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Slovo
starostky
Po složitém období plném omezení
a zákazů zdravím všechny
spoluobčany.
Ze dne na den jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo z nás neprožil
a na kterou jsme nebyli připraveni. Vláda vyhlásila nouzový stav
a nařízení s ním spojená. Jedním z opatření proti šíření koronavirové
infekce bylo nošení roušek jako povinnost pro všechny obyvatele ČR.
V tom okamžiku se právě roušky staly nedostatkovým zbožím nejenom pro zdravotníky, ale i pro každého z nás. V Domě dětí a mládeže se urychleně vytvořila pracovní dílnička a sedm amatérských
švadlenek (zaměstnanci DDM, knihovny a dobrovolníci) dva týdny
nepřetržitě šilo roušky. Na moji výzvu se k děvčatům přidalo ještě
dalších 25 obyvatelek z města a roušky se začaly šít ve velkém. Obrovská solidarita a snaha pomoci mě každý den víc a víc překvapovala
a motivovala. Roušky se obyvatelům distribuovaly prostřednictvím
prodejců v prodejně Enapo a lékárnic v naší novorolské lékárně, kterým tímto opravdu velmi děkuji za pomoc. Z dalšího nařízení vlády vyplynula povinnost pro města zajistit informace s telefonními
kontakty pro případnou pomoc seniorům nad 70 let. Pokud někomu
z této cílové skupiny přišlo zvláštní, že dostal obálku do schránky,
věřte, že pro můj klid mi toto řešení přišlo jako nejefektivnější a nejrychlejší. S pomocí úředníků jsme do schránek doručili 742 obálek
s ušitou rouškou, návodem pro její údržbu a telefonními kontakty.
K mé velké lítosti jsem se však setkala s kritikou na kvalitu doručené
roušky. Chtěla bych tímto všem nespokojencům sdělit, že roušky šily
amatérské švadlenky v DDM ve svém volném čase, v časové tísni a na
úkor svých rodin. Troufám si říci, že žádné město v okolí nebylo tak
aktivní jako právě Nová Role. Po uspokojení poptávky ze strany obyvatel a jejich dětí se však roušky šily dále, tentokrát pro zdravotnická zařízení, např. Karlovarská krajská nemocnice – 100 ks, REHOS
Nejdek – 200 ks, nemocnice Ostrov – 300 ks, FN Plzeň – 800 ks. 32
švadlenek z Nové Role ušilo celkem 2 750 roušek. 350 roušek nám věnovali zaměstnanci Denního centra Mateřídoušky, o. p. s. z Chodova.
S velkým nadšením roušky pro ostatní šily i tety a děti v Dětském domově v Mezirolí. S distribucí v obci Jimlíkov nám pomáhali manželé
Hejnovi a v Mezirolí dobrovolní hasiči. Obědy pro děvčata z DDM
a knihovny zajistil hotel Riviéra. Obrovskou potravinovou sbírku
pro Dětský domov v Mezirolí a DPS v Nové Roli daroval Grand-
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hotel Pupp. Spolupráci při zajišťování nákupů a léků pro nemocné
a znevýhodněné spoluobčany nabídlo 6 hodných lidí. O klienty DPS se
s velkým nasazením staraly pečovatelky ze společnosti Ladara, která
zajistila i dezinfekci a roušky. Dezinfikovat však bylo třeba i společné
prostory a pro SVJ prostředek pro dezinfekci zajistil jednatel TS Nová
Role, s. r. o. a místostarosta pan Jiří Sýkora. Pracovníci TS Nová Role
s. r. o. téměř denně dezinfikovali veřejná prostranství, vstupy do budov a veřejný mobiliář včetně autobusových zastávek. Rada města
