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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
začíná jaro a pracovní tým finišuje
s přípravami na letošní investiční akce.
Zahájena je rekonstrukce chodníku
u Květinky, kde se mimo jiné řeší svod
dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace k ulici Za Zastávkou. Žádáme tímto především chodce, kteří se v této lokalitě pohybují, o zvýšenou opatrnost. Město obdrželo v souvislosti s investiční výstavbou
výbornou zprávu o obdržení dotací na zateplení budovy městského
úřadu a mateřské školy v Rolavské ulici. Již v minulých letech proběhla
první etapa rekonstrukce úřadu, kdy vzniklo zázemí pro DDM, ZUŠ,
knihovnu a Junáka. V druhé etapě jsme kompletně vyměnili střechu na
budově, která byla v dezolátním stavu. Třetí etapa byla právě ukončena a zahrnovala rekonstrukci vnitřních prostor úřadu, včetně kanceláří a toalet. Poslední částí kompletní rekonstrukce je zateplení celého
objektu a oprava tzv. anglických dvorků. Jsem moc ráda, že budova
slouží pro volnočasové aktivity občanů, je vytvořeno příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance i návštěvníky úřadu a pevně věřím, že
v budoucnu se nám ještě podaří vybudovat výtah.
V poslední době se stále častěji diskutuje o budově bývalého výchovného ústavu. Pokusím se chronologicky popsat veškeré úkony, které byly
s touto nemovitostí učiněny. V prosinci roku 2012 zastupitelstvo města
schválilo odkoupení budovy. V únoru 2013 schválilo město dokončení
nákupu všemi přítomnými zastupiteli. V květnu 2013 ZMě schvaluje
úvěr na pořízení budovy. V říjnu 2013 ZMě schvaluje pořízení studie
na využití budovy. Prosinec 2013 ZMě schvaluje jednání s Magistrátem Karlovy Vary o možné spolupráci o provozování domova důchodců, zastupitelstvo navštívil náměstek primátora pan Klsák, který se
k případné spolupráci kladně vyjádřil. Červenec 2014 Magistrát města Karlovy Vary odstupuje od jednání o případné spolupráci a město
vyhlašuje první záměr na pronájem budovy za účelem provozování
pobytového sociálního zařízení pro seniory. 30. 7. 2014 zastupitelstvo
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odsouhlasilo pořízení projektové dokumentace na Pobytové sociální
zařízení pro seniory. Po neúspěšném jednání s firmou, která se přihlásila na pronájem za účelem provozování domova důchodců, město
vyhlásilo podruhé záměr na pronájem, do kterého se přihlásila pouze
jedna společnost Seniormed s. r. o. Někteří zastupitelé města navštívili
zařízení, které firma již provozuje, a konstatovali, že by bylo přínosné
pro naše obyvatele a obyvatele z blízkého okolí, aby se i v našem městě nabízely podobné služby. Od té doby intenzivně se zástupci firmy
jednáme a chápeme, že finanční investice ve výši Kč 40 mil. je natolik
vysoká, že se zástupci firmy snaží získat případnou dotaci. Na posledním mimořádném jednání zastupitelstva jsme odsouhlasili smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, s tím že pokud investor sežene dotaci, je jisté,
že v rámci udržitelnosti projektu bude muset 15 let provozovat domov
důchodců. Ve smlouvě se dále zavázal, že přednostně zaměstná obyvatele z Nové Role, pokud splní kvalifikační podmínky. Bude-li volné
místo pro seniory, přednostně bude nabídnuto obyvatelům Nové Role.
Velké dohady vznikají kolem nákupu nemovitosti a současně oproti
znaleckému posudku budovy, kdy rozdíl činí milión korun plus náklady spojené s údržbou budovy a úroku z bankovního úvěru. Přesto
jsou zastupitelé přesvědčeni, že je vhodnější, aby v budově vzniklo sociálně pobytové zařízení pro důchodce než sociální byty, na které stát
dává dotaci. Sociálním bytem je myšleno to, že umísťováni budou lidé
s příjmem do Kč 14 tis., kdy udržitelnost projektu je 5 let, a obávám
se, že by v takto velké budově vznikla skupina problémových lidí. Pokud bychom chtěli větší byty pro mladé rodiny, museli bychom tuto
rekonstrukci financovat z rozpočtu města, kdy město v současné chvíli
na takto velkou investiční akci nemá dostatek finančních prostředků,
a jsem toho názoru, že ani do budoucna mít nebude.
V případě jakýkoli dotazů či něčeho co vás zajímá a trápí, srdečně
zvu na hovory se starostkou, které se konají každou poslední středu
v měsíci vždy od 16 hodin v kanceláři starostky. Případně telefonujte
na číslo 353 176 322. Jsem týmový hráč, a proto mě vaše názory a připomínky zajímají. Přijďte diskutovat, těším se na vás.
Jitka Pokorná
starostka města
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Ptačí budky
V letošním roce městské lesy Nová Role ve spolupráci s místním
truhlářem Pavlem Kišou zhotovily 35 ks ptačích budek, které byly
instalovány dne 14.3. 2017 do městských lesů Nová Role, konkrétně
do lokality Mezirolský les. Tyto budky budou sloužit především těm
nejmenším pěvcům naší krajiny a to především sýkorám a šoupálkům. Ptačí budky se vyvěšují v lese především z důvodu nedostatečného množství přestárlých stromů, ze kterých se následně stávají
obytné domy zvané: ,,Doupné stromy‘‘. Město Nová Role oslovilo
s touto akcí také místní základní školu, kde žáci budou mít možnost
budky monitorovat a zaznamenat, jestli budky plní svůj účel a zda
doupové ptactvo tyto nové příbytky ve svém lese vítá. Do budoucna plánují lesy Nová Role umístit do lesů budky např. pro netopýry,
sovy, a jiné druhy doupového ptactva, a to na všech lokalitách jako je
Jimlíkov, část obce zvaná na Bouchalce, Nivy. Zvláštní dík patří také
panu Vladimíru Cinégrovi, který pomáhal při samotné instalaci.

