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zprávy z města

Slovo
starostky
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
pomalu a jistě se zlepšuje pandemická situace a život se vrací do normálu.
Vládní nařízení se rozvolňují a já pevně
věřím, že nejhorší období máme za sebou. Je nám velmi líto, že jsme nemohli uspořádat tradiční kulturní
akce jako je Stavění májky, Dětský den a jiné. V měsíci červnu byla
ještě omezení pro pořádání akcí velmi přísná a nikdo z vedení města nechtěl riskovat případný finanční postih za nedodržení pravidel.
V Nové Roli je poslední dva měsíce pandemická situace velmi dobrá, za což patří velké díky především všem obyvatelům. Další zprávy napovídají, že v červenci bude pokračovat rozvolňování opatření
a budeme se moci začít potkávat bez roušek a bez omezení počtu
návštěvníků dané kulturní akce. Město ve spolupráci s Komisí pro
školství, kulturu a sport připravilo netradiční Kácení májky na měsíc
červenec. Věřím, že další kulturní akce již budou realizovány v přesně
daných termínech tak, jak bylo zvykem i v letech minulých.
Ráda bych vás seznámila s jedním velmi diskutovaným tématem,
a tím je výstavba dvou bytových domů na louce v ulici Svobodova.
Vím, že tato investiční akce vyvolávala a jistě i nadále bude vyvolávat řadu negativních reakcí ze strany zde žijících obyvatel. Investiční záměr bude realizován firmou MIRAS – stavitelství a sanace
s.r.o. z Prahy. Jedná se o soukromého investora a o soukromý pozemek, a proto má město velmi omezené možnosti ve vyjednávání jak
velké domy či parkovací místa v této lokalitě vzniknou. Jediné, co
jsme uměli ovlivnit, byla podmínka, že stavební materiál ani těžká
technika nebudou jezdit po komunikacích města v ulici Svobodova.
Investor byl nucen si zajistit náhradní přístup k pozemkům vybudováním přejezdu přes železniční trať. Věřím, že alespoň takto malinko
ulevíme této lokalitě od zvýšeného silničního provozu. Na pozemku
vzniknou dva bytové domy se 44 byty a vlastními parkovacími místy.
Pokud bude mít kdokoli z obyvatel zájem nahlédnout do projektové
dokumentace, pracovníci stavebního úřadu mají veškerou dokumentaci k dispozici. Stavební práce budou zahájeny již v měsíci červenci
a potrvají minimálně jeden kalendářní rok.
V těchto dnech probíhají i velmi intenzivní jednání se všemi dotčenými orgány tak, abychom uskutečnili plánovanou investiční akci
tzv. obchvat k průmyslové zóně přes psí louku. Pokud se nám záměr
podaří uskutečnit, odlehčíme silničnímu zatížení v ulici Školní.
Další aktivitou, kterou se zastupitelé města intenzivně zabývají, je
územní plán, ve kterém se připravují některé změny. Pokud vás problematika územního plánu zajímá, neváhejte kontaktovat radního
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pana Ing. Libora Škardu, který má tuto problematiku na starosti,
nebo přímo mě.
Jak je zřejmé, práce na úřadu i ve všech složkách či příspěvkových
organizacích města jsou intenzivní, přesto si dovolím popřát nám
všem a především vám, milí spoluobčané, krásnou dovolenou plnou
sluníčka, radosti a pohody.
S úctou
Jitka Pokorná - starostka
Tel.: +420 602 343 465
Email: starostka@novarole.cz

Poděkování
Jménem svým i dalších občanů Nové Role chci vyslovit poděkování za kvalitní údržbu města Technické službě Nová Role, s.r.o.
a všem jejich pracovníkům.
Gizela Zenker

Městská knihovna Nová Role pořádá

„Kávu s kvízem“

v úterý 27. července 2021 v 17. hodin
a
v úterý 31. srpna 2021 v 17. hodin.

