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Slovo
starostky
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dnešní úvodník věnuji především
nově vznikající sociální službě.
Bouřlivé reakce vyvolala informace
o zřízení Seniorexpresu. Negativní
argumenty vyvážil zájem samotných seniorů, kteří během dvou
týdnů mezi sebou posbírali 138 podpisů na podporu této sociální
služby. Důchodci nejsou ti, kteří by se dohadovali na zastupitel
stvu, přesto do kanceláře starostky přišli s otázkou, jak mohou
při prosazování tohoto záměru pomoci. Na posledním jednání
zastupitelstva města 8. dubna byl záměr na zřízení Seniorexpresu
v Nové Roli schválený devíti zastupiteli z dvanácti přítomných.
Tři představitelé města se hlasování zdrželi a nikdo nebyl proti.
Sociální cítění a dobrá vůle podpořit staré obyvatele ve městě
zvítězila. Mám velkou radost a věřím, že o službu bude zájem.
Je určena pro obyvatele starší 65 let s trvalým pobytem na území
města nebo osobám se sníženou a částečně sníženou soběstačností,
ale starších 18 let. Přednostně budeme přepravovat do zdravotních
zařízení, následně také na úřady, ale i na nákupy, návštěvy
a podobně. Služba nebude nahrazovat úkony pečovatelské
ani záchranné služby. Objednávky se budou provádět elektronicky,
telefonicky, osobně na úřadě nebo přímo u řidiče. Celou orga
nizaci s tím spojenou bude mít na starosti paní Lenka Žigovičová
a klíčovou osobou budu přímo já jako starostka města Nová Role,
ráda zodpovím jakékoli vaše dotazy. Poplatek za jízdu bude činit
Kč 20,-- na osobu s tím, že řidič na klienta bude čekat max. 60
minut. Pokud bude čekací doba delší, platí klient dalších Kč 20,--.

Pozvánka
na pietní akt k 74. výročí
ukončení 2. světové války.
Vedení města Nová Role zve
všechny občany k památníku
u vlakového nádraží na pietní
akt, který se koná 8. května
(středa) v 10.00 hodin.

Naše město je obtížně dostupné pro okolní obce, proto věřím,
že oceníte vůli představitelů města, využijete služby pro vás
zřizovaného Seniorexpresu. Tímto si vás, vážení senioři, dovolím
pozvat na setkání s vámi 10. května od 15 h do sálu kulturního
domu v rámci Dne matek. Zvu nejenom maminky, babičky a
prababičky, ale zvu i jejich drahé protějšky. Čeká na vás kulturní
program, k tanci a poslechu bude hrát pan Karel Švec, připraveno
je i drobné občerstvení a samozřejmě i osobní dárek pro každou
přítomnou ženu.
Další významnou aktivitou ze strany města je vůle nabídnout
zahrádkářům v lokalitě „u plynárny“ náhradní pozemky. Všichni
nájemci této lokality vědí, že v územním plánu města je jasně
specifikovaný budoucí záměr na výstavbu hromadného bydlení.
S nájemci jsme v minulosti uzavřeli smlouvu na 10 let, která je již
v polovině svého plnění. Otázkou je, zda za 5 let budou mít tito
obyvatelé možnost ve svém hobby pokračovat na jiném území.
Proto již nyní máme vytipované krásné náhradní lokality.
Na schůzi zahrádkářů nás velmi překvapil pozitivní přístup
a zájem o to budovat si své odpočinkové zóny ze strany přítom
ných zahrádkářů. Již v tuto chvíli máme 30 zájemců a další loka
litu budeme vytipovávat tak, abychom uspokojili co největší počet
nájemců v předmětné lokalitě, kde se s velkou pravděpodobností
bude opravdu v budoucnu stavět. Jste-li jeden z výše uvedených
zahrádkářů, neváhejte kontaktovat pana Ing. Libora Škardu,
místostarostu Jiřího Sýkoru nebo přímo mě starostku města. Velice
rádi se s vámi sejdeme a v osobní rovině se budeme snažit vyřešit
vaše podněty.
Na závěr srdečně zvu na hovory se starostkou, které probíhají
každou poslední středu v měsíci v zasedací místnosti od 16 hodin.
S přáním krásných jarních dnů Jitka Pokorná – starostka města.
Tel.: 602 343 465, email: starostka@novarole.cz.