Pravidla jen pro někoho?
Vážení spoluobčané, dovolte mi se s Vámi z pozice předsedy Redakční rady podělit o poznatky s fungováním redakční rady Novorolského zpravodaje (NZ) a nefungující komunikací s vrcholným
představitelem města.
Jak jistě víte, Redakční rada zajišťuje tvorbu NZ. Řeší vzhled zpravodaje, inovaci, obsah, shromažďuje prostřednictvím ať už svých členů nebo prostřednictvím zaměstnance Městského úřadu materiály
do nových čísel NZ, provádí revize textů po gramatické stránce atd.
V neposlední řadě také vyvolala po opakovaných nedostatcích změnu vydavatele, neb původní opakovaně neplnil své povinnosti a nový
vydavatel nejenže je plní tak, jak má, ale ještě nabídl nižší cenu, tedy
byly ušetřeny prostředky z městské kasy.
Rada se schází jednou za dva měsíce, aby veškeré materiály projednala. Od všech občanů, spolků, klubů, příspěvkových organizací,
představitelů města žádá, a to dlouhodobě, aby materiály byly doručeny do 10. dne v každém sudém měsíci tak, aby se mohlo připravit
další dvojčíslo. Člověk je tvor chybující a zapomínající a tak se někdy
každému z nás stane, že je materiál zaslán později, s omluvou. Dosud
vše v pořádku. Bohužel za dva a půl roku fungování současné Redakční rady se však nestalo, aby paní starostka zaslala svůj materiál
včas. A to ani jednou. Nereaguje na žádnou komunikaci, bohužel
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nerespektuje výzvy rady, usnesení rady, nemá prostor odpovědět ani
na dopis předsedy rady. Nulová reakce.
Ačkoliv jsem nevěřil vrabcům na střeše, že si paní starostka bude
dělat, co chce a jak chce a komunikovat nebude, neb takové jednání již v minulosti probíhalo, nezbývá mi jen říct, možná je na tom
opravdu něco pravdy a štěbetajícím vrabcům se budu asi muset
omluvit. Je to škoda…
Na závěr bych dovolil vznést řečnickou otázku, jestli pravidla
a slušnost platí jen pro někoho a pro vyvolené (zvolené) nikoliv.
Přeji pěkný den
Jan Řezáč, předseda Redakční rady NZ
Reakce starostky města:
Díky svému pracovnímu zaneprázdnění jsem si vědoma, že články nedodávám vždy v termínu, proto děkuji všem zainteresovaným
za trpělivost a vstřícnost, díky kterým se dostanou mé příspěvky
k vám čtenářům včas. Zároveň dovolte, abych na vysvětlenou uvedla, že rada města nepřijala k této věci žádné závazné stanovisko ani
usnesení.
Jitka Pokorná, starostka města
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Vítání nových občanů města Nová Role

