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zprávy z města

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
vychází nové číslo zpravodaje a s ním
i pravidelné „Slovo starostky“. Hned
v úvodu bych ráda odpověděla na četné
dotazy, které se týkají úředních hodin
Městského úřadu Nová Role. V úřední
dny zůstává provoz pro návštěvníky veřejně otevřený. V úterý a ve
čtvrtek jsou úředníci připraveni přijmout klienta po předešlé telefonické domluvě k osobní konzultaci. Pro každého je jistě příjemnější,
když se mu úředník věnuje individuálně. Tato služba se nám velmi
osvědčila. Neznamená to tedy, že v tyto dny je úřad uzavřený, ba naopak, svůj problém vyřešíte v klidu a ne v časovém presu a daný pracovník úřadu se Vám bude věnovat osobně. Také post starosty města
je specifický tím, že nemá stanovené úřední hodiny, proto i já jsem
Vám k dispozici pro urgentní připomínky během celého dne. Pokud
zavoláte na mé telefonní číslo +420 602 343 465, ráda si s Vámi domluvím schůzku tak, aby Vám čas vyhovoval, a to klidně i o víkendu.
Na úřadě se snažím být k dispozici úředníkům i veřejnosti co nejvíce.
Přesto se může stát, že mě v kanceláři nezastihnete, ale moje asistentka zná dobře můj pracovní kalendář a bude Vám k dispozici v době
mé nepřítomnosti. Věřím, že pokud budete potřebovat mou pomoc,
dokážeme najít společný termín setkání v co nejkratším časovém úseku. Veřejné hovory se starostkou se osvědčily, přesto kvůli lockdownu
se nebylo možné potkávat téměř rok. Tímto Vám oznamuji, že můžete přijít na kávu a popovídat si o problémech, které Vás zajímají,
investičních akcích či dění ve městě na městský úřad vždy poslední
středu v měsíci od 17 hodin na znovuobnovené Hovory se starostkou.
Těším se na konstruktivní diskusi.
A nyní k jednomu velkému nešvaru, který se začíná velmi rozšiřovat, a tím je špatné parkovaní motorových vozidel, která ohrožují bezpečnost. Vůbec nechápu jednání některých spoluobčanů. Svá
auta odstavují do zatáček, na kraje úzkých vozovek, a tím ohrožují
všechny obyvatele bydlící v dané lokalitě. Kdyby byla potřeba přivolat hasiče, třeba jenom pro transport pacienta, nemá technika šanci se do míst dopravit. Přitom jde často o záchranu lidského života
a každá minuta zpoždění může mít nedozírné následky. Vážení řidiči, vy sami bydlíte v domech, kam se díky vašemu špatnému parkování nemusí dostat pomoc. Uvědomte si, že můžete ohrozit svého
souseda nebo dokonce rodinného příslušníka. Výmluvy na nedostatek
parkovacích míst jsou liché. Osobně monitoruji parkování na parkovišti u kolejí a městského úřadu a vím, že parkovat zde je možné,
jenom budete muset domů ujít pár metrů pěšky navíc. Věřím, že si
každý uvědomí vážnost situace a bude dodržovat pravidla.
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Chtěla bych se s Vámi podělit i o pozitivní zprávu, kterou je plánovaná realizace projektu multifunkčního sportovně relaxačního parku u nás v Nové Roli. Projekt je zpracován, stavební povolení platné
a já pevně věřím, že příští rok zrealizujeme první část investiční akce.
Pokud Vás tento záměr zajímá, neváhejte kontaktovat pracovníky
úřadu či přímo mne.
Vážení spoluobčané, čas rychle běží a blíží se konec roku 2021.
S tím jsou spojené i každoroční sociální aktivity a já bych Vás tímto
chtěla moc požádat, zda byste mohli věnovat do připravované vánoční burzy oblečení, obuv, knihy, hračky, domácí potřeby, deky, povlečení, porcelán a vše, co už sami nevyužijete, ale je Vám líto vyhodit.
Vaše dary nabídneme ve Vánoční burze, která proběhne 26. 11. –
28. 11. 2021 v Kulturním domě v Nové Roli. Součástí této aktivity je
sbírka a návštěvníci budou moci přispět do zapečetěné pokladničky.
Po skončení celé akce výtěžek použijeme na nákup vánočních dárků pro děti a seniory ze sociálně znevýhodněných rodin, ale i pro
děti z Dětského domova v Mezirolí. Věřím, že Vás i v letošním roce
tato jedinečná akce zaujme a přispějete na dobrou věc. Všem dárcům
i podporovatelům již v tuto chvíli z celého srdce děkuji.
S pozdravem
Jitka Pokorná – starostka
Tel.: +420 602 343 465
Email: starostka@novarole.cz

