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zprávy z města

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech přecházíme z nouzového stavu do stavu pandemické pohotovosti. Tím se některá nařízení vlády
uvolňují, ale přesto trvají povinnosti
nosit respirátory, neshromažďovat se
a být obezřetný. Pokyn Ministerstva školství částečně otevřít základní školy a mateřské školy byl jednoznačný a pro nás znamenal děti
testovat. Testování je dobrovolné. Pokud však dítě nebude mít negativní test, nemůže mu škola umožnit prezenční vzdělávání. Chápu
rozčilení a nepohodu, které jsou vyvolávány nelogickými nařízeními. I já si kladu otázku, proč dítě nemůžeme testovat doma, proč
si dítě nemůže vybrat test, který je pro něj přijatelný, a proč, když
je testem negativní, musí mít ve třídě roušku na ústech. Na některé
otázky odpověď neznám, přesto si nikdo z vedení města, vedení školy
ani jednotliví pedagogové nevezmou na zodpovědnost nedodržování
vládních nařízení.
V pondělí dne 12. 4. 2021 se otevřela Základní škola v Nové Roli,
kde se děti testují. Chce-li být rodič u tohoto úkonu, vytvořila škola
zázemí v tělocvičně pro to, aby mohla vyhovět potřebám dětí i jejich
rodičů. Dle informací pedagogů probíhalo testování dětí v naprostém
klidu a pohodě bez jakýchkoli psychických útrap či jiných projevů dětí
i dospělých.
V Mateřské škole v Nové Roli jsou v tuto chvíli otevřeny tři třídy, do
kterých nastoupili předškoláci a děti rodičů pracujících v IZS. Testování dětí za přítomnosti rodičů nevyvolávalo žádné negativní reakce
ze strany dětí ani dospělých. Věřím, že si děti i rodiče na testování
zvyknou, i nadále budou mít všechny děti negativní výsledky testů
a budou zdravé.

V základní umělecké škole žáky netestují, výuka probíhá vždy ve
formě jedno dítě - jeden vyučující a distančně se pokračuje u výuky
nauky. Škola rovněž řeší individuální konzultační hodiny tak, aby
vyhověla potřebám jednotlivých žáků.
Dům dětí a mládeže zatím zůstává uzavřen, přesto pracovnice pilně
připravují jedinečnou akci Pohádkový les a letní tábory.
Knihovna otvírá pro maximálně 10 lidí a poskytuje základní výpůjční služby, distančně probíhá Univerzita třetího věku.
Každý týden jsem jako starostka v aktivním kontaktu s Krizovým
štábem Karlovarského kraje i samotným hejtmanem, kdy se dozvídám o aktuální situaci v našem kraji. K mé velké radosti je pandemie
na ústupu. V nemocnicích se odborná oddělení vrací ke své odborné
péči a lůžka intenzivní i standardní covidové péče jsou již dostupná.
V Nové Roli v době největšího růstu onemocnění bylo průměrně
120 lidí nemocných. Čísla k 15. 4. 2021 uvádějí, že počet nakažených v Nové Roli poslední tři týdny výrazně klesl z průměru 120 nemocných na 21 aktuálně nemocných. Klesající trend je jistě radostný,
přesto je třeba i nadále být ohleduplný ke svému okolí tak, abychom
neohrozili sebe ani své blízké.
Všichni prožíváme náročné období plné nařízení a omezení, která působí taktéž na psychickou pohodu a rovnováhu. Nikdo z nás
neví, co bude na podzim. Přesto si dovolím vám popřát krásné
jarní dny plné sluníčka a pozitivní energie. Buďte opatrní, dávejte na sebe pozor a pokud by bylo třeba pomoci vám nebo někomu ve vašem okolí, neváhejte kontaktovat úředníky či přímo mě
na tel.: +420 602 343 465.
Všichni jsme připraveni postarat se o své spoluobčany.
Se srdečným pozdravem
Jitka Pokorná a kolektiv úředníků MěÚ