jednohlasně odsouhlasila finanční pomoc drobným živnostníkům,
kteří podnikají v prostorech města a to tím, že odsouhlasila prominutí nájmu po dobu krizového stavu. Na dodržování všech nařízení
a pravidel dohlíželi pracovníci OO PČR Nová Role, kteří byli v úzkém
kontaktu přímo s vedením města. Pro případ jakékoliv nepříznivé situace či nouze naši úředníci poskytovali pomoc v kontaktu s jinými
úřady a lékaři. Právní konzultace pro obyvatele zajišťoval právník
města telefonicky. Krizový štáb Karlovarského kraje spolupracoval se
skupinou pod vedením radních, který monitoroval situaci ve městě
a aktivně zajišťoval potřeby spoluobčana v době karantény. Já osobně
jsem byla na telefonu nepřetržitě, což se v několika případech ukázalo jako velmi potřebné především pro matky samoživitelky a seniory, kterým jsem mohla zajistit potřebnou pomoc i ve večerních
hodinách a o víkendech. Prožili jsme všichni velmi hektické období
plné strachu, nejistoty a osobního omezení. Díky vám všem a vašemu
zodpovědnému přístupu jsme u nás měli pouze jednoho nakaženého
spoluobčana, který se velmi rychle uzdravil, a to byla vlastně v dané
chvíli ta nejdůležitější informace. Dovolím si tímto poděkovat jménem svým ale i jménem vás všem výše uvedeným dobrovolníkům,
úředníkům, švadlenkám, pečovatelkám, zdravotníkům, policii za obrovské nasazení, soudržnost a obyčejnou lidskost, která byla opravdu
neuvěřitelná a znovu se ukázalo, že i přes některé osobní nesympatie umíme v krizových situacích držet při sobě. Stres je za námi, vše
se začíná vracet do normálních kolejí, ale já si myslím, že už nikdy
nebude nic takové jako před pandemií. Spousta lidí přišlo o práci
a s následky tohoto krizového období se budeme ještě dlouho vyrovnávat. Propad příjmů se odrazí i na rozpočtu města pro rok 2021.
Přesto jsme celou pandemii zvládli dobře, a bude-li nějaké příště,
víme, jak se v podobné situaci chovat. Do budoucna přeji všem nám
pevné zdraví, hodně optimismu, a pokud bude třeba i nadále pomáhat, prosím, pomáhejme.
S úctou Jitka Pokorná – starostka
email: starostka@novarole.cz;
mob.: +420 602 343 465
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Je to už za námi?
Odkládáme roušky, otevírají se hranice a končí období zákazů
a omezování. Náš běžný život se vrací do normálních kolejí.
Všichni jsme si prošli obdobím nejistoty, starostí, strachu, zmatků a obav o své blízké. Vláda se chlubí svými úspěchy v boji
s koronavirem, ale mnohé z nás tato doba postihla daleko více,
než jsme očekávali. Lidé přišli o práci, drobní živnostníci museli
zavřít své podnikání, mnohé podniky se ocitly na pokraji úpadku. Všechna vychvalovaná opatření, která nás měla chránit, se
nakonec začínají ukazovat v dlouhodobém výhledu jako devastující. Všichni se budeme muset připravit na dobu po koronaviru
a zaplatit všechna opatření vlády z našich kapes. Zejména obce
a města pocítí rozpočtová opatření ve svých příjmech. Budeme
muset omezit své plány a snížit výdaje z rozpočtu města.
Mnohokrát se děkovalo zdravotníkům, hasičům, policistům,