Kvíz je určen pro všechny, kdo chtějí přijít.
Těšíme se na Vás!
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Okénko
radního
Vážení spoluobčané,
jak jsem již v minulém článku uváděl, dnes se budu věnovat prezentaci
plánovaných investičních akcí. Začnu
oblastí, ke které mám profesně nejblíže a mohu zde tak svými návrhy pomoci řešit současný tíživý stav s parkováním v hustě osídlených
částech našeho města. Jistě se teď mnohým odpůrcům budování
nových parkovacích míst zvedá hladina adrenalinu, a proto hned
podotknu, že námi navrhované řešení uvažuje o výstavbě v nevyužitých a těžce využitelných lokalitách a také v lokalitách, kde se
již dnes parkuje, ale dopravní situace je zde nepřehledná a místy
také nebezpečná. Chceme jít spíše cestou větších sběrných, monitorovaných parkovišť v dostupné pěší vzdálenosti od obytných
domů než na úkor zeleně mezi domy budovat rozsáhlé asfaltové a
betonové plochy. Konkrétně se jedná o sběrné parkoviště u nádraží,
kde jsme v minulých letech odkoupili pozemky od ČD, a zabránili tak záměru soukromého investora zřídit v tomto místě šrotiště
s překladištěm na kolejové vozy. Vznikne zde 98 parkovacích míst,
nenásilně zapadajících do okolního prostředí a na dohled ze sousedních domů. Dalších 50 parkovacích míst začleníme do již existující plochy vedle areálu novorolských hasičů. Celou plochu zkultivujeme a zatraktivníme pro ty, kteří dnes proti předpisům parkují
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v nepřehledné zatáčce před bývalou ZUŠ. Poněkud vzdálenější, ale
rovněž dobře využitelnou plochou pro parkování bude prostor s 39
parkovacími místy mezi Beach Campem a sportovní halou.
V rámci obydlených částí města jsme se do úprav pustili jen v ulicích Rolavská, Jiráskova a Bezejmenná. Pro Rolavskou ulici byly
již v minulosti zpracovávány nejrůznější studie, které však vždy
ztroskotaly na veřejném mínění místních obyvatel. O to více jsme
museli zvažovat a s projektanty konzultovat takové řešení, aby vyhovovalo z hlediska bezpečnosti, zachovalo minimálně stejný počet
parkovacích míst a co možná nejméně ubralo plochy zeleně. Nakonec nám legislativa umožnila navrhnout 52 parkovacích stání včetně bezpečného chodníku pro pěší. Ještě doplním, že v Bezejmenné
bude 29 a v Jiráskově 12 parkovacích míst.
A teď to nejdůležitější – po více jak roce projekčních prací je pravděpodobná postupná realizace uvedených akcí od září 2021 a dokončení v roce 2022. Vše bude záviset na vysoutěžení jednotlivých
zakázek a případné účasti v dotačních titulech. Souběžně s plánováním a výstavbou nových parkovacích míst připravuji koncepci
tzv. spravedlivého parkování. A kdo ví, možná v ní časem společně
najdeme cestu k odpovědi na otázku KAM S NÍM.
Příště o složitějších, finančně náročnějších akcích, které přesahují
hranici jednoho volebního období. Přeji všem krásné letní dny.
Ing. Libor Škarda
radní pro investice (Místní / HNHRM)