ZŠ Nová Role
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Okénko
radního
Po dlouhé době váhání jsem se rozhodl otevřít nový informační kanál,
který by z pohledu samotných tvůrců
myšlenek a nápadů, jež jsou posléze
realizovány, přiblížil jejich význam
veřejnosti. Cítím to jako dluh vůči
voličům, kteří vkládali do odevzdaných hlasů jistý díl důvěry
a očekávání, avšak – jak jsem byl několikrát upozorněn – nemají
odpovídající zpětnou vazbu. Ne, že by snad nebyla vidět samotná
realizace konkrétních akcí ve městě, ale jejich prezentace směrem
k veřejnosti není dostatečná (často probíhá jen prostřednictvím
soukromých facebookových profilů, nezřídka se zavádějícím výkladem). Pokusím se tedy informovat tímto způsobem a rozbít pocit,
že naše město řídí a vede pouze jeden zástupce.
Jako jeden z členů užšího vedení města, tedy člen Rady města
Nová Role, jsem si pro své působení zvolil oblast financí a investic.
Ve svém příspěvku tedy budu komentovat pouze činnosti spadající
do zmíněné problematiky.
Protože cesta od plánování k realizaci investice je poměrně časově náročná a toto je první příspěvek, je zapotřebí vrátit se na
samotný začátek. V prvním roce po volbách jsme se museli vypořádat s již probíhajícími investičními akcemi. Z důvodu velmi
špatné a neodborné připravenosti nás jejich dokončení stálo celý
jeden a půl roku času. Konkrétně se jednalo o akce týkající se návsi
v Mezirolí, komunikace k areálu SWISS-FORM a komunikace
v ulicích Svobodova / Husova. V některých případech jsme zvažovali i trestní oznámení a soudní řízení. Nakonec jsme svou energii
vložili do zmírnění škod, urychlené nápravy a dokončení akcí. Souběžně jsme ve stejném období byli nuceni řešit personální obsazení
pozice investičního referenta, přičemž první volba nebyla šťastná
a zase jen oddálila přípravu nových realizací. Tento post se na druhý pokus podařilo obsadit místním, velmi schopným praktikem,
naladěným na stejnou produkční notu.

Parkoviště Chodovská/Tovární
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Co se podařilo
Zdárně jsme dokončili výše uvedené, rozpracované akce a zahájili nové. Zateplili jsme zdravotní středisko a bytový dům v ulici
U Plynárny, opravili střechu kostela v Nové Roli a kapličku v Mezirolí, vyměnili výtah v DPS – vše v hodnotě více jak 7 mil. Kč.
Po takřka dvaceti letech se podařilo zrealizovat generální opravu
komunikace v Mezirolí od statku až ke katastru obce Nivy. V Mezirolí se rovněž v souběhu s touto akcí uskutečnily opravy dalších obecních komunikací, vše po konzultaci s osadním výborem
a v hodnotě 3,5 mil. Kč.
V Nové Roli jsme iniciovali jednání s investorem výstavby u řeky
ohledně společné, dlouho odkládané rekonstrukce ulice Hřbitovní.
Společná realizace výrazně uspořila investiční náklady.
Mezi další drobné investiční akce patří oprava chodníku ve Svobodově ulici, kterou zrealizovala naše Technická služba Nová Role.
Tím jsme se vrátili k modelu, který jsem prosazoval již v minulosti – abychom vynaložené finanční prostředky v maximální míře
takzvaně „nechávali doma“.
Po odstranění závad budeme přebírat velkou investiční akci za
bezmála 13 mil. Kč, která se týká parkoviště Chodovská a ulic Tovární / Nádražní včetně autobusových zastávek a jejich okolí. Akce
je částečně hrazena z dotačních zdrojů ve výši 2,7 mil. Kč. Zde bych
rád poděkoval především obyvatelům jmenovaných ulic za trpělivost a ochotu dočasně omezit svůj komfort. Odměnou je navýšení
počtu parkovacích míst v dané oblasti a celkově přívětivější vzhled.
I s ohledem na realizaci v době ovlivněné koronavirem hodnotím
akci za velmi zdařilou.
Sluší se také poděkovat zastupitelům, kteří ve většině podporují
realizaci námi navrhovaných akcí a schvalují pro ně dostatečné finanční krytí v předkládaných rozpočtech.
Tolik tedy z prvního příspěvku v rámci rubriky Okénko radního.
Příští článek přinese informace o připravovaných plánovaných investičních akcích.
Ing. Libor Škarda
radní pro investice (Místní / HNHRM)