vojákům, záchranářům, dobrovolníkům, zkrátka všem, kteří stáli
v první linii. Všichni, kteří přišli v rámci plnění svých pracovních
povinností do styku s COVIDem-19, si zaslouží úctu a poděkování.
Ale já osobně chci poděkovat Vám všem, občanům Jimlíkova,
Mezirolí a Nové Role. Všichni jste se snažili dodržovat pokyny
a nařízení, uskromnili jste se ve svých osobních potřebách a to
tak, že do našeho města koronavirus nezavítal. Mnozí z Vás se
snažili pomáhat, jak jim jejich možnosti dovolovali. Díky tomu
jsme byli ušetřeni dlouhodobé karantény a nouzový stav přežili
se ctí. Děkuji a přeji Vám všem krásnou dovolenou.
Mgr. Luboš Pastor
člen Zastupitelstva města Nová Role

Škola jsou především učitelé a žáci
Na tuto větu učitele Romega z knihy Zákon věrných strážců spisovatele Františka Kožíka jsem si poslední dobou často vzpomněl.
Koronavirové prázdniny nás, kteří máme dítka školou povinná,
přiváděly často k šílenství. Převzít zodpovědnost za vzdělávání
našich ratolestí nebylo pro nikoho jednoduché. Myslím si, že v
mnoha případech přišla vhod lahev vína nebo platíčko Ibalginu.
Hlavně si vzpomenout na to, že nás to ve škole také učili – a v
hlavě to najednou není k nalezení. Na své kůži jsme si vyzkoušeli,
jak je náročné povolání učitele.
Přes všechny útrapy lze na situaci nalézt něco pozitivního. Tato
doba ukázala, co je v osnovách důležité a co lze vyučovat pouze
okrajově. Naučila nás komunikovat s učiteli svých dětí. Ukázala,
co všechno jsme ze školy zapomněli. Pozvedla se úroveň počítačových dovedností a rozšířily se oblasti vyučovacích metod. Ukázalo se, kdo a jak moc touží po vzdělání.
Proč to píšu? Protože chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům z naší základní školy a mateřských
školek. Ze své vlastní zkušenosti vím, že se toho zhostili oproti jiným školám se ctí. Nebylo to pro nikoho z nás jednoduché.

Všichni jsme museli změnit své zažité standardy a přejít k novým
metodám. Vždy se najde někdo, kdo to bude kritizovat a hledat
chyby. Po prvotních potížích se však všechno vykrystalizovalo a
ustálilo. To, co pro našeho prvňáčka připravovala paní učitelka,
bylo naprosto úžasné. Z připravených úkolů na YouTube jsem se
mnohé naučil i já. Předávání informací tímto způsobem se mi
osvědčilo při home office.
Děkuji všem učitelům a zaměstnancům, pro které to bylo období náročné především na domácí přípravu. Odvedli jste obrovský
kus práce. Pro mne osobně je vzdělání to nejcennější, co můžeme získat. To, co máme v hlavě, nám nemůže nikdo nikdy vzít.
Poděkování si zaslouží i rodiče, kteří se podíleli na společném
vzdělávání svých dětí. Děkuji, že žádné z dětí nezemřelo krutou
a bolestnou smrtí. A ruku na srdce, někdy k tomu nebylo daleko.
Mgr. Luboš Pastor
člen Zastupitelstva města Nová Role
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Jaká nebezpečí nám hrozí o prázdninách
Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik vytoužené letní prázdniny. Žádné vstávání do školy, žádné úkoly, jen dva měsíce plné
her, zábavy, dovolených a táborů. O prázdninách však také dochází k velkému množství úrazů, které jsou zapříčiněny roztržitostí nejen dětí, ale i mnoha dospělých. Policisté Karlovarského

kraje Vás proto upozorňují na hrozící nebezpečí, která na Vás
mohou během letních prázdnin čekat. Nezapomínejte na základní zásady bezpečného chování a ochranu zdraví – chraňte před
úrazy sebe i své děti.

Při sportovních aktivitách používejte sportovní náčiní určené
pro daný sport. Vždy myslete také na vhodný sportovní oděv,
který by měl obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména
sportovců, kteří se při sportovní aktivitě účastní i silničního provozu. Reflexní prvky nás ochrání před úrazy nejen při sportu,
ale i v běžném životě. Cyklisté by měli mít na paměti užití cyklistické helmy i přesto, že je povinná jen do 18 let věku cyklisty.
Důležité je také si před každou jízdou zkontrolovat technický stav
jízdního kola a povinnou výbavu.

kam jde a jak dlouho se tam přibližně zdrží, případně telefonický kontakt na někoho z kamarádů. Klíče od bytu by měly nosit
děti skrytě, odděleně od jiných osobních věcí. Neměly by dávat
na odiv ani cennosti či finanční hotovost, kterou mají při sobě.

Zvýšené opatrnosti dbejte v letních měsících především při
koupání. Zvlášť nebezpečné může být koupání v neznámých
a nestřežených vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Tam,
kde vodní hladinu neznáte, se vyhněte skokům do vody, může
Vám hrozit nebezpečí vážného úrazu. Do vody neskákejte ani
ihned po příchodu k vodě, chvilku setrvejte na břehu, neboť skokem do studené vody Vám hrozí kolaps organismu. Rodiče, buďte
při koupání s dětmi vždy ve střehu, koupejte se jen v mělkých
vodách, které znáte, a nenechávejte své děti ani chvilku bez dozoru, a to ani na koupalištích.