Srdečně Vás zveme
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Z důvodu rekonstrukce Městského úřadu, se první vítání roku
2017 uskutečnilo v zasedací místnosti Městské knihovny Nová Role.
Slavnost zahájila jménem sociální a zdravotní komise sl. Marie
Ngoová.
Starostka města paní Jitka Pokorná popřála rodičům k narození
jejich dětí, a přivítala nové občany: Jana Havla, Ondřeje Hlavatého,
Amálii Fratričovou, Matěje Hejnu, Imricha Kandu, Tobiase Gőssla,
Kamilu Červíkovou, Alenu Habrichovou.
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zpívají písničky

skupiny OLYMPIC

Vše bylo stvrzeno podpisy rodičů a dalších příslušníků rodiny do
pamětní knihy. Paní starostka předala pro každé dítě dva dárečky porcelánovou dětskou soupravu a heboučký polštářek.
Zahájení a ukončení slavnosti bylo doplněno vystoupením malých
zpěváčků z kroužku Domu dětí a mládeže pod vedením paní učitelky Pavlíny Petříkové.
Následovalo společné fotografování u dětské dřevěné kolébky.
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středa 7. června 2017 od 19:00

Za spolupráci děkujeme Městké knihovně a DDM, zdravotní sestřičce paní Petře Krbcové, za fota paní Veronice Bartoňové a za
sponzorské dárky závodu Thun 1794 a. s.
Zároveň s touto zprávou připomínáme, že další termín vítání je
22. červen 2017. K účasti na vítání občánků je možné se přihlásit
přihláškou na webových stránkách města Nová Role, nebo osobně
MěÚ –matrika.
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v měsíci květnu a červnu
2017 oslaví své narozeniny.
Zvláště srdečně blahopřejeme obyvatelům, kteří v těchto měsících
oslaví vysoká jubilea.
33 obyvatel města Nové Role oslaví jubilea mezi 80-90lety. Po jednom jubilantovi to budou 90., 91., 94., 96. a 101. narozeniny.
Jmenovitě můžeme uvést jubilanty pouze s jejich souhlasem.
E. Lachmanová, matrikářka

sál ZUŠ Nová Role
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rozhovor

Zeptali jsme se za vás...

Kdo patří mezi hlavní organizátory akcí?
Já se starám o dramaturgický plán a administrativní chod firmy.
Roman Pištěk má na starosti web, design a propagaci. Tomáš a Honza Pavlíčkovi mají na bedrech vše, co se týče spokojenosti hostů,
včetně zprostředkování občerstvení. Naše společnost však nestojí
pouze na nás. Máme kolem sebe opravdu velkou skupinu lidí, které
považujeme za nenahraditelné.
Kdy jste svou činnost zahájili?
Slavnostní otevření bylo 26. 2. 2017. Překvapil nás zájem novorolských, kterých se v ten večer sešlo víc než sto. Mohli si prohlédnout
celý areál včetně apartmánů. Kromě přípitků a proslovů doprovázely celou akci svou hrou na klasické kytary mé žákyně ze ZUŠ Nová
Role. Večer jsme pak uzavřeli malým akustickým koncertem.