foto Petr Jakubes
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Trvalý pobyt
Zákon č. 258/2010 Sb. ve svém paragrafu 10 říká (stručně shrnuto), že místem trvalého pobytu se rozumí adresa trvalého pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla
v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. A protože
nikdo neříká, že je to povinnost, celá řada našich (zejména těch
nových) spoluobčanů má stále trvalý pobyt tam, odkud se do našeho města přistěhovali. Nic proti tomu – dalo by se říct, že je to
věcí každého jednotlivce.
Jenomže málokdo ví, že v tomto státě platí také zákon č. 377/2007
Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům. Tento zákon určuje, že 21,4 % z vybraných
daní se přerozděluje zpět do rozpočtů měst a obcí ČR.
K tomu existuje několik kritérií. Především se bere v úvahu rozloha každého města. Jednoduše řečeno, o kolik km2 z plochy ČR
se obec stará. Dalším kriteriem je podíl firem a podnikatelů na
území tohoto města na tvorbě odevzdaných daní a třetím ukazatelem je počet osob hlášených k trvalému pobytu v daném městě
nebo obci.
V posledních letech se roční příspěvek do městského rozpočtu
podle tohoto zákona pohybuje kolem 15 000,- Kč na jednoho trvale hlášeného občana. Celková částka v případě našeho města,
kde je kolem 4.100 trvale hlášených obyvatel, se v jednom roce
pohybuje, v závislosti na příjmech státu, ve výši 60–65 milionů
korun, což tvoří více než 80 % příjmů obce.

Z těchto peněz potom města a obce zajišťují údržbu a opravy
komunikací, zelených ploch a trávníků či údržbu veřejných budov jako jsou budovy škol a mateřských školek, zdravotní zařízení, kulturní domy, knihovny a další. Zajišťovat musí také provoz
veřejného osvětlení, likvidaci komunálního i separovaného odpadu či údržbu dětských hřišť. Zároveň se snaží v obci postavit
něco nového nebo přispět na činnost různých sportovních a zájmových organizací a spolků, zejména těch, které pracují s dětmi
a mladou generací. Pokud si někdo myslí, že likvidaci komunálního odpadu si platí, je na omylu. Částka, kterou platíme, je menší než 50 % skutečných nákladů.
Takže místo trvalého pobytu není jenom adresa, kam má pošta
doručovat moji poštu, ale i místo, kam má stát zasílat můj podíl při rozdělování vybraných daní. Tak se každý z nás podílí na
tvorbě rozpočtu města a taktéž možnostech města uspokojovat
naše požadavky a přání.
Samostatnou kapitolou je daň z nemovitosti, kterou v plné výši
dostává obec, v jejímž katastru se nemovitost nalézá. O tom, kolik kdo z nás platí, rozhodují zastupitelé obce při určování místního koeficientu daně.
			