Volby do Evropského
parlamentu 2019
Veškeré bližší informace k volbám do Evropského parlamentu
v roce 2019 naleznete na webových stránkách Nové Role v sekci
Praktické informace – Informace k volbám.

Na místním hřbitově proběhne kladení květin k uctění památky
obětí koncentračního tábora.
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Informace o době a místu konání voleb
Starostka města Nová Role dle zákona č. 62/2003 Sb. O volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává informaci o době a místu konání voleb volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.
V obci jsou ustaveny čtyři stálé volební okrsky. Volby proběhnou v těchto místnostech:
OKRSEK Č. 1,VOLEBNÍ MÍSTNOST: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nová Role, Chodovská č. p. 236, pro oprávněné občany,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Nádražní
všechna čísla popisná
ul. Hřbitovní
všechna čísla popisná
ul. Ke Stájím
všechna čísla popisná
ul. Rolavská
čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230, 262, 322
ul. Pod Nádražím všechna čísla popisná
ul. Na Bouchalce všechna čísla popisná a všechna čísla evidenční
ul. Za Tratí
všechna čísla popisná
ul. K Lávce
Nová Role
Nová Role

pouze č.p.331,337
čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
č.e. 40, 133, 149, 153, 229,230,231,232,233,
234,235,236,237

OKRSEK Č. 2,VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role,Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova
všechna čísla popisná
ul. Svobodova
všechna čísla popisná
ul. Krátká
všechna čísla popisná
ul. Chodovská
všechna čísla popisná mimo 331 a 337, 82
ul. Příčná
všechna čísla popisná
ul. Pod Homolkou všechna čísla popisná
ul. Polní
všechna čísla popisná
ul. Luční
všechna čísla popisná
ul. Mlýnská
všechna čísla popisná
ul. Za Zastávkou všechna čísla popisná
ul. Jarní
všechna čísla popisná
OKRSEK Č. 3 , VOLEBNÍ MÍSTNOST: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nová Role, Chodovská 236, pro oprávněné občany, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Jiráskova
všechna čísla popisná
ul. Tovární
všechna čísla popisná
ul. Bezejmenná
všechna čísla popisná
ul. Na Pěší zóně
čp. 87, 101, 104, 106, 153, 229, 230,
262, 322
ul. Školní
všechna čísla popisná
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ul. Rolavská
ul. Chodovská
Nová Role
Nová Role, část Jimlíkov

211,212,213,214,215,216
82
č.e. 40,149,152, 153,170, 175,179,200
všechna čísla popisná a evidenční.