2017

Hodnocení mysliveckého plesu

... tentokrát pana Jiřího Švece, ředitele RiR, s. r. o.
Obyvatelé Nové Role zajisté zaznamenali, že v budově bývalého TIC
je opět živo. Můžete nám toto dění přiblížit?
Naše společnost, která už 9 let pořádá v Nové Roli hudební festival
Rock iN Roll, dostala od vedení města důvěru v rámci areálu a hlavní
budovy bývalého TIC. Tuhle příležitost chceme využít maximálním
způsobem. Prostory, které jsme dostali do pronájmu, jsme zaregistrovali pod názvem BeachCamp. Přáli bychom si rozšířit pole působnosti kempu nejen v turistických službách, ale i ve sportovních,
volnočasových a kulturně-vzdělávacích odvětvích. Rádi bychom
navázali spolupráci se všemi kreativními spolky, které v Nové Roli
a jejím okolí máme.

05-06

různé

Je nějaká akce, kterou byste zde rádi prezentovali?
Rád využiji možnosti pozvat všechny na Májový jarmark, který se
u nás bude konat v neděli 7. května od 11 do 16 hodin. K dostání zde
budou různé rukodělné výrobky jako šperky, keramika, dekorační
předměty i textilní módní kousky. Očekáváme účast zhruba 30 prodejců z Karlovarského kraje. O dalších akcích, které pořádáme, se
lidé mohou vždy dovědět na našich facebookových stránkách, které
lze nalézt pod názvem BeachCamp Nová Role, nebo z vyvěšených
plakátů.

Náš spolek nemá dlouhou historii. Krajský soud v Plzni nás zapsal
v polovině minulého roku a od této doby se snažíme o seznamování
široké veřejnosti s historií lovectví a myslivosti v českých zemích.
Zaměřujeme se rovněž na děti a mládež, které pobytem a pohybem
v přírodě nabízíme druhou alternativu proti vysedávání u počítačů,
telefonů a dalších technických vymožeností této doby.
Jednou z ukázek naší práce byla i myslivecká veselice /nebo ples,
či zábava?/ dne 18. března. Poděkování za možnost akci zorganizovat patří především Radě města Nová Role, která nám vyšla vstříc

Co zajímavého byste chtěl ještě závěrem sdělit?
Jako každá společnost, která se pustila do něčeho nového, sbíráme konstruktivní nápady na další možné využití našich prostorů.
Budeme tedy rádi za podněty, které by nás mohly inspirovat. V budoucnosti bychom rádi zhotovili v budově BeachCampu adekvátní
kuchyň, která by byla k dispozici při různých příležitostech, a také
hezké venkovní posezení. Chceme vytvořit příjemné a vhodné
podmínky pro nalákání kreativních lidí do Nové Role. Dále máme
v plánu založit amatérský divadelní soubor (který u nás tuze chybí)
a vytvořit letní kino. Všechny v našem areálu rádi uvítáme.
Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu spokojených návštěvníků.
a sál Kulturního domu nám propůjčila pouze za úhradu nákladů na
energie a vyprání použitých ubrusů.
Samotné zahájení zábavy jsme museli o několik minut pozdržet,
protože řada účastníků přišla na poslední chvíli, čekali u šatny a neměli by tak možnost se účastnit zahajovacího ceremoniálu.
Poděkování za excelentně na borlice odtroubené myslivecké fan-

Co už se v BeachCampu uskutečnilo?
Od března už proběhly 2 filmové projekce pro děti (Až po uši
v mechu, Mimoni), 2 kreativní workshopy výroby šperků, jóga smíchu s Honzou, jarní vyrábění, taneční večírky pro starší a moudré
a spousta dalších akcí. Měsíčně plánujeme uskutečnit 6 – 8 podobných aktivit. Chceme, aby se k nám děti i dospělí naučili chodit za
zábavou i dobrou kávou se zákuskem.