Ladislav Cinegr
zastupitel města

Zákaz volného
pobíhání psů
Městský úřad Nová Role upozorňuje občany – chovatele zvířat
na platnost Obecně závazné vyhlášky města Nová Role č. 3/2012,
zejména pak článek 6 – Povinnosti vyplývající z chovu zvířat:
1) Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat
nemohl ohrožovat čistotu a veřejný pořádek v obci. Chovatel je
povinen zabezpečit zvíře tak, aby nemohlo obtěžovat jiné osoby
nebo jejich život, zdraví či majetek.
2) Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na veřejném prostranství s výjimkou vymezených prostor pro volné pobíhání psů na
pozemcích ve vlastnictví města Nová Role v katastrálním území
Nová Role – pozemkové parcely číslo 1087 o výměře 57 203 m2
a číslo 1091 o výměře 11 601 m2. Prostor pro volné pobíhání psů
je označen a graficky vymezen na příslušné části mapy katastrálního území Nová Role, a to jako příloha č. 2 této vyhlášky. Vstupy na vymezené pozemky z veřejně přístupných komunikací a

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

pozemků město Nová Role označí viditelnou tabulí s nápisem
„Vymezený prostor pro volné pobíhání psů dle OZV č. 3/2012
města Nová Role“ s případným doplněním piktogramu psa.
3) Doprovázející osoba je povinna na veřejném prostranství,
kde je zakázáno volné pobíhání psů, zabezpečit psa vedením na
vodítku.
4) Každý držitel psa po splnění ohlašovací povinnosti podle
zvláštního předpisu města obdrží evidenční známku pro psa.
Držitel psa nebo osoba, která psa v daném okamžiku doprovází,
je povinna zajistit, aby pes známku na veřejném prostranství
nosil.
5) Chovatel zvířete je povinen neprodleně odstranit nečistotu
způsobenou zvířetem na veřejném prostranství.

4

05-06

zprávy z města
Občan, který porušuje povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce obce se dopouští přestupku dle § 4 odst. 2 zákona
č. 251/2016, o některých přestupcích. K projednávání těchto přestupků jsou příslušné obecní úřady a lze v takovém řízení uložit
pokutu až do výše Kč 100 000,-.
§ 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích:
Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě:
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce
nebo kraje.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do
100 000 Kč.
(4) Dopustí-li se přestupku podle odstavce 1 nebo 2 fyzická
osoba, lze jí uložit omezující opatření.

2021

S venčením chovaných zvířat souvisí i povinnost úklidu exkrementů na veřejném prostranství. Pokud majitel po svém psovi či
jiném zvířeti neuklidí exkrementy, hrozí mu podle přestupkového zákona pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně
přístupného objektu až do výše Kč 20 000 dle § 5 odst. 1 písm.
f) z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout lidi, zejména chodce
a cyklisty, dále ostatní zvířata, může zavinit dopravní nehodu
nebo způsobit škodu na majetku. Následky útoku psa na člověka,
především jedná-li se o psa větší rasy a dítě, mohou být velmi
závažné, někdy až fatální.
John Stuart Mill – pojetí demokracie: „Práva a zájmy každého
člověka jsou nejlépe hájeny tehdy, když je může hájit sám.“
Kateřina Černá
tajemnice MěÚ

Volné pobíhání psů může být sankcionováno i podle zákona
o pozemních komunikacích, podle kterého je vlastník nebo držitel domácího zvířete povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci.

Finále rekonstrukce obřadní síně
městského úřadu Nová Role
Od roku 2019 probíhala rekonstrukce obřadní síně města
Nová Role v budově městského úřadu, která byla, až na několik
drobností, dokončena na jaře 2020. V březnu tohoto roku došlo
k symbolickému završení celé akce, a to prostřednictvím instalace městského znaku do čela řečnického pultu. Nyní je tedy obřadní místnost kompletní a je tudíž vhodné alespoň rámcově uvést,
co pojem „rekonstrukce obřadní síně“ vlastně obnáší. Došlo tedy
k provedení následujícího:
• odstranění veškerého nábytku a dřevěných „dekoračních“ prvků
z dýhovaných dřevotřískových panelů, včetně řečnického pultu, jejichž
samotné technické provedení a podoba již neodpovídaly současným potřebám;
• odstranění stávajících lustrů, které svým počtem, velikostí, umístěním a designem nemohly odpovídat ani potřebám doby, v níž byly instalovány;
• odstranění koberce;