OKRSEK Č. 4, VOLEBNÍ MÍSTNOST: KNIHOVNA MEZIROLÍ
Nová Role, část Mezirolí č.p.49
Pro oprávněné občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu
Nová Role, část Mezirolí - všechna čísla popisná a evidenční.
Jitka Pokorná, v. r.
starostka města Nová Role
Pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků prosíme občany, aby si řádně označili na poštovních doručovacích schránkách příjmení všech osob, voličů, hlášených k trvalému pobytu.
Nejpozději 3 dny před konáním voleb Vám budou do schránek
doručeny obálky s hlasovacím listem. Náhradní hlasovací listy
budou k dispozici i přímo ve volebních místnostech.
Obyvatelé hlášení na úřední adrese Nová Role Chodovská
236/6, si mohou hlasovací list vyzvednout na ohlašovně,
nebo v průběhu volby přímo ve volební místnosti č. 2.
Zkontrolujte si platnost občanského průkazu.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do
určených volebních místností, mohou telefonicky (353176317)
požádat o návštěvu okrskové volební komise do místa jejich trvalého pobytu. Obyvatelé DPS si návštěvu komise mohou ohlásit
také prostřednictvím pečovatelek v DPS. Členové komise umožní
každému hlasování přímo v jeho bytě.
Pro případné další informace k průběhu voleb,
volejte na tel. 353 176 317.
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Pravidla přepravy „Senior Expresu“ města
Nová Role
Službou „Senior Expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů
a zdravotně postižených za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje město Nová Role.
Služba „Senior Expres“ není služba nároková, z čehož vyplývá, že pokud nebude řidič přítomný ze zdravotních či jiných důvodů, nebude
„SENIOR EXPRES“ v tu danou dobu poskytován.
1. Komu je služba určena
Služba je určena fyzickým osobám s trvalým pobytem na území města Nová od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností (držitelům průkazů TP, ZTP či ZTP/P)
od 18 let věku. Tyto vyjmenované osoby musí předložit zmíněný
průkaz při nástupu do vozidla.
2. K čemu je služba určena
Poskytnutím služby umožňuje město oprávněným osobám přepravu
v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy, a to pro
účely přepravy přednostně do zdravotnického zařízení, doplňkově
také pro zajištění přepravy k jednání na úřadech, k zajištění nákupů atp. do města Karlovy Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek, Sokolov
nebo v okolí do 15 km od města Nová Role.
Služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a
další služby nebo úkony nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele.
Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. a
také nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora.
3. Kdy a kde je služba dostupná
Provoz služby je zajištěn pouze v pracovních dnech, a to:
Pondělí 		
7:00-17:00 hodin
Úterý 		
7:00-14:30 hodin
Středa 		
7:00-17.00 hodin
Čtvrtek 		
7:00-14:30 hodin
Pátek 		
7:00-14.30 hodin
Službu je možné využít i mimo uvedené dny po domluvě s poskytovatelem.
Poslední jízda je zahájena nejpozději jednu hodinu před koncem provozní doby (pokud se klient s poskytovatelem nedohodnou jinak).
Službu je možné objednat telefonicky na čísle 353 176 317. Klient
nahlásí celé jméno a příjmení, případně jméno doprovázející osoby,
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datum narození, trvalé bydliště, místo a čas nástupu, cíl cesty.
Objednávka se považuje za akceptovanou teprve tehdy, je-li poskytovatelem výslovně potvrzena, a to i ústní formou. Služba může být
časově omezena.
4. Jak si může klient službu objednat
Službu lze objednat telefonicky na čísle uvedeném v článku 3 nebo
osobně v kanceláři č. 13 v 1. patře Městského úřadu v Nové Roli nejdříve 2 týdny, nejpozději 1 pracovní den předem.
Objednanou službu může klient stornovat telefonicky nebo zasláním
SMS zprávy na číslo 735 170 417.
Poskytovatel může objednanou službu zrušit ze závažných provozních či technických důvodů nejpozději v den, kdy měla být služba
realizována, a to osobně nebo telefonicky.
Za účelem hospodárného využití vozidla je možné spojovat jednotlivé objednávky klientů. V rámci objednávek budou upřednostněny
návštěvy zdravotnických zařízení před dalšími účely. Klient může
prostřednictvím služby uskutečnit maximálně 20 jízd během běžného kalendářního měsíce.
5. Jaká je výše úhrady za poskytnutou službu
Poskytovatel nepožaduje náhradu veškerých nákladů vzniklých mu
v souvislosti s poskytnutím služby, ani nepožaduje úhradu ceny
za poskytnutou službu. Za poskytnutou službu platí klient příspěvek na částečnou úhradu nezbytných nákladů poskytovatele ve výši
Kč =20,--/jízda (nástup do vozidla).
V případě zpáteční jízdy realizované na základě předchozí objednávky služby se příspěvek započítává jako nová jízda. Povolená čekací
doba řidiče v cíli cesty je max. 60 minut.
Pokud čekací doba délku 60 minut přesáhne, řidič na klienta nečeká
a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve
výši Kč =20,--. Klienta může doprovázet maximálně jedna osoba, na
kterou se vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího.
6. Jak hradit příspěvek na přepravu
Klient uhradí příspěvek před započetím čerpání služby v hoto
vosti. Řidič vozidla je povinen vystavit doklad o zaplacení příspěvku
na přepravu.
Tento projekt podporuje dotací z rozpočtu Karlovarský kraj.
Pravidla schválilo Zastupitelstvo města Nová Role svým usnesením
č. 05/07-2) ze dne 08. 04. 2019.
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60 let existence ČRS MO Božičany
V roce 2019 si naše organizace připomíná 60-té výročí svého založení,
je to docela pěkná řádka let, a tak chceme našim členům a příznivcům
připomenout toto výročí a pozvat je na akci "Dne otevřených dveří
v Hospodářském středisku MO na Kaskádě v Nové Roli", který
připravujeme na den 15. června 2019 (sobota).