fáry zasluhují myslivci Lubomír Doležal a Tomáš Třeský. Nejenže
brilantně hrají na hudební nástroje, které by neměly chybět na žádné myslivecké akci, oba jsou výbornými vábiči zvěře jelení. V České republice patří k té nejlepší špičce a ostudu nám nedělají ani na
Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, kde se podanými výkony vždy
klasifikují mezi nejlepší.
Slavnostní nástup jsme rovněž využili k tradičnímu pasování lovce
zvěře. Svého prvního jelena v prosinci 2016 skolil v honitbě Smolné
Pece přítel Jaromír Puškaš.
K dobré náladě i tanci nám hrála hudba Parohanka z Chebu.
Při finančním hodnocení akce jsme konstatovali, že peníze utržené
za vstupné nám posloužily k úhradě všech nákladů na akci.
Zisk máme z prodeje lístků do tomboly. Tady bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, s jejichž pomocí se nám podařilo soustředit 330
vesměs kvalitních cen. Děkujeme porcelánce Thun 1794, Společnosti
Agrar, tiskárně Gaven, Zemědělskému dvoru Berbera, Hotelu Riviera, Farmě Kubernát, Sedleckému kaolínu, Správě lázeňských sadů
a parků, Firmám Hollandia, Dinokommerce, QEL Pro, PaPe, Hotelu
Alice,MM Karlovy Vary, Zdeňku Rulákovi, Bedřichu Dardovi, Jaroslavu Kašpárkovi, manželům Schlosserovým a Prodejně Rybářských
potřeb.
Získané finance použijeme na krytí dalších akcí, zejména těch pro
děti a mládež, které jsou většinou prodělkové.
První z nich bude 10. června v odpoledních hodinách na prostranství před sídlem Balcare clubu v Mezirolí pod názvem „Myslivci dětem“, na kterou čtenáře Novorolského zpravodaje i jejich děti srdečně zveme.
Škarda Josef, předseda spolku
www.balcare.cz

Poskytujete i nadále ubytování v chatkách?
Věci, které fungovaly a fungují, nerušíme – naopak. Provedli jsme
zatím drobné opravy a důkladný úklid tak, aby chatky mohly být
i nadále po celý rok k dispozici. Vymalovali jsme a lehce přeorganizovali společenskou místnost. Na našich stránkách www.beachcamp.cz
naleznete ceník a další potřebné informace. Nabízíme také pronájem
prostor k pořádání různých sešlostí, seminářů, workshopů či oslav.
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knihovna

knihovna / DDM

Krajské kolo soutěže
Nekoktám, čtu!

2017

Březen měsíc čtenářů
V každé knihovně se v průběhu roku děje spousta věcí, ale březen
vždy hraje prim. A naše knihovna není výjimkou. Už na začátku
měsíce naši čtenáři Adélka a Víťa úspěšně četli v krajském kole soutěže Nekoktám, čtu! Odstartovali jsme soutěž: A jako Amálka, kdy
každý půjčovní den děti odpovídají na otázky z knížek.
Výstavu fotografií "…není nových rolí" Veroniky Landa jste mohli
navštívit po celý březen. Momentky ze života našeho města si našly
své diváky. Na fotografa a cestovatele Stanislava Hořínka si pamatuje
většina z nás. Jeho vyprávění s fotkami o cestě do Turecka až k bájné
hoře Ararat bylo velmi poutavé. Pozornost si zasloužil i velikonoční
jarmark, kde jste se mohli naladit na jarní a velikonoční vlnu. Díla
z rukou našich žen a dívek potěšila nejedno oko.
Malou slavnost jsme připravili pro prvňáčky. V září nastoupili do
školy a snahou svou, učitelek a v neposlední řadě rodičů, se naučili
číst. Přivítali jsme je do řad čtenářů slavnostním pasováním. Toho
se ujala paní starostka, dočasně královna, Jitka Pokorná. Mečem
vládla obratně a všechny děti bez úhony pasovala. S malými dárky
a se svou první průkazkou do knihovny se děti vrhly mezi regály, aby
si mohly vypůjčit první knihy. Pohled lahodící každému knihovníkovi a přání, aby jim nadšení vydrželo co nejdéle.