• kompletní výměna elektrorozvodů, včetně zásuvek a vypínačů,
a s tím související instalace nového osvětlení, koncepčně rozděleného do
několika samostatných okruhů:
1. velké stropní svítidlo v hlavním sále,
2. zapuštěná stropní svítidla v hlavním sále,
3. ambientní LED podsvícení hlavního sálu (včetně nasvícení řečnického pultu),
4. zapuštěná stropní svítidla v předsíni,
5. ambientní LED podsvícení v předsíni;
• instalace nových datových rozvodů pro zajištění ozvučení hlavního
sálu;
• instalace sádrokartonového stropního podhledu a sádrokartonové
obložení stávajících stěn, které byly natolik křivé, že jejich vyrovnání
omítkou by již nebylo smysluplné;
• nové omítnutí stěn předsíně a hlavního sálu;
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• výškové vyrovnání podlah a instalace nové vinylové podlahové krytiny v dekoru dubových vlysů poté, co bylo zjištěno, že
obnova původní parketové podlahy, která byla schovaná pod kobercem, by byla zcela nerentabilní, jinými slovy daleko dražší než
podlaha nová (navíc byla dochovaná pouze v hlavním sále);
• instalace nového dřevěného obložení a zvukolamů z masivního dřeva v hlavním sále, včetně dekorační čelní stěny z masivních dřevěných hranolů, jejímž hlavním účelem je opět vylepšení
akustických podmínek hlavního sálu;
• instalace nových dveří s rámy a obložkami z masivního dřeva
a prosklením, včetně dvojice velkých orámovaných zrcadel
v předsíni;
• umístění nového řečnického pultu s dekorem skládaných dřevěných hranolků, jež reflektují obložení čelní stěny, včetně LED
podsvícení a čestného místa pro instalaci městského znaku, který
ve stávající obřadní místnosti zcela chyběl;
• instalace fólií na prosklené části nových dveří s vyobrazením
městského znaku;
• umístění nového nábytku v podobě židlí z ohýbané překližky
s čalouněnými sedáky v hlavním sále a dvojice čalouněných pohovek v předsíni;
• instalace ozvučení hlavního sálu v podobě čtyř závěsných reproduktorů a souvisejícího zvukařského vybavení;
• umístění velkoformátového leteckého snímku města Nová
Role z roku 2020 v předsíni;
• a konečně umístění porcelánového znaku města Nová Role do
čela řečnického pultu, čímž je podtržena novorolská porcelánová

tradice – jistě není náhodou, že má město ve svém znaku figuru
v podobě konvice…
Jak vidno, obřadní síň byla při své zasloužené rekonstrukci doslova očesána na kost. Z původního vybavení zůstaly zachovány
pouze záclony a kameninový státní znak, včetně jeho polychromie. Rovněž rozvody ústředního topení a radiátory zůstaly původní, jelikož nebyl shledán důvod jejich výměny. Veškeré kabelové vedení a ovládací prvky jsou nově vedeny a umístěny tak, aby
nerušily návštěvníky a nekazily celkový dojem. Do rekonstrukce
byli zapojeni rovněž místní dodavatelé, zejména pan Pavel Kiša
jako zhotovitel truhlářských konstrukcí či společnost THUN
1794 a.s., která dodala onu pomyslnou třešničku na dortu, a sice
porcelánový městský znak. Letecký snímek městu věnoval místní
občan, pan Petr Jakubes, jeho grafickou úpravu a tisk pak zajistilo
Studio FRESH, s.r.o. z Karlových Varů – Staré Role.
Rekonstrukce obřadní místnosti probíhala za plného provozu
městského úřadu, což rozhodně nebylo vždy komfortní jak pro
zaměstnance, tak i pro samotné klienty, nicméně výsledek ve své
konečné podobě – po instalaci porcelánového městského znaku
– předčil očekávání.
Obřadní místnost bude jistě dobře sloužit a důstojně reprezentovat město Nová Role po mnoho dalších generací. Tento článek
vznikl proto, aby se úplně nezapomnělo na ty, kteří stojí za její
novou tváří.
Městský úřad
odbor správních agend