Program teprve připravujeme a dozvíte se ho z letáků před akcí,
ale určitě v něm nebude chybět možnost zachytat si na některém z našich rybníků jak pro rybáře, tak i nerybáře všech věkových kategorií.
Dále budou k dispozici atrakce pro děti i dospělé, hudební vystoupení,
taneční večer a ohňostroj.

Pozvánka na rybářské závody v lovu ryb na udici
v roce 60-tého výročí založení MO.
Závody v lovu ryb na udici se budou v roce 2019 konat v sobotu 8
června. Připravuje je výbor naší MO společně se členy hospodářského sboru a rybářské stráže a uskuteční se na chovném rybníku
MO - "KOMORA" na Kaskádě v Nové Roli - v sousedství hospodářského střediska MO.

Počet míst k rybolovu je omezen pouze na 50. Bude-li zájem
větší, nebudeme moci jej uspokojit a proto přijďte raději včas.
Nemusíte si brát svačinu. Po dobu konání závodu vám můžeme
nabídnout občerstvení: klobásy z grilu, nealkoholické i alko
holické, teplé i studené nápoje

Závody jsou vypsány pro dospělé a dorostence ( 16 až 18 let.)
v jedné společné kategorii.

V ceně startovného je i jedna porce guláše na soutěžícího.
Srdečně zve výbor MO

Prezentace – je od 6:00 hod. - na hrázi rybníku Komora
Startovné – dospělí i dorostenci - 350,- Kč
Zahájení závodu – od 7:00 h.
Konec závodu – v 13:00 h.
Vyhodnocení závodu – předání cen od 14:00 h.
Ceny – budou připraveny pro 15 nejúspěšnějších rybářů.
Do cen pro vítěze bude rozdělen naporcovaný vepřík,
rybářské potřeby, možná i nějaká ta spotřební elektronika
a další drobnosti, které se nám podaří zajistit od sponzorů
a podobně.
Pravidla:
1. Chytá se na plavanou na jeden prut s jedním háčkem.
2. Soutěžící musí mít s sebou vezírek + podběrák.
3. Rozmístění soutěžících u vody – dle vylosovaného čísla
stanoviště u prezentace.
4. Všechny ulovené ryby budou po změření šetrně vráceny
do vody.
5. Hodnocení: 1cm = 1 bod.
6. Při shodě bodů rozhoduje počet ulovených ryb, je-li zde
shoda, rozhoduje největší úlovek.
7. Spory a protesty řeší organizační tým závodu.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018
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15.3.1959 - 15.3.2019 60 let od založení Místní
organizace ČRS Božičany

Základy rybolovu na zdejších vodách byly položeny v roce 1945
ustavením dvou rybářských kroužků v Božičanech. Jeden vznikl
v závodě "Kaolina", měl 7 členů a 9-ti členný kroužek byl založen
v závodě "Porcelánka".
V roce 1947 se oba kroužky spojily a prováděly rybolov na dvou
rybnících - Náveský a Vojkův.
Později v roce 1950 byla ustanovena místní skupina svazu rybářů,
která byla součástí MO Karlovy Vary. Na základě nerovnoměrného
zarybňování zdejších vod mateřskou organizací, byla svolána na den
15. března 1959 do hostince „U Heřmánka “ v Božičanech členská
schůze, která rozhodla o oddělení se od Karlovarské organizace. Přítomno bylo tehdy 30 členů. Po dohodě s MO Karlovy Vary následně
vznikla samostatná rybářská organizace MO Božičany s vlastním
revírem a zarybňovací povinností:
- Vojkův rybník
- Náveský rybník (Osmoza)