Veřejné projednávání
návrhu strategického
plánu města Nová Role
2022 - 2026
Zveme občany na veřejné projednávání návrhu
strategického plánu města Nová Role pro léta
2022 – 2026 v pondělí 15. 11. 2021 od 16 hod. do sálu
Kulturního domu v Nové Roli.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech
8. 10. - 9. 10. 2021
Celostátní výsledky hlasování
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Přeshraniční spolupráce
V sobotu 25. září 2021 se konala za krásného počasí v Nové Roli
tradiční Michalská pouť, které se zúčastnili jako už mnohokrát
hosté z naší partnerské obce Rittersgrün – pan Thomas Welter
s manželkou, bývalý starosta pan Frank Siegel a další zástupci
tamních spolků. Za naše město byli přítomni pánové místostarosta Jiří Sýkora, radní Libor Škarda, zastupitel Ladislav Cinegr,
dále tajemnice Kateřina Černá a asistentka úřadu Maruška Ngoová. Historicky prvně se sešli na partnerském setkání se saskou
obcí zástupci spolku dobrovolných hasičů z Mezirolí manželé Bílovi. Byly rozdiskutovány další možné společné projekty a setká-

vání v rámci přeshraniční spolupráce obcí, např. fotbalové utkání
nebo běh na lyžích. Společně se všemi poobědvali i farář Vladimír Müller a vikář Patrik Kovaľ, kteří sloužili v kostele sv. Michaela poutní mši. Při této příležitosti zástupci města i partnerské
obce poblahopřáli panu Františku Schlosserovi k jeho krásným
kulatým narozeninám a poděkovali za 20leté tlumočení v rámci
setkávání obcí. Překladatelství se nyní ujala paní Inge Silvová.
Kateřina Černá - tajemnice

Hon na lišku
v Rittersgrünu
V neděli dne 3. 10. 2021 se v naší partnerské obci Rittersgrün
konal již 29. ročník akce Fuchsjagd – Hon na lišku, které se zúčastnili radní Ing. Libor Škarda, členové aktivu pro mezinárodní
spolupráci zastupitelé RSDr. Ladislav Cinegr a Mgr. Luboš Pastor,
dále také Inge Silvová jako překladatelka, předseda a členové Balcare clubu, z. s., děti z kroužku Mladých myslivců při DDM Nová
Role a další naši spoluobčané. Na mezinárodním programu akce
se podíleli myslivečtí trubači z Klášterce nad Ohří pod vedením
Dany Vajcové, dále sokolníci z Prahy pod vedením Petra Kolomazníka a členové JK Pegas z Děpoltovic. Pořadatelé se postarali
o bohaté občerstvení všech návštěvníků včetně početné delegace
novorolských občanů.
Ladislav Cinegr – přeshraniční spolupráce
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Odpady ve městě – společný problém nás všech
Období, kdy lidé vyhazovali svůj komunální odpad do jednotné nádoby bez rozdílu, o jaký materiál se jedná, je již minulostí. V současné době by měl mít každý z nás více či méně
zažitou představu o třídění a ukládání odpadu. Fyzické osoby
v Nové Roli, Mezirolí a Jimlíkově hradí ročně místní poplatek za svoz a likvidaci veškerého komunálního odpadu, který vyprodukují, bez rozdílu množství či třídění jednotnou
sazbou Kč 700,- dle obecně závazné vyhlášky města za osobu s trvalým pobytem nebo nemovitost, ve které nemá žádná osoba trvalý pobyt (TP). Tento poplatek je symbolický
a nepokryje náklad, který město vydá za svoz a likvidaci směsného a tříděného komunálního odpadu ze svého rozpočtu. Za rok 2020 činil celkový náklad na osobu s TP a nemovitost bez osoby s trvalým pobytem Kč 2 556,- po odečtení
obdržených bonusů za vytříděné komodity. Částka Kč 1 942,(po odečtení vybraného místního poplatku) na obyvatele s TP
nebo nemovitost bez osoby trvale v ní hlášené byla uhrazena
z rozpočtu města, celkově se tak jednalo o sumu 13 987 tis. Kč.
Výdaje na systém nakládání s odpady ve městě neustále rostou, je
tudíž v zájmu nás všech chovat se zodpovědně, více třídit a veškerý odpad ukládat výhradně na místa k tomu určená, abychom
nemuseli vydávat neúměrné množství finančních prostředků
z rozpočtu města na odpadové hospodářství a mohli tyto finance
použít pro jiné projekty ve městě.