Zpracovaný návrh parkoviště u železniční zastávky v Nové Roli.
Další uvedené připravované investiční akce města najdete na:
https://www.novarole.cz/mesto/investicni-akce-mesta/
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Trvalý pobyt občana
versus příjmy pro obec
Vážení spoluobčané,
dnes bych Vám chtěla přiblížit statut trvalého pobytu občana
v obci z trochu jiného úhlu pohledu.
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení,
ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.
Mít ve městě či v obci trvalý pobyt může přinést určité výhody,
např.:
• možnost získat parkovací kartu;
• přednost při evidenci u lékaře;
• možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
nebo umístění seniorů v ošetřovatelském domě;
• přednost při umístění dítěte v základní nebo mateřské škole
apod.
V současnosti je bohužel běžnou praxí mít hlášen trvalý pobyt
na místě odlišném od skutečného místa bydliště, kde se občan
reálně zdržuje a vyřizuje si své žádosti. Tento faktický nesoulad
s sebou nese problémy týkající se nejenom nerovnoměrností v rozdělování státních příspěvků na činnost státní správy, ale
rovněž obtíže, pokud jde o úkony spjaté s konkrétními fyzickými
osobami. Institut trvalého pobytu je důležitý i pro účely určování
místní příslušnosti některých správních úřadů.
Pro každou obec a město má však trvalý pobyt občana zásadní
význam z hlediska příjmů. Daňové příjmy tvoří nejméně 60 %
celkového rozpočtu většiny obcí a jsou rozdělovány v rámci tzv.
rozpočtového určení daní na počet trvale hlášených občanů.
V Nové Roli představují daňové příjmy pro rok 2021 přibližně
částku 13 000 Kč za občana na rok. K tomu každý trvale hlášený
občan musí přispět do městské kasy částkou 700 Kč za rok tzv. za
svoz, uložení a likvidaci komunálního odpadu. Dá se tedy říci,

že občan, který nemá v našem městě trvalý pobyt, ale fakticky
zde bydlí, připravuje městský rozpočet zhruba o 14 tisíc korun.
Zejména v nově vzniklých obytných zónách rodinných domů je
tato situace nežádoucí, neboť město v těchto lokalitách provozuje
veřejné osvětlení, provádí údržbu komunikací, ale nedostává na
tuto službu pro zde žijící občany žádný příjem od státu.
Změna trvalého pobytu není přitom nijak složitá. Nejprve navštívíte městský úřad, kde vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému
pobytu a zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč. Úředník vám
ustřihne růžek občanského průkazu a vydá dočasný doklad v podobě Potvrzení o změně trvalého pobytu. Kromě dokladu totožnosti budete potřebovat dokument, který doloží oprávnění k vaší
nové adrese bydliště, např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu. Na městském úřadu funguje služba CzechPoint,
výpis z katastru nemovitostí můžete získat tedy přímo zde. Provedené změny zapíše úřad do systému evidence obyvatel v co nejkratším termínu, nejpozději však do 3 pracovních dní. Po ohlášení změny bydliště začíná běžet 15denní lhůta, ve které si musíte
požádat o nový občanský průkaz – o ten je možné zažádat na
kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, tedy v našem případě
nejblíže v Karlových Varech a Ostrově.
Je nutné provést změnu adresy na řidičském oprávnění a změnu
v registru vozidel. Dobré je také informovat ostatní instituce jako
jsou zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení, banky
apod.
Pokud budete se změnou trvalého bydliště potřebovat pomoci
či poradit, neváhejte a přijďte na městský úřad, budeme se na vás
těšit.
			

Kateřina Černá, tajemnice

Senior Expres Nová Role
Dovršil/a jste věku 65 let nebo jste držitelem průkazu TP, ZTP či
ZTP/P s podmínkou dovršení 18 let věku a máte trvalý pobyt na
území města Nová Role? Neváhejte a využijte služby Senior Expres, která je v Nové Roli zavedena od roku 2019. Registrovat se
můžete zavoláním na telefonní číslo 732 511 912, na témže čísle je
také možné provádět objednávky zmíněné služby. Za poskytnutou službu platí klient příspěvek na částečnou úhradu nezbytných
nákladů poskytovatele ve výši Kč 20,-/jízda (nástup do vozidla)
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při cestě mimo katastr města. V katastru města platí klient za poskytnutou službu příspěvek na částečnou úhradu nezbytných nákladů Kč 10,-/jízda. Pokud klient využije služby rozvozu obědů
v obci Nová Role, platí příspěvek ve výši Kč 10,-/jízda.
Tak neváhejte a registrujte se.
Za MěÚ Marie Ngoová
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SENIOR EXPRES NOVÁ ROLE
DOVOLENÁ
OD 7. 7. 2021 DO 16. 7. 2021
Informujeme občany, že v období od 7. 7. do
16. 7. 2021 nebude v provozu služba Senior expres
z důvodu čerpání dovolené. Rezervace můžete
i po tuto dobu nadále provádět telefonicky na
čísle 732 511 912. Ve výše uvedeném termínu
bude seniorům rozvážet obědy dodavatel JK Pegas
Děpoltovice.
5