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

900 ks K2, 200 ks K3
1000 ks K2

Byl zvolen výbor MO ve složení:
předseda
jednatel
hospodář
pokladník
účetní

Vladimír Hubka
Ing.Karel Vrchlavský
František Starý
Miroslav Petr
Jaroslav Soukup

Jimlíkov
Nová Role
Chodov
Chodov
Chodov

Členové výboru: Janák, Frešl, Roček, Sojka, Houška.
Revizní komise: Balín, Rašovský.
Hospodářský sbor: Starý, Koplinger, Roček, Balín, Pavlík, Houška,
Sojka, Koudelka.
Rybářská stráž: Balín, Soukup, Houška.
Do konce roku 1959 se rozšířila členská základna na 42 členů a
dále byla v tomto roce podána žádost na ONV Ostrov nad Ohří o
začlenění rybníku Nová Role – později „Koupaliště" do revíru MO.
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V tomto období se podařilo rovněž vybudovat Jimlíkovský
rybníček o rozloze 1 ha.
Současná MO Božičany se stará o zarybnění mimopstruhových
revírů Chodovský potok 1 kam patří: Koupaliště, Vojkův, Školka,
Pískovna 1, Pískovna 2, Mezirolská, Dubina 1, Dubina 2, Cihelna,
Kozlovka - celkem 34,4 hektarů, Chodovský potok 2, který tvoří
rybníky a nádrže Vřesová, Smolnická, Požární nádrž Vintířov,
Bahňák - celkem 35,8 hektarů, Nejdecké nádrže Bernov a Žába
s 1,29 hektary a rybník Lesík s 10 hektary.
Do revíru patří také pstruhové revíry Chodovský potok 3 - nádrž
Tatrovice s 22 hektary, Rolava 1B - 6 hektarů a Rolava 2 - 7 hektarů.
Z uvedených sportovních revírů jsou dva ve vlastnictví MO je to
rybník Vojkův a rybník Bahňák.
Ve vlastnictví MO jsou i pozemky a objekty pstruhových sádek
v Nejdku - Bernově a hospodářského střediska v Nové Roli včetně
šestnácti chovných rybníků s názvy: Zahrádkář 1, Zahrádkář
2, Zahrádkář 3, Rýha, Komora, Rýha u Cesty, Nad Cestou,
Borovice, Pařezák, Poslední, Vodojem, Spěváček, Pepíček, Pod
Lesem, Zašívák, a ještě jeden zcela nový rybník, který je prozatím
"bezejmenný" - vybudovaný ke konci roku 2018. Hospodaříme
i na dvou dalších chovných rybnících, které má MO v nájmu Myslivecký a Sluneční.
Organizace má v současné době přes 1 100 členů, z toho cca
120 dětí do 15-ti let. Máme dětský kroužek při DDM Bludiště
v Chodově, 1x ročně vydáváme časopis HASTRMAN, pořádáme
rybářské zábavy - "DOLOVNÉ", organizujeme letní dětský rybářský
tábor, závody v lovu ryb pro děti i dospělé.
V současné době MO řídí výbor ve složení:
předseda
místopředseda
jednatel
hospodář
zástupce hospodáře
účetní
pokladník
vedoucí autoparku a HS
vedoucí propagace
vedoucí mládeže
člen výboru
předseda dozorčí komise
člen dozorčí komise
člen dozorčí komise
člen dozorčí komise
člen dozorčí komise

Ing. Ernest Ješík
Daniel Pechoušek
Ing. Jaroslav Šimek
Václav Šnajdr
Martin Rešetár
Martina Vlčková
Ing. Václav Rýdl
Josef Urbánek
Mario Mokrý
Jaroslav Pejšek
Vlastimil Šnajdr
Jaromír Obdržálek
Herbert Weiss
Vilém Junker
Pavel Prokop
Jiří Vacek

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

Hospodářskou činnost MO zajišťuje Hospodářský sbor pod vedení
hospodáře Václava Šnajdra ve složení:
Josef Brabenec, Stanislav Bryndáč, Michal Helcl, Alexander
Ješík, Jiří Krieglstein, Radovan Křiklava, Karel Nechutný, Jaroslav
Pejšek, Jan Pelech, Jiří Rešetár, Tomáš Smolucha, Petr Šmejkal,
Josef Urbánek.
Na tomto místě nezbývá než poděkovat zakladatelům naší organizace za jejich odvážné a v té době jistě nelehké rozhodnutí jít vlastní
cestou a také všem těm dalším, zde neuvedeným obětavým a pracovitým členům MO Božičany, kteří se v průběhu uplynulých 60-ti let
podíleli na rozvoji a budování MO do její současné podoby.