3. března se Adéla Niedermertlová a Viktor Schlápák zúčastnili
krajského kola soutěže Nekoktám, čtu! V Krajské knihovně v Karlových Varech se sešli nejlepší čtenáři místních kol z patnácti měst
Karlovarského kraje. Úkolem bylo přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Porota složená z knihovníků a učitelů pak pokládala čtenářům zvídavé otázky vztahující se k textu. Hodnotila tedy
nejen přednes, ale i pochopení textu. Mezi kritéria, podle kterých
vzešli vítězové, patřila plynulost projevu, správná výslovnost, hlasitost projevu, intonace i nonverbální projev. Adélka četla ukázku
z knihy Tary Dairman: Všechny čtyři hvězdičky. Svým výkonem se
v kategorii pátých tříd umístila na pěkném sedmém místě. Půlnoční
pohádky Sáry Saudkové byly skvělou čtenářkou jízdou Víti. Skončil
na krásném druhém místě. Vítězství Maria Straky bylo podle poroty
velmi těsné. Patří mu naše velká gratulace.
Adélce bychom chtěli poděkovat za její úspěšnou účast. Absolvovala s námi tuto soutěž potřetí a naposledy. Přejeme jí, aby ji i nadále
čtení bavilo a knihy byly jejími kamarády na celý život. Víťovi budeme za rok držet palce, aby znovu postoupil a možná v tvrdé konkurenci zvítězil.
Za knihovnu Marcela Toužimská
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Slavností pro nás také bylo vyhodnocení nejlepších čtenářů roku
2016. Odměnili jsme naše nejvěrnější a nejpilnější čtenáře, nejen
z Nové Role, ale i z Mezirolí.
Nezapomněli jsme na pravidelné setkání maminek s maličkými
dětmi, pravidelné čtení patřilo knize Kde je tučňák Pip? A Pavlína
Vargová tentokrát s vámi vyráběla Jarní vlasatce.
Úplný závěr měsíce patřil Noci s Andersenem. Na noc věnovanou
tentokrát Čtyřlístku dorazilo 25 dětí. Během noci malovaly svůj
vlastní komiksový příběh. Prošly čtyřlístkovým soubojem. Poznávaly koření, malovaly dobroty, skládaly hlavolamy a nevyhnuly se ani
slalomu. Čekala je i noční výprava za pokladem a trošku hazardu
v podobě čtyřlístkového binga. A už hurá do spacáků. Ráno po prezentaci komiksů děti tvořily šaty pro císaře. Připomněly si tím sté
výročí od napsání pohádky Císařovy nové šaty. Po rozdání odměn
už na děti čekali rodiče a byl konec nejen Noci s Andersenem, ale
i celého měsíce.
V průběhu celého roku u dalších akcí se na vás těší Iveta Rumanová
a Marcela Toužimská.
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školka
Zápis do mateřské školy Šikulka v Mezirolí

Staré pověsti české

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis do mateřské školy Šikulka v Mezirolí na školní rok 2017/2018.
Zápis se uskuteční v úterý 16. května 2017 od 9,00 do 15,00 hod. v kanceláři mateřské školy.

15. března jsme v našem městě přivítali umělce z Prahy – pana Přeučila
a paní Hruškovou. Během svého představení nás seznámili s českými pověstmi. „Pan Jirásek a paní Jirásková“ si s námi povídali, zpívali, hráli nám
divadlo a dokonce některé z nás vytáhli i na jeviště. Byla to příjemné strávená
hodinka a děti odcházely nadšené. Děti zaplatily za představení jen 30,- Kč,
protože nám polovinu ceny dotovalo město Nová Role. Děkujeme.

Zástupce dítěte předloží:
1. Vyplněnou přihlášku do mateřské školy, včetně vyjádření lékaře!!!
- (přihlášku 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
Popř.
Potvrzení o zaměstnání zákonných zástupců
- skutečnost, že zákonní zástupci dítěte nejsou schopni zajistit celodenní
péči o dítě, prokazuji potvrzením zaměstnavatele, eventuelně jiným dokladem o trvání pracovního poměru (např. pracovní smlouva), předložením
čestného prohlášení, dokladem o studiu, dokladem o tom, že jsou OSVČ,
popř. jsou uchazeči o zaměstnání, kteří v rámci rekvalifikace nejsou schopni
celodenně pečovat o nezletilé dítě.
Ředitelka mateřské školy posoudí přihlášky dle kritérií pro přijímání dětí
do mateřské školy v Mezirolí a do 30 dnů vydá rozhodnutí o přijetí dítěte
do MŠ.
Den zápisu do MŠ je současně dnem otevřených dveří, můžete navštívit
mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostory mateřské školy
a seznámit se s možnostmi, které mateřská škola nabízí při výchově a vzdělávání dětí v předškolním věku.
Upozornění na novely právních norem:
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Dle § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Povinnost zákonného zástupce je přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
SPÁDOVÉ OBVODY
Dle § 34a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů: Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se
sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný
zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro školní rok 2017/2018
1. Na základě § 34 odst. 3 a4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
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v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka
mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich
důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.
Kritéria