Místo na ukládání větví neslouží k uložení posekané trávy
a jiné biomasy.

Neukáznění občané odkládají objemný odpad ke kontejnerům.

Ve městě je celkem rovnoměrně rozmístěna síť míst určených
k ukládání odpadu všech kategorií. Významnou zásluhu na
provozu a údržbě těchto míst má Technická služba Nová Role,
s. r. o.; ta disponuje i sběrným dvorem a, dovolím si tvrdit,
i ochotným personálem, který pomáhá při vývozu veškerého
námi vyprodukovaného odpadu. Chtěl bych touto cestou požádat všechny občany města nebo majitele nemovitostí v katastrech
částí Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov, aby podpořili třídění odpadu
a začali především sami u sebe v domácnostech. Odpad ukládejte
na místa k tomu určená, aby se již nestávalo, že při vycházce
do přírody nalezneme nehodící se doplňky obýváku a kuchyně
přímo u vstupu do lesa. Okolí cyklostezek rovněž není vhodným místem pro odhozené plechovky, plastové lahve nebo
dětské plenky. Nebuďme líní a vyhazujme odpad tam, kam
skutečně patří. Velkým problémem se v poslední době stávají
i stanoviště určená pro odkládání větví, tedy odpad, který nazýváme bioodpad. Nezodpovědní občané ukládají na taková stanoviště suť, různý stavební materiál či jiný komunální směsný odpad
a tím tak zvyšují náklad na likvidaci takové skládky směsného
odpadu. Pro ilustraci přikládám fotografie z okolí Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova.
Lubomír Doležal, DiS. – referent pro životní prostředí

Neukáznění občané odkládají objemný odpad ke kontejnerům.

Přebytečný odpad nepatří na zem.
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SENIOR EXPRES NOVÁ ROLE
DOVOLENÁ
OD 20. 12. DO 31. 12. 2021
Informujeme občany, že v období od 20. 12. do
31. 12. 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. O případné změně rozvozu obědů
budou občané včas informováni.
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Platební terminál na
pokladně úřadu
Město se prostřednictvím své banky ČSOB, a. s. zapojilo do
projektu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) „Česko platí kartou“. Nově je tak občanům a klientům k dispozici platební
terminál na pokladně úřadu k platbě poplatků platební kartou.
Doufáme, že tato služba zpříjemní a usnadní Vaše setkání s úřadem.
Kateřina Černá - tajemnice

Poděkování
Tímto chci poděkovat všem, kteří mi popřáli k mému kulatému
výročí – nejen skvěle fungující partě hasičů z Nové Role, kde jsem
členem již 60 let, ale také mezirolským hasičům. Příjemně jsme
poseděli při guláši a soudku piva, přičemž jsem si vzpomněl na
naši partu z mládí.
Dále bych chtěl poděkovat skupině seniorů a seniorek, se kterými vždy nalezneme stejnou notu při tanečku v Karibu, kde

se můžeme opět scházet a tančit při harmonice. Mé díky patří
i zástupcům města, představitelům obce Rittersgrün, a také paní
starostce, která mi přišla osobně popřát domů.
Velké díky patří samozřejmě mé rodině.
Ještě jednou všem moc děkuji.
František Schlosser

Blahopřání
V měsíci červenci oslavila své 105. narozeniny paní MARIE
BUCHÁLKOVÁ z Nové Role. Paní Maruška je dlouholetá členka
ZO KSČM. Oslava narozenin se konala v Senior centru v Nové
Roli. Popřát oslavenkyni přišli členové KSČM, vedení OV KSČM
Karlovy Vary a vedení města Nová Role. Všichni popřáli Marušce
pevné zdraví a lásku jejích nejbližších.
za ZO KSČM předsedkyně Marcela Dubová

V měsíci září oslavila své 90. narozeniny paní MARIE
SLIVOŇOVÁ. Přejeme Marušce vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let.
ZO KSČM Nová Role a vedení OV KSČM Karlovy Vary
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škola, OV Jimlíkov

Večerníčkování
Prvňáčkové mají za sebou 2 měsíce ve škole a většina už se dobře aklimatizovala. Žáčci se vrhli s radostí do práce, mají radost
z každého úspěchu a získávají si nové kamarády. Zažili už si i první projekt na téma Večerníčky. Vyzkoušeli si skupinovou práci,

porovnávali své vědomosti v různých soutěžích a zhlédli spoustu
krásných českých Večerníčků. A každý si také jednoho vyrobil.
Šikulové!
PaedDr. Miluše Dušková