Ing. Jaroslav Šimek
jednatel MO Božičany
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FK Nová Role

Sportovní maškarní ples Fotbalového klubu
Nová Role z. s. - 2019

Fotbalový klub Nová Role z. s. uspořádal v sobotu 23. 2. 2019
v prostorách Kulturního domu v Nové Roli tradiční Sportovní maškarní
ples.
Tento tradiční ples je nejdéle konanou kulturní akcí v našem městě a fotbalisté jej organizují již od 60. let. První ročníky se konaly ještě ve starém kulturním domě ve vsi. A pokud jsme dobře pátrali
v historii, měl by příští Sportovní maškarní ples, který se bude konat
29. 2. 2020 být již jubilejním 70. ročníkem této akce.
Ale zpět k plesu letošnímu. Sál kulturního domu byl vyprodán
a návštěvníky přivítal a plesem provázel moderátor Béďa Teuchert.
Program plesu – zábava pro všechny. Hudbu obstarávala skupina

Alabalabamba a přestávky vyplňovala zpěvačka Bára Blažková.
Fotbalový klub Nová Role chce touto cestou poděkovat všem
návštěvníkům plesu za vynikající zábavu a atmosféru, kterou na tomto
plese vytvořili a kterou jiný ples nemá.
Chceme poděkovat všem maskám, kterých se opět sešlo hodně
a které svými vystoupeními bavily ostatní návštěvníky plesu. Nejlepší
masky, jak v kategorii jednotlivců, tak skupin byly vyhodnoceny
a odměněny. Tradiční součástí plesu byla bohatá a pestrá tombola.
Vítěz hlavní ceny (LED televize) věnoval výhru Dětskému domovu
v Mezirolí, za to mu patří velké poděkování.
O vynikající pohoštění všech návštěvníků se po celý večer starali vzorně pracovníci Baru Bernard Nová Role.
Výtěžek z plesu bude použit na zajištění provozu a údržby našeho sportovního areálu a činnost našich mládežnických mužstev.
Fotbalový klub Nová Role děkuje všem sponzorům, kteří nám byly
nápomocni se zajištěním tomboly, k největším patřili: Porcelánka
Thun 1794 a.s., Sedlecký kaolin a.s., Autoservis Jan Potužák, Bar
Bernard, Bar Vendetta, Chan group, Okay elektro – K. Vary,
Autobond Group, Jan Becher - Karlovy Vary, Bufet „Klubovna“,
Kadeřnictví Charlota Velebová, fa. Klaus a řada dalších sponzorů
z řad členů FK Nová Role a občanů města.
Za VV FK Nová Role: Jiří Hájek

Fotbalový klub Nová Role uspořádal sbírku na
dobrou věc
Fotbalový klub Nová Role z. s. uspořádal charitativní sbírku na podporu malého chlapce z našeho města, který trpí těžkou nemocí. Tato
sbírka byla uspořádána v neděli 31. 03. 2019 a to v rámci mistrovského utkání proti Žluticím. Bylo nám ctí, že jsme před výkopem utkání
mohli malému chlapci Martínkovi P. v doprovodu jeho tatínka předat
symbolický šek. Bylo vidět, jak si malý fanoušek fotbalu za potlesku
nastoupených mužstev užívá pobytu na novorolském pažitu.
Po následném rozpečetění kasičky byla rodičům předána velice sympatická částka 20.200 Kč, která bude použita na úhradu lázeňské péče
a rovněž nákup potřebných léků a zdravotnických pomůcek.
Fotbalový klub Nová Role z. s. tímto děkuje všem lidem, kteří se
na sbírce a její organizaci podíleli a doufá, že vybraná částka zpříjemní
chlapci a jeho rodině život v jejich nelehké situaci.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Za VV FK Nová Role Jiří Hájek
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MŠ / škola