Poděkování
Zrenovovanou obřadní síň na Městském úřadu v Nové Roli
zdobí porcelánový znak města umístěný na řečnickém pultu. Velké poděkování patří společnosti Thun 1794 a. s., která znak vyrobila a poskytla městu darem.
MěÚ Nová Role

Porcelánový znak
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Obřadní síň
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zprávy z města

2021

Očkování mobilním očkovacím týmem v DPS
Mobilní očkovací tým ZZS KVK zamířil ve čtvrtek 4. 3. 2021
do Domova s pečovatelskou službou v Nové Roli, kde aplikoval 1. dávku vakcíny AstraZeneca proti onemocnění Covid-19
zdejším klientům. Ve spolupráci s Agenturou domácí péče

LADARA, o.p.s. byly připraveny prostory a zajištěn doprovod seniorů k očkování. Termín očkování druhé dávky byl stanoven na
4. 6. 2021.
Marie Ngoová
asistentka starostky

Informace k zakoupeným vstupenkám na
divadelní představení „Můžem i s mužem“
Připomínáme občanům, že zakoupené vstupenky na divadelní
přestavení „Můžem i s mužem“, které bylo plánováno v loňském
roce, zůstávají zatím nadále v platnosti. Náhradní termín budeme řešit hned, jakmile se situace v souvislosti s onemocněním
Covid-19 zlepší. Pokud se bude zdát epidemiologická situace

letos neutěšená, budou občanům za pořízené vstupenky vráceny
peníze.
Přeji všem občanům pevné zdraví, zdravou mysl a dobrou náladu!
Marie Ngoová
kulturní referentka

Poděkování za odevzdání nálezu finanční
hotovosti v bankomatu České spořitelny
V pondělí 1. března roku 2021 provedla neznámá osoba výběr
z bankomatu v Nové Roli, avšak vydanou hotovost si zapomněla
z bankomatu odebrat. Celou událost oznámila Městskému úřadu
v Nové Roli poctivá nálezkyně, která zapomenuté peníze na témže místě odevzdala na základě sepsaného protokolu s tajemnicí
městského úřadu. Ještě téhož dne byla nalezená finanční částka

odvezena na pobočku České spořitelny v Karlových Varech, sídlící na adrese T. G. Masaryka 2031/14. Věříme, že zapomnětlivý
občan kontaktoval Českou spořitelnu a přihlásil se tak o své peníze. Poctivé nálezkyni patří velké poděkování.
Za MěÚ Marie Ngoová

Poděkování za opravu
chodníku
Chtěli bychom tímto způsobem veřejně poděkovat vedení města a zejména paní Kohoutové za zajištění rekonstrukce chodníku
mezi domy č. p. 239 a 231, který spojuje Školní a Tovární ulici.
Za nájemníky bytových jednotek a garáží Valdman Václav

Zrekonstruovaný chodník
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Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace
www.msnovarole.cz
email – ms@novarole.cz
tel. 604 675 381