Jestliže posíláte své dítě na dětský letní tábor, dejte na doporučení svých známých. Zjistěte si včas, jaké požadavky mají pořadatelé na Vás a Vaše děti. Přesvědčte se, v jakých podmínkách bude
dítě tábor trávit. Řiďte se požadavky pořadatelů, ať se vyhnete
nepříjemnostem.
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KDO JSME ?

Záchranná stan

KDO JSME
?
Záchranná
stanice
pro volně žijící živočichy

DROSERA

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy
Bublava 686, 358 01 Kraslice
DROSERA

Na co si dávat pozor

Jestliže děti zůstávají samotné doma, poučte je, jak se mají
správně chovat. Naučte je také, jak správně volat na tísňovou linku v případě potřeby. Děti by měly vědět, že nikomu nesmí otvírat dveře ani bavit se s cizími lidmi, a to doma ani na ulici. Poučte
je, jak se bezpečně chovat nejen doma, ale i v parku či na ulici,
neboť nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu. V případě, že Vaše
dítě někam odchází, mělo by Vám nechat alespoň písemný vzkaz,
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různé

V případě, že se budete chtít účastnit turistiky v těžších terénech, nechte si poradit od odborníka. Mějte potřebné vybavení
a nepřeceňujte své síly, na túry tohoto typu se raději nevydávejte
sami.

Bublav

Moc se o nás neví, ale
Moc
se o nás
již od roku 2009 pomáháme zraněným
zvířátkům vracet se d
Bublava
686,neví,
358 01ale
Kraslice
zvířátkům
se do
přírody.zraněným
Moc se o nás
neví, ale již vracet
od roku 2009
pomáháme
Zajišťujeme (mimo j
zvířátkům vracet se do přírody.
Zajišťujeme (mimo jiné): převzetí a převoz k nám na stanici,
veterinární ošetření a ná
Zajišťujeme
(mimo
jiné):
převzetí
a
převoz
k
nám
na
stanici,
veterinární ošetření a následnou péči, ať jde o dospělé či mláďata.
A ti, kteří se již nemoho
veterinární ošetření a následnou péči, ať jde o dospělé či mláďata.
kteří sevrátit
již do
nemohou
vrátit do
přírody,
naší
A ti, kteří seA
již ti,
nemohou
přírody, zůstávají
nadále
v naší zůstávají nadále v péči.
péči.
péči.
Můžete se na nás obrá
Můžete se na
nás
obrátit,
třeba
i
jen
pro
radu;
jsme
na
telefonní
Můžete se na nás obrátit, třeba i jen pro radu; jsme na telefonní
číslech :
číslech :
číslech :
Tomáš - 606 84 05
Tomáš - 606 84 05 00 * Vilda - 604 79 43 22
Tomáš - 606 84 05 00 * Vilda - 604 79 43 22

V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek:
158, 150, 155, 156, 112.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského kraje.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje
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Informace z kultury

Ledoví muži

Půdní podmínky ve městě z pohledu dřevin

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu bylo v jarních měsících zrušeno několik kulturních akcí pro děti i dospělé. S postupným rozvolňováním dochází k plánování podzimních akcí
v Nové Roli. Budeme samozřejmě reagovat na aktuální situaci.
Zatím máme v plánu následující:
29. 8. 2020 – Loučení s prázdninami – touto akcí chceme
dětem vynahradit zrušený Den dětí. V areálu SDH pro ně bude
od 14:00 do 18:00 připraven bohatý program, na kterém se bude
podílet hned několik místních organizací.
12. 9. 2020 – Michalská pouť – tradiční akce, na jejímž programu pilně pracujeme.
16. 10. 2020 – Můžem i s mužem – přeložené dubnové divadelní představení. Platí lístky, které jste si na jaře zakoupili. A
pozor – stále je ještě v prodeji několik vstupenek.
Těšíme se s vámi všemi na viděnou!

Ledoví muži v roce 2020 poznamenali i přírůstky bukových a
dubových kultur lesních porostů Města Nová Role. Snad přijde
takové množství vláhy, díky kterému budou moci dřeviny tento
přírůstkový deficit dohnat.