2019

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis
do mateřské školy Šikulka v Mezirolí
na školní rok 2019/2020
Zápis se uskuteční v úterý 14. května 2019 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
• Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a podle závazných kritérií rozhodnout do 30
dnů o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
• Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Šikulka jsou k nahlédnutí
na nástěnce v mateřské škole a na stránkách mateřské školy:
www.msmeziroli.estranky.cz
• Správní řízení je zahájeno dnem zápisu do MŠ.
• V mateřské škole zákonní zástupci dítěte obdrží potvrzení
o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte.

• Před vydáním negativního rozhodnutí bude zákonnému zástupci dána možnost seznámit se a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Termín k nahlédnutí do spisu dítěte je dne 28. května 2019 v 16:30 v ředitelně mateřské školy.
• Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 13. 6. 2019
od 12 hodin. Zveřejňují se registrační čísla dětí. Výsledky jsou
zveřejněny na webu školy a na vstupních dveřích MŠ.
• Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
• Rodiče nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí o nepřijetí.
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.
Šárka Vlasáková, ředitelka MŠ

Návštěva
Becherovy vily

Zápis do 1. třídy

Žáci 1. tříd navštívili Becherovu vilu, kde vyráběli přáníčka ke Dni
matek a zároveň si prohlédli výstavu fotografií, které vypadaly jako
malované obrazy. Moc se nám zde líbilo.

Mgr. Hana Tomanová

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

Ve středu 10. 4. 2019 proběhl na naší škole Zápis dětí do 1. třídy,
ke kterému se dostavilo 40 budoucích prvňáčků, z toho 9 zákonných

zástupců zažádalo o odklad školní docházky pro své dítě.
Děkujeme všem za důvěru, kterou nám projevili, když při výběru
školy pro své dítě zvolili naši základní školu.
Mgr. Denisa Slavíková
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Den s Andersenem

29. 3. jsme pro druháky a třeťáky připravili projektový Den
s Andersenem. Děti jsme rozlosovali do skupin, které procházely
stanovišti, na kterých se setkaly s panem Andersenem, poslouchaly
jeho pohádky, plnily jeho úkoly, malovaly obrázky a vytvářely
vlastní pohádkové tablo. Velký úspěch měly sportovní soutěže,
které pro své mladší kamarády připravili v tělocvičně žáci z 9. A.

Za splnění úkolů a soutěží získávali žáci indicie do pracovního
listu i Andersenovy mince. Za ty si na konci projektu mohl každý
nakoupit v pohádkovém krámku dobroty. Poznáte Andersenovy
pohádky a své děti?
paní učitelky M. Dušková, D. Schlapáková, B. Babejová

Zapojení do čtenářské soutěže
My - žáci 3. A jsme se už potřetí zapojili do čtenářské soutěže Zlaté
dítě. V soutěži jde o to přečíst společně ve třídě některou z oceněných
dětských knih a pomocí fotodokumentace dokázat, jak jsme s ní pracovali. Tentokrát jsme si vybrali knihu Můj stát od Martina Velíška
a Milana Starého. Pracovali jsme s ní celý půlrok v rámci projektu
„Máme rádi Česko“. Výsledkem je videoklip ke knize i s vlastní písničkou, který jsme poslali porotě do Prahy. Moc jsme se u natáčení pobavili a o našem státě jsme se dozvěděli plno zajímavostí. Na výsledky
ještě čekáme.
PaedDr. Miluše Dušková

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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knihovna / zprávy z města
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Noc s Andersenem 2019 Nekoktám, čtu!
Celý březen děti v knihovně soutěžily se strašidly, a tak strašidla
provázela i Noc s Andersenem. Třicet jedna dětí se sešlo v páteční
podvečer v knihovně se spacáky v rukou. Po zabrání strategického

místečka na spaní jsme se shromáždili v klubovně. Než jsme si stačili říct, co nás čeká, dorazil principál plzeňského Muzea strašidel
Zdeněk Zajíček. Měl pro děti připravené vyprávění o plzeňských
strašidlech. Víte, kolik strašidel žije v Čechách? 1 356 251 strašidlo,