INFORMACE K ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V termínu 2. – 16. 5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.
Žádosti mohou zákonní zástupci doručit následujícími
způsoby:
1. osobním podáním 6. 5. 2021 od 10.00 do 15.00 hodin v ředitelně školy bez přítomnosti dítěte a pouze jedním zákonným
zástupcem dítěte,
2. do datové schránky školy – jv6zar,
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).
Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo
zašle jako přílohu:
• Žádost o přijetí dítěte do MŠ – žádost si stáhnete na webu
msnovarole.cz
• Doložení řádného očkování dítěte – formulář si také stáhnete
na webu školy
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění pravidelného očkování nebo vlastnění dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.
• Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu zašlete kopii, ta bude
přiložena jako součást spisu dítěte)
• Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do
MŠ Cestička Nová Role (stanovena s vědomím MÚ Nová Role):
• Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání,
s místem trvalého pobytu v Nové Roli, které dosáhne pěti let do
31. 8. 2021, až do doby zahájení povinné školní docházky.
• Dítě s místem trvalého pobytu v Nové Roli, které dosáhne do
31. 8. 2021 nejméně čtvrtého roku věku.
• Dítě s místem trvalého pobytu v Nové Roli, které dosáhne do
31. 8. 2021 nejméně třetího roku věku.
• Ostatní děti z nespádové oblasti Nová Role v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.
Upozornění: Uchazeči nebudou bodově hodnoceni, o přijetí
bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše).
Další pomocná kritéria:
• doporučení odborných pracovišť, zvláštní potřeby rodiny;
• děti, které mají sourozence, který již mateřskou školu navštěvuje.
Veškeré informace, které MŠ budou sděleny, jsou důvěrné
a jsou vyžadovány na základě zákonů. S výjimkou oprávněných institucí nebudou údaje nikomu sdělovány.
V případě, že bude zákonný zástupce dítěte potřebovat nějaké informace týkající se zápisu, může telefonicky kontaktovat
ředitelku mateřské školy.
Irena Švecová
ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy Šikulka v Mezirolí na školní rok 2021/2022
se koná dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021.
Veškeré informace k organizaci zápisu do MŠ v Mezirolí, včetně kritérií a formuláře žádosti o přijetí,
naleznete na stránce mateřské školy:

www.msmeziroli.estranky.cz
Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

8

05-06

sčítání lidu

Už jste se sečetli? Právě v této době probíhá sčítání obyvatel,
domů a bytů v ČR. Čas máte ještě do 11. května. Můžete se sečíst
online nebo vyplňte listinný sčítací formulář. A víte, že se lidé
sčítají již čtvrt století?
Významným mezníkem v historii sčítání lidu byl 13. říjen
1753, kdy vyšel patent císařovny Marie Terezie o každoročním
sčítání. První soupis obyvatel na základě tohoto patentu byl proveden v roce 1754 a zahájil novou kapitolu sčítání lidu. Bylo to
poprvé, kdy se soupis konal současně a jednotně na celém území soustátí. „Sčítacími komisaři“ byli jak duchovní, tak i vrchnostenští úředníci. Výsledky soupisu byly dlouho považovány za
státní tajemství a data byla více než 100 let utajována.
Zpočátku se sčítání provádělo každoročně, později v tříletých
intervalech. Od 80. let 18. století byly na panstvích a ve městech
(později i v obcích) založeny tzv. populační knihy, které zaznamenávaly zvlášť každou rodinu se všemi členy domácnosti. Hlava
rodiny měla za povinnosti všechny případné změny (úmrtí, narození atd.) bezodkladně hlásit.

Další významnou etapu v novodobých dějinách sčítání lidu na našem
území zahájil zákon přijatý v roce 1869. Na jeho základě bylo na začátku
roku 1870 provedeno sčítání lidu, které zachytilo stav ke dni 31. prosince
1869. Zákon dále určoval, že následná statistická šetření mají zachytit
stav obyvatelstva v desetiletých obdobích, a to vždy k poslednímu prosinci roku končícího nulou. Samotné provedení šetření zajišťovaly obce,
sčítací jednotkou se stala domácnost. Dotazníky byly buď vyplňovány
majitelem domu, nebo „sčítacími komisaři“ na základě ústního sdělení
sčítaných osob. Šlo o první sčítání lidu v moderním pojetí.
Údaje ze sčítání z let 1869 a 1880 se ještě třídily a sumarizovaly
ručně. Zpracování výsledků z roku 1890 však znamenalo zásadní zlom,
neboť se užívaly elektrické třídicí stroje, které urychlily zpracování dat
a podstatně rozšířily třídění. Rakouská sčítání z let 1890 až 1910 se svým
obsahem, kvalitou zpracování a rozsahem publikovaných dat zařadila mezi velmi dobře organizovaná a provedená sčítání své doby. Jejich
kvalitu dokládá i skutečnost, že po rozpadu Rakousko-Uherska převzaly
některé užité metody nástupnické státy.