Body

1. Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 1. 9. 2017
do 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky, spadající podle bydliště dítěte do školského obvodu
Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí 67 *)

Přijato
vždy

2. Trvalý pobyt dítěte v obci Mezirolí, nebo Nová Role

10

3. Děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

9

4. Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

8

5. Děti narozené po 1. 9. 2014

0

6. Nástup dítěte do mateřské školy od 1. 9. 2017

2

2017

dovali dění kolem budek. Následovat bude další spolupráce, při níž budou
dobrovolníci z řad žáků s paní učitelkou Schlapákovou a s panem Doležalem
i nadále pravidelně monitorovat hnízdění a pohyb ptactva kolem budek.

Vítání jara
I naše škola na jaře „rozkvetla. Děti vyzdobily třídy i chodby pěknými jarními obrázky, v hodinách zpracovávaly téma JARO všemi možnými způsoby
a třeťáci dokonce vyrobili Moranu, kterou spolu s prvňáčky hodili do Rolavy,
aby zahnali zimu. Jarní vycházky, opékání prvních buřtíků, využívání venkovní učebny – prostě jaro už je tu!

3. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií budou
přednostně přijaty děti:
a) zákonných zástupců – samoživitelů, či z jinak znevýhodněného rodinného prostředí;
b) s doporučením odborného pracoviště
c) vzdělává-li se již v mateřské škole starší sourozenec dítěte
d) s trvalým pobytem ve smluvní obci (obec, která přispívá na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů)
e) jejichž zákonní zástupci jsou ke dni nástupu dítěte do mateřské školy
prokazatelně zaměstnáni, nebo studují v prezenčním denním studiu
4. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).
Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
5. Děti mladší tří let mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity.
6. Ke dni vydání těchto kritérií eviduje mateřská škola v Mezirolí 2 (dvě)
volná místa k nástupu k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017.
Upozornění
*) Školský (spádový) obvod Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí 67, 362 25 Nová Role, tvoří část města Nová Role
– Mezirolí. (pozn. týká se pouze povinné školní docházky).
Šárka Vlasáková, ředitelka mateřské školy
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Návštěva 2. stupně
V dubnu měli žáci z 5. A možnost navštívit učebnu fyziky a za pomoci paní
učitelky A. Zapletalové si vyzkoušet několik zajímavých pokusů s magnety.
Děkujeme za ochotu a těšíme se na další spolupráci.

Ptactvo novorolska
Pan Luboš Doležal (lesní města Nová Role) nabídl naší škole zajímavou
spolupráci při sledování ptactva a jeho hnízdění v okolí mezirolské cyklostezky. Tuto možnost využili naši páťáci a po hodinové besedě se společně
s lesním vydali k lesu. Pozorovali přírodu, vyslechli poutavé vyprávění a sle-
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Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí
Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary je
realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt „MAP ORP Karlovy Vary“. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny
základní a mateřské školy Karlovarska, tedy i základní škola v Nové Roli
a mateřské školy v Nové Roli a Mezirolí. Nositelem projektu je MAS Sokolovsko a na chodu projektu se podílejí také ostatní místní akční skupiny z okolí Karlových Varů, tedy MAS Vladař, MAS Kraj živých vod a MAS
Krušné hory. Cílem projektu je prohloubení již existující spolupráce, navázání další spolupráce a společné plánování aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání.
Hlavním výstupem projektu je strategický dokument, tzv. místní akční
plán rozvoje vzdělávání. Tvorba dokumentu probíhá komunitním způsobem, nikoliv od stolu, snažíme se zapojovat ředitele škol, učitele, zástupce zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče a další zájemce o výchovu a vzdělávání. Tvorba místních akčních plánů probíhá v současné době
v celé České republice. Strategické dokumenty pak budou podkladem pro
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k nastavení výzev na projekty
škol z evropských dotací a dalších aktivit. Na přelomu roku 2017 a 2018 je
v plánu vyhlášení dvou celorepublikových výzev do Operačního projektu
Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovou alokací 670 mil. Kč (resp. 550 mil.
Kč), v těchto výzvách budou podpořeny právě aktivity naplánované během
tvorby místních akčních plánů v rámci celé České republiky.
Povinnou součástí projektu je také plánování potřebných investičních záměrů škol a zřizovatelů do Integrovaného regionálního operačního programu. Jen ve Strategickém rámci místního akčního plánu ORP Karlovy Vary
jsou nyní uvedeny investiční záměry škol za více než 150 mil. Kč. Například
novorolská základní škola plánuje spolu se zřizovatelem investiční záměr na
rekonstrukci a pořízení vybavení multimediální a jazykové učebny.
Ovšem místní akční plán není jen o dotacích, ale také o setkávání, výměně
názorů a zkušeností. "Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí" - to
je znění vize výchovy a vzdělávání dětí a žáků na Karlovarsku, na kterém se
shodli zapojení aktéři během komunitního projednávání v rámci projektu
„MAP ORP Karlovy Vary“. Vize byla výtvarně ztvárněna žáky ZŠ jazyků
Karlovy Vary během výuky výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Jany Táborkové. Vzniklo tak kolektivní dílo. V centru je barevný střed jako symbol města, okolo jsou postavy představující lidi, které by žáci chtěli v městě