V únoru proběhlo v knihovně místní kolo tradiční čtenářské soutěže
pro čtvrté a páté ročníky základní školy. Z dětských knih vydaných
loňského roku, dostaly děti za úkol co nejlépe přečíst vybranou
ukázku. Hodnotila se plynulost čtení, intonace, ale i porozumění
textu. Nejlepší čtenáři Jakub Mlynařík a Veronika Snopková postoupili
do krajského kola. 15. března změřili své čtenářské dovednosti s dalšími
dětmi ze sedmnácti měst Karlovarského kraje. Sice se neumístili
na stupních vítězů, ale rozhodně podali úctyhodné výkony. Vždyť kdo
z nás si troufne po krátké přípravě přečíst neznámý text před porotou
a diváky? Gratulujeme a doufáme, že i do budoucnosti zůstanou knihám
věrni.

ZUŠ Nová Role
oznamuje a zve
27. května 2019
30. května 2019
5. června 2019
12. června 2019

- koncert absolventů ZUŠ NR od 16:30 hod.
- OPEN ZUŠ od 15:30 hod.
- závěrečný koncert žáků od 17:00 hod.
- výstava výtvarných prací žáků ZUŠ od 17:00
knihovna NR
19. a 20. června 2019 - přijímací řízení (zápis nových žáků) do ZUŠ
od 14:00 do 17:00 hod.

toto číslo si zapamatujte, možná se vám bude jednou hodit. Vyslechli
jsme plzeňské pověsti a pak vzácná návštěva spěchala dál. A my pokračovali v programu. Po večeři přišla Pavla Vargová, která měla
pro děti připravenou dílničku. A co se vyrábělo? Víly a skřítci. Když
jsme se rozloučili s Pájou, přišly na řadu soutěže. Zalézat do spacáků
se začalo dlouho po půlnoci. Ještě strašidelné čtení na dobrou noc
a v půl čtvrté spali všichni. Po snídani jsme rozdali ceny vítězům soutěží. Vítězové si odnesli vitamínové balíčky, které jsme získali darem
od firmy Vitar.
Další noc v knihovně je za námi, na shledanou příště.

Marcela Toužimská, Iveta Rumanová, Jana Tintěrová

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

Město Nová Role pořádá
ke Dni matek taneční
odpoledne pro seniory
které se uskuteční v pátek 10.5.2019 od 15 hodin v Kulturním domě
v Nové Roli. Občerstvení a program zajištěné. Vstupné Kč 20,- se
hradí předem na MěÚ u asistentky starostky města Marie Ngoové
nebo v městské knihovně.
Srdečně zve Město Nová Role.
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Městská knihovna Nová Role
Vás 14. května 2019 v 17. hodin
zve na besedu
s Vladimírem Turkem
KDY: 24. května 2019

od 9.00 – 15.00 hodin

KDE: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100 K. Vary

URČENO PRO: veřejnost
Můžeš se těšit na:
•
•
•
•
•

ukázku činnos� pořádkové jednotky a služebního psovoda
představení vozového parku Policie ČR
prohlídku budovy Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
ukázku výzbroje a výstroje Policie ČR
možnost vyzkoušet si fyzické testy na zkoušku

Na workshop testy je nutné se registrovat nejpozději do 21.3.2019 na krpk.nabor@pcr.cz
Pořádáné náborové akce budou zveřejňovány na stránkáh www.policie.cz včetně fotodokumentace.

Novorolský zpravodaj 05-06/2019 ∙ Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ∙ Listovka městského úřadu, MK ČR E11996 - periodický
tisk územního samosprávného celku ∙ Počet výtisků 1850 ks ∙ Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 10. den v měsíci
• Redakční rada: PaedDr. Miluše Dušková, Bc. Lucie Dušková, Olga Lillová. ∙ Příspěvky shromažďuje městský úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.
∙ Sazba, grafická úprava a tisk: MEDIA a.s., Botanická 252/6, 362 63 Karlovy Vary - Dalovice, www.mediaas.cz
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