škola, školka

Výlety v MŠ Cestička
Nová Role
Děti z mateřské školy Cestička začaly opět navštěvovat školku.
Jsme moc rádi, že se vše pomalu vrací do normálních kolejí a můžeme si užívat společných chvil. Jednou z takových vydařených
chvilek se stal i výlet do Zooparku Chomutov, který navštívily

děti ze tříd „Myšičky a Ježečci“. Počasí nám přálo a zvířátka se
nám ukázala v plné kráse. Moc jsme si to užili a těšíme se na další
výlety.
Za MŠ Cestička Simona Mašková

Základní škola a mateřská škola Božičany
ZŠ a MŠ v Božičanech je malotřídní škola se dvěma třídami a jednotřídní
školka. Má několik předností oproti větším školám. Protože se jedná
o spojené zařízení mateřské školy a základní školy s 1. stupněm, jsme
schopni poskytnout vzdělávání a péči dítěti od tří až do jedenácti let
jeho věku – od nástupu do MŠ až do 5. ročníku je to 8 let. Těchto
8 let se může dítě pohybovat ve známém prostředí se známými
učitelkami a učiteli a vybudovat si vztah nejen se svými vrstevníky,
ale i s dětmi staršími či mladšími. Na dlouhých 8 let je tak o Vaše dítě
postaráno.
- vzdělávání a výchova dětí dle našeho ŠVP „Nauč se chodit, než se
rozběhneš“
- individuální přístup díky nižšímu počtu žáků ve třídě
- škola rodinného typu
- starší žáci pomáhají mladším a mladší se mohou učit od starších
- školní družina, pobyt v přírodě
- školní jídelna v budově
- moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, notebook pro
každého žáka)
- výuka angličtiny od 1. ročníku
Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld
						 ředitel školy
Základní škola a mateřská škola Božičany
Božičany 76
362 26, Božičany
zsamsbozicany@seznam.cz
reditel@zsamsbozicany.cz
www.zsamsbozicany.cz
tel.: 736 629 544, 730 150 109

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

6

den dětí

07-08
2021

Dětský den v Jimlíkově
Dne 5. 6. 2021 OV Jimlíkov uspořádal pro děti dětský den. Počasí nám sice moc nepřálo, ale naštěstí jsme vše nakonec zvládli.
Pro děti byly připraveny různé soutěže, skákání v pytli, šašek, lovení rybiček a spousty dalších her, za jejichž splnění děti dosta-

ly i sladké odměny. Všem děkuji za účast. Poděkování patří také
sponzorovi „Pilis“ za dárečky.
Za OV Hrabicová

Den dětí v Mezirolí
Opět po roce se organizace v Mezirolí domluvily a společně připravily obecní oslavu Dne dětí. V sobotu 12. června se na místní návsi sešly desítky dětí spolu se svými rodiči a blízkými, aby
všichni společně prožili krásné odpoledne. Členové sboru dobrovolných hasičů spolu s osadním výborem a Balcare clubem připravili celou řadu her a soutěží.
Ti nejmenší měli radost z nafukovacího hradu a lodi se skluzavkou. Neustálá fronta byla u stánků s malováním na obličej
a tetováním. Velký úspěch sklízela cukrová vata. Zájem byl též