Dřeviny rostoucí v ostrůvcích mezi asfaltem a betonem musí
čelit problémům, které lesní společenství nezná. Rostliny stejně
tak jako živočichové potřebují interakce mezi jednotlivci vlastního, ale i jiného druhu ve svém okolí. Ve městě je život kořenového systému (s tím spojené komunikace pomocí kořenů) všech
rostlin značně ztížen. Mezi nejčastější problémy patří velmi silně
stlačená horní vrstva půdy mechanizací ale i ušlapáváním. Tím se
značně zpomaluje a v některých případech i zastavuje růst a rozvoj kořenového systému. Tam, kde je půda alespoň trochu kyprá
(většinou nově položené inženýrské sítě), se může strom rozjet,
a to také udělá. Nemůže totiž jinak. Takový jedinec je potom vypátrán a člověk se s ním vypořádá tak, že ho odstraní a půda se
kolem zhutní, aby nově vysazený jedinec neměl šanci kamkoliv
prorůst, a tak způsobit opětovný problém.
Kořenům v komunikaci pomáhají v některých případech mycelia (podhoubí), avšak ani houbám se v těžké půdě bez dostatku
vláhy nedaří prorůst. Absenci hub v půdě dopomáhá i používání chemie (solení chodníků a nyní nově i dezinfekce veřejných
prostranství). Letošní rok se zdá být na srážky průměrný, což
znamená, že bychom se zase mohli dočkat zelenějších ploch
v našem městě.
Až se půjdete projít, zkuste si schválně rýpnout do země. Budete překvapeni. I přes poměrně pravidelné srážky je zhutněná
půda nasycená vodou s obtížemi do 5 cm. Travní plochy vodu
načerpají, budou-li však občané tlačit na včasné posekání, aby
tráva náhodou neskýtala úkryt pro nějakého brouka nebo klíště,
situace s vodním režimem těchto půd bude mít stejný scénář jako
v předešlých letech, kdy lidé sledovali mezi paneláky scény jako
z westernu. Vyšší tráva rovná se vlhčí půda. Docílíme tak toho, že
plochy mezi paneláky si vody podrží mnohem více a déle, než na
drn setnuté golfové či anglické trávníky.
S tím souvisí i téma zavlažovacích vaků ke stromům, žhavé
téma pro některé obyvatele Nové Role. Při nových výsadbách,
především v letním období, je rozhodně méně ekonomicky i na
údržbu méně náročné vaky použít, především však pouze na výslunných stanovištích. Pro příklad uvedu náměstí a zde vysazené okrasné třešně (KAZAN). V plném slunci je tato plocha od
11:00 až do pozdních hodin, všude asfalt, takže teploty stoupají velmi vysoko nad 45 stupňů Celsia. V takových podmínkách
je vak vhodnou variantou, jak stromu ulevit. Závlahové vaky
mají v těchto lokalitách, co se výhod týče, jednoznačně navrch.
Pár nevýhod, které mě stále přesvědčují o tom, že vaky nejsou
vhodnou variantou, uvést musím. Jednou je již zmiňovaná zhutněná půda. Voda se nedostane hlouběji ke kořenovému systému
a i přes pomalou absorpci se dostatečně hluboko nevpije. Většina