Pohádkový les v Jimlíkově
V sobotu 2. října 2021 uspořádal OV Jimlíkov pro děti Pohádkový les a Strašidelnou stezku odvahy. Děti se prošly lesem, kde
potkaly různé pohádkové bytosti a splnily pár úkolů, za které je
čekala sladká odměna. Večer už byl věnován starším dětem, i ty
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se dobře bavily. Děkuji všem za účast. Velké poděkování patří
také za upečené dobroty, perníčky, sušenky a muffiny – moc nám
chutnaly.
Za OV Martina Hrabicová
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Letní fotbalové soustředění mužstva přípravky
FK Nová Role – Skalná 2021
Fotbalový Klub Nová Role z. s. uspořádal v termínu od 17. 7.
do 24. 7. 2021 letní fotbalové soustředění mužstva přípravky ve
Skalné u Chebu.
Pod vedením trenérů R. Partha, J. Balouna a L. Janouška absolvovalo 20 malých fotbalistů týdenní tréninkové soustředění, kde
děti kromě fotbalových tréninků zažili spoustu dalších aktivit,
např. trénink golfu na golfovém hřišti v Lubech, jízdy na motokárách, jízdu lodí na Jesenici a návštěvu Aquafora.
Společně strávený týden plný tréninkových jednotek a hlavně
super zážitků splnil to, co trenéři hlavně chtěli, a to stmelení kolektivu a vytvoření vzpomínek, na které se jen tak nezapomene.

Trenéři přípravky dbají hlavně na to, aby v jejich týmu byli malí
hráči šťastní a fotbalem se bavili. Mužstva našich přípravek mají
s nejmenšími fotbalisty v současnosti již cca 40 členů a stará se
o ně 5 trenérů.
VV Fotbalového klubu Nová Role děkuje trenérům za jejich
obětavou práci při zvládnutí 20 dětí na soustředění a rodičům
dětí za jejich finanční spoluúčast, bez které bychom soustředění
sami těžko zvládli.
Další plánovanou akcí pro naše prcky je zimní víkend na horách.
Z pověření VV FK Nová Role
Jiří Hájek, předseda FK

Oznámení Fotbalového klubu Nová Role z. s.
Fotbalový klub Nová Role z. s. oznamuje tímto veřejnosti, že
dne 10. 10. 2021 byl plně zprovozněn kamerový sytém se záznamem a nočním viděním ve sportovním areálu fotbalového klubu.
Kamerový systém pokrývá prostor nového hřiště s umělou trávou, objekt tribuny a prostor před klubovnou a kabinami.

Tento kamerový systém budeme důsledně využívat při jakémkoli poškozování sportovišť a majetku fotbalového klubu tak, aby
vandalové byli potrestáni. V příštím roce bude tento kamerový
systém dále rozšířen.
Z pověření VV FK Nová Role
Jiří Hájek, předseda FK

Sportovní maškarní
ples 2022
Vážení občané,
Fotbalový klub Nová Role z. s. Vás tímto chce informovat
o termínu konání Sportovního maškarního plesu 2022. Pokud to
situace dovolí, plánujeme konání tradičního Sportovního maškarního plesu na den 19. 2. 2022.

Na Sportovním maškarním plese zahraje kapela Flám z Prahy.
Tak začněte připravovat masky! Budeme se na Vás opět těšit při
dobré zábavě.
Z pověření VV FK Nová Role
Jiří Hájek, předseda FK
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příjezd sv. Martina
Dům dětí a mládeže v Nové Roli,
příspěvková organizace

vás zve

v pátek 12. listopadu 2021 na

PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA
NA BÍLÉM KONI

Sraz všech účastníků v 17.00 před budovou DDM.
Zakončení u DDM KULTURNÍM VYSTOUPENÍM,
MARTINSKÝM POHOŠTĚNÍM a OHŇOSTROJEM.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.
LAMPIÓNY S SEBOU!!!!
Prosíme všechny maminky, babičky… upečte nám na martinské pohoštění!
Informace v DDM – tel. 725 588 680, 607 552 337.
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Městská knihovna Nová Role Vás zve na

Malý vánoční jarmark

Obrazy, šperky,
vánoční dekorace, přání, adventní věnce.

Vernisáž 24. listopadu 2021 od 17 hodin.
Otevřeno Po, Út, Čt: 10–12 a 13–18.30, do 21. prosince 2021.
11

městská knihovna
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