květinářství Dana Buriánová, Nová Role;
Zdeněk Vácha - autodoprava, Mezirolí; Svatební a módní salon Karolína, Karlovy Vary;
Cukrárna Cakepoint, Karlovy Vary; Ing. Roman Havlan, Horní Žd'ár
Vedení města děkuje všem sponzorům a těší se na další spolupráci.
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