a Lubo Uhrinovi, kteří zařídili příjezd vozidla – sanitky rychlé
pomoci, jejíž vybavení si mohli zájemci prohlédnout.
Většího soustředění spoluobčanů využil Výkonný výbor SDH
Mezirolí k tomu, aby za účasti starosty Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska – Karlovy Vary, pana Stanislava Hubáčka, předal vyznamenání a věrnostní stužky svým nejlepším členům.
V podvečer se na návsi rozhořel oheň, na kterém si přítomní
opekli špekáčky a požili něco málo z bufetu, jehož obsluha uspokojovala jejich přání až do nočních hodin. Program probíhal za

o střelbu ze vzduchovky na sklápěcí terče nebo o laserovou střelnici. Samozřejmostí byly soutěže v házení kroužky na cíl, lov ryb
na udici, závody malých dětí v holinkách maximálních velikostí,
skákání v pytlích nebo závody v běhu na chůdách. Svoje vědomosti ve vztahu k přírodě, naší fauně a floře si děti ověřovaly na
naučné stezce, po jejímž absolvování každý obdržel dřevěnou
medaili s námětem některého zde žijícího živočicha.
S obdivem byli přivítáni motorkáři z klubu Legion Storm Riders, kteří ochotně představovali svoje nablýskané stroje a zájemce
vozili kolem návsi. O jejich vystoupení se postaral prezident klubu a náš spoluobčan Miroslav Hlinka, který také na přání pořadatelů celou akci nafilmoval svým dronem. Poděkování pořadatelů právem zasluhují i další naši spoluobčané, manželé Zuzka

hudebního doprovodu DJ Martina Mojžíše. Celé akci bylo přítomno i deset občanů družební obce Rittersgrün z nedalekého
Saska, kteří nešetřili chválou na dokonalou organizaci a bohatý
program.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem organizátorům. Jenom
oni sami vědí, kolika jednání bylo zapotřebí, aby se celá akce
mohla konat, a kolik úsilí je to stálo, aby byl sestaven a zajištěn
tak bohatý program k potěšení všech přítomných. Vše navíc zařizovali ve svém volném čase, mnohdy na úkor potřeb svých rodin.
Přátelé, děkuji a těším se na další společná setkání, která pomáhají stmelovat soužití mezi starousedlíky a nově se stěhujícími.
Ladislav Cinegr, zastupitel města
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Červen – měsíc myslivosti
Ne nadarmo byl v roce 1959 vybrán měsíc červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí
a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového života
v přírodě. A právě v tuto dobu je zapotřebí se k přírodě chovat
ohleduplně. Každoročně v měsíci červnu organizuje Balcare club,
z.s. akci pro veřejnost, kde se snažíme poutavou formou informovat děti a veřejnost o dění v přírodě a práci myslivců.
V letošním roce jsme se připojili k oslavě Dne dětí v Mezirolí, kde jsme pro děti zajistili řadu atrakcí. Jednalo se o soutěž ve
zručnosti a házení míčků na kruh v kulisách zvěře, chůzi na chůdách nebo skákání v pytlích. Dále nám Okresní myslivecký spolek ČMMJ Karlovy Vary zapůjčil laserovou střelnici, kde si děti
zkoušely lov divočáka neboli černé zvěře.
V naučné přírodovědné stezce bylo celkem sedm stanovišť, kde
měly děti za úkol rozeznat některé stromy naší přírody, základní
druhy trav a keřů, zástupce zvěře srstnaté a pernaté či podle předloh poznat predátory našich lesů a luk. Mezi složitější úkoly patřilo sestavování různých brouků a motýlů z dílků pexesa a jejich
poznávání v přiložených sbírkách. Komu se podařilo získat sedm
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kladných hodnocení, obdržel dřevěnou medaili s logem některého ptáka, obojživelníka nebo zvěře pernaté či srstnaté. Celou
naučnou stezku připravili a své vrstevníky zkoušeli členové oddílu Mladých myslivců s názvem Novorolská liščata, který z iniciativy Balcare clubu vznikl při Domu dětí a mládeže v Nové Roli.
O jejich odbornou přípravu a neustálý vědomostní růst se starají
členové Balcare clubu v čele se Zuzkou Kuncovou a Romanem
Košnárem.
Součástí programu byla i prezentace loveckého psa plemene
Český fousek, kterou zorganizovala Kateřina Kosinová spolu
s dalšími čtyřmi majiteli psa tohoto plemene. Celé představení
moderoval kynologický rozhodčí pro posuzování exteriéru psů
a člen Balcare clubu MUDr. Tadeáš Maślanka.
Svým vystupováním a chováním se snažíme vysvětlit, že myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to především péče o zvěř a velká snaha
o zachování přírodního prostředí zvěře.
Josef Škarda, předseda spolku
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Pojízdná učebna
techniky v Nové Roli
V úterý 18. května měli žáci 9. tříd výjimečnou možnost zúčastnit se projektu Pojízdná učebna techniky (Tour for the Future). Tento projekt vznikl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství. Seznamuje žáky 8. a 9.
tříd základních škol s technikou a technologickým pokrokem
a vývojem. V rámci programu žáci absolvovali 2 bloky. V prvním proběhla beseda na téma mediální výchova a kybernetická bezpečnost. V druhém bloku si žáci ve speciálně upra-