a jeho okolí mít, i lidi, pro které by město a okolí měly v budoucnu vytvořit
příznivější podmínky. Vizi budoucího stavu žáci chápou jako místo pro příležitosti a žáci toto místo naplnili spokojenými lidmi.
Od zahájení projektu na jaře 2016 uskutečnil realizační tým projektu několik setkání s řediteli škol, proběhla setkání pracovních skupin a vzdělávací
akce. V květnu 2016 byly realizovány v ZŠ Nová Role ve třídě Mgr. Jany Rotové ukázkové hodiny s prvky skupinové práce pro učitelky prvního stupně
základních škol. V září jsme pak uspořádali velké setkání v Klášteře premonstrátů v Teplé, součástí programu byla také exkurze v nově zrekonstruovaných prostorách Hroznatovy akademie. V listopadu 2016 jsme panelovou
diskuzi na téma společné vzdělávání a workshop pro učitele přírodovědných
předmětů „Fyzika, chemie, přírodopis. Pravidelně se scházejí pracovní skupiny řešící témata projektu. Stálou členkou Pracovní skupiny „Čtenářská
a matematická gramotnost“ je Mgr. Miriam Velínská ze ZŠ Nová Role.
Do konce projektu v listopadu 2017 proběhly nebo proběhnou další vzdělávací akce, např. seminář pro učitelky mateřských škol na téma waldorfská
pedagogika, workshop finanční gramotnost. Na setkání pracovních skupin
zveme hosty se zajímavým programem, např. prezentace o možnostech spolupráce škol a Střediska výchovné péče, v rámci čtenářské gramotnosti objevování poezie žáky, řemeslné dílny pro učitele, téma zdravého stravování
ve školách nebo přeshraniční spolupráce mezi mateřskými školami. Ředitelé
a učitelé karlovarských základních a mateřských škol jsou aktivně zapojeni
do realizace projektu.
V neposlední řadě pracujeme na tzv. akčním plánu, který obsahuje konkrétní připravované nebo probíhající měkké projekty související s výchovou
a vzděláváním dětí a žáků. Nastavili jsme tři hlavní priority rozvoje: infrastruktura a vybavení, kvalita a motivace, inkluze = vzděláváme se spolu. Priority se dále rozpadají do podrobnějších cílů. Tyto cíle postupně naplňujeme
plánovanými projekty, aktivitami, které chtějí aktéři ve výchově a vzdělávání
na Karlovarsku v budoucnu realizovat. Věříme, že tyto projekty a aktivity
dopomohou k tomu, aby se Karlovarsko opravdu stalo místem příležitostí.
Aktuální informace o projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ naleznete na:
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-kv/
Pokud Vás tento projekt zaujal a chtěli byste se zapojit do jeho aktivit, neváhejte nás kontaktovat.
Ing. Markéta Hendrichová
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