2021

První československé sčítání lidu a bytů se konalo k 15. únoru 1921.
Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné Československé
republiky.
K prvnímu sčítání lidu po 2. světové válce došlo 1. března 1950.
Jelikož se současně uskutečnilo i sčítání bytů a domů a také soupis zemědělských, průmyslových a živnostenských závodů, používal se pro celou
akci název „Národní sčítání 1950“.
Další sčítání na našem území se uskutečnilo k 1. březnu 1961 a poprvé bylo označeno jako „sčítání lidu, domů a bytů“ (SLDB). Desetiletý interval sčítání trval i nadále. Poslední československé sčítání lidu se
uskutečnilo k 3. březnu 1991.
Při SLDB v roce 2011 bylo poprvé umožněno vyplňovat sčítací formuláře i elektronicky na internetu. Sčítacími komisaři byli
v 95 % pracovníci České pošty. Na podzim 2010 se ve školách po celé
ČR uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak
jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.
A jaký byl vývoj počtu obyvatel? První moderní sčítání z roku 1869
zachytilo na území dnešní ČR 7,565 mil. osob. Na přelomu 19. a 20. století, ve sčítání roku 1900, zde žilo již 9,374 mil. obyvatel, cenzus z roku
1910 zaznamenal 10,077 mil. obyvatel. První sčítání v samostatném Československu z roku 1921 zachytilo 10,009 mil. osob, následující cenzus
z roku 1930 pak dokonce 10,674 mil. osob. V poválečném sčítání z roku
1950 bylo zachyceno 8,896 mil. osob. V každém následujícím cenzu byl
počet obyvatel vyšší než ve sčítání předchozím a v roce 1991 bylo vyplněno 10,302 mil. sčítacích listů osob. Sčítání z roku 2001 nastavilo nový
počáteční stav populačních bilancí na 10,230 mil. osob. Během následujících deseti let se počet obyvatel zvýšil o více než 200 tis. a ve sčítání
z roku 2011 bylo zaznamenáno 10,437 mil. osob.
Od 27. 3. probíhá další SLDB v ČR. Sčítání lidu se koná pod záštitou Českého statistického úřadu a ve spolupráci s Českou poštou.
Ze zdroje www.czso.cz shrnula PaedDr. Miluše Dušková
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výsadba stromů

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při
výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například
k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň
plánujete starat. Představte si, jaký bude strom v dospělosti a jaký
bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici – pyly lísky, břízy, olše
či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili.
Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa
hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří
a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je
tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice

pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato
povinnost porušena, případně si musíte zajistit souhlas vlastníků
okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj
výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné
souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

Výsadba stromů
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Lovci jara z 5. A
V rámci distanční výuky jsme dostali za úkol najít v Nové
Roli JARO. A tak jsme si ve svém volnu vzali fotoaparáty nebo mobily a vyrazili do přírody a na zahrádky. Nebylo to
zrovna jednoduché, protože zima nás letos nechtěla opustit.

Nakonec se povedlo. Jednu naši jarní koláž posíláme všem pro
dobrou náladu (autoři obrázků: Fanda, Monča, Vilík, Dan, Viky).
žáci 5. A
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životní prostředí
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