veném a technologicky vybaveném nákladním automobilu
prošli praktickým workshopem, ve kterém se naučili vytvořit
návrh svého výrobku. Následně si ho mohli sami vytisknout
na 3D tiskárně. Cílem projektu je zvýšit zájem dětí o techniku
a řemesla a zároveň ukázat nové možnosti vzdělávání učitelům.
Mgr. Denisa Slavíková

Květinové děti
1. června se naše paní učitelka rozhodla oslavit s námi svátek
všech dětí návratem do 60. let – do období, kdy se do světa ze San
Francisca šířilo hnutí hippies. V naší třídě vypuklo doslova retro
šílenství. Vzali jsme si paruky, lenonky, čelenky, džísky, barevné
halenky a trika. Outfity některých z nás byly opravdu zajímavé
a jako „máničkám“ nám to všem moc slušelo. Během tohoto
projektového dne jsme si vyprávěli o květinových dětech (jak se
hipíkům říkalo), o době, ve které žili, o jejich ideálech – lásce,
přátelství, svobodě a míru. Paní učitelka nám pouštěla ukázky
z muzikálu Vlasy, poslouchali jsme staré písničky, hráli různé hry,
a nakonec jsme pomalovali křídami asfaltovou plochu mezi školními budovami. Projekt se nám líbil a svůj den jsme si krásně užili.
Žáci 5. A s paní učitelkou M. Duškovou
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43. Mistrovství ČR Masters ve vzpírání
BRNO, 29.–30. 5. 2021
67 vzpěračů a vzpěraček starších 35 let se sešlo v Brně-Obřanech na
zmíněné soutěži. Z důvodu pandemie nemohla většina trénovat tak,
jak by chtěla, neboť posilovny a vzpírárny byly zavřené. Týkalo se to
i našich závodníků. Novou Roli reprezentovali 2 závodníci a 1 trenér.
Ostudu jsme neudělali.
AG2 / 40-44 let
do 89 kg:
Miloš PODŠER
AG4 / 50-54 let
109+ kg
Zdeněk KADLEC

192 kg (87 kg + 105 kg)

1. místo

145kg (65 kg + 80 kg)

2. místo

Nábor nových členů
Oddíl vzpírání TJ Nová Role zve zájemce o tento sport z řad mládeže
starších 10 let. Jde o sport individuální, kde síla není všechno.
Každému jednotlivci se budeme věnovat. Tělesná váha nerozhoduje.
Jedinou podmínkou je samostatnost a pozitivní myšlení.
A. Kocur – předseda oddílu

trenér: Augustin KOCUR
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