Lubomír Doležal, DiS. – správce městských lesů

Za KK PaedDr. Miluše Dušková

Kůrovci
I v letošním roce se lesní porosty musejí vyrovnat s nedostatkem srážek. Co ještě prohloubilo již tak zhoršenou imunitu stromů je i semenný rok (tím je myšleno hromadné kvetení všech jedinců stejného druhu). Letos se do rozmnožování pustilo několik
známých dřevin, smrk ztepilý nevyjímaje. Smrky tak letos budou
ještě více náchylné k útokům lýkožrouta smrkového a lýkožrouta
lesklého, neboť rozmnožování v takové míře jim ubírá na síle.
Jedinou šancí na zlepšení zdravotní kondice by mohlo být chladnější a vlhčí počasí, které je však v nedohlednu.
Kůrovec je k dnešnímu dni naopak ve velmi dobré kondici.
V lapácích najdeme všechna vývojová stádia a pokud mu počasí
vydrží, povedou se mu i letos tři generace. Na lesníky je v této
chvíli vyvíjen velký tlak, neboť je zapotřebí najít napadený strom,
označit, pokácet, asanovat a odvézt ke zpracování, a to vše v době
před vyrojením brouka z napadeného jedince. V teplotách okolo
20 stupňů Celsia je vývoj brouka od nakladení vajíčka po vylétnutí žlutého brouka (nedospělý brouk – v lidské verzi puberťák
:)) kolem 29 dnů plus minus tři dny. A to už je opravdový fofr,
zvlášť pokud je napadení roztroušené po porostech. Lýkožrouti si
v takto vysokém počtu vybírají všechny věkové kategorie smrku.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Abyste se nenechali mýlit, že lýkožrout, nebo chcete-li kůrovec,
napadá jen smrk a další jehličnany – kůrovci se nachází prakticky na všech domácích dřevinách, listnáče nevyjímaje. V suchých
obdobích podléhají kůrovcům i např. břízy bělokoré, které napadá bělokaz březový (Scolytus ratzeburgi).
Lubomír Doležal, DiS. – správce městských lesů
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jí tak odteče bez přímého využití rostlinou. To má za následek
větší problém, než se na první pohled může zdát, a s tím souvisí
druhý a pro mne stěžejní průšvih. Strom na pravidelnou závlahu vrchní vrstvy půdy velmi aktivně zareaguje a vytvoří spoustu
kořenového vlášení těsně pod povrchem, kde může vodu využít.
Z počátku je spokojenost na obou stranách, stromy dobře rostou, těší se zdraví a vesele bují. To, že si stromy vytvoří silný kořenový systém, si vybere svou daň mnohem později. Jednak to
je nestabilita, tzn. silnější vítr, ale i těžký sníh (ten nás v poslední době netrápí) jednoho dne strom vyvrátí. Solení chodníků
výrazně každý rok poškodí jemné vlášení a neustále tak vysiluje
strom, který každým rokem musí spoustu energie investovat do
regenerace podzemního systému, čímž se také oslabuje. Propukající hniloba v umírajících kořenech může postupovat dál a chřadnutí se začne projevovat na nadzemní části rostliny. Stát se může
i to, že se zapomene zalít, popřípadě zálivka nebude pravidelná.
Vysokými teplotami v závislosti na druhu půdy může dojít k výsušným trhlinám. Ty mají sílu tyto jemné kořeny také poškodit.
I když nepravidelné zásobení vaků vodou je méně pravděpodobné, je to varianta, která také může stromy nevratně poškodit.
Dřeviny jsou dlouhověké organismy, přizpůsobování je u nich
z našeho vnímání času velmi pomalé. Takto pod povrchem
vzniklý kořenový systém se nemůže během jednoho měsíce přesunout hlouběji a opačně. Trvá to i několik vegetačních období,
něž strom na změnu vodního režimu v půdě zareaguje. Ukázkou
nám teď mohou být lesy, které nedokážou reagovat na vláhový
deficit a chřadnou velkoplošně.
V neposlední řadě je to vandalismus. Dobře víte, že v každé
společnosti se najdou jedinci, kterým je život stromů lhostejný
a vaky poškodí. Když si potom každý spočítá náklady s tím spojené, na některých nechráněných místech do peněz rozhodně leze
(jeden vak se v současnosti pohybuje od zhruba 400 korun českých). Stromy jsou touto závlahou rozmazlovány, dostává se jim
nepřetržité závlahy a jsou tak zcela odkázány na pomoc člověka.
Vaky na vodu nezatracuji. Věřím, že na spoustě míst mohou mít
své uplatnění. Díky letním suchým měsícům se jejich využití ještě více uplatní. Náměstí Nové Role je vhodnou lokalitou to vyzkoušet.
Problematika stromů žijících v městské zástavbě je obsáhlé
téma. Věřím, že každý z nás může přispět a zasadit se o lepší prostředí, ve kterém společně žijeme.
Přeji všem zelenější pohled na svět.
Lubomír Doležal, DiS. – správce městských lesů

7

různé

07-08

MŠ a různé

2020

Mateřská škola Mezirolí

V dubnu letošního roku byla provedena oprava a nátěr střešní
krytiny a okenic na věžičce kapličky v Mezirolí.

Během uzavření MŠ Cestička na zahradě vyrostl nový hrací
prvek „Muchomůrkový kopec s klouzačkou“.

Obřadní síň
Město Nová Role zahájilo v listopadu 2019 stavební úpravy původní obřadní síně v budově městského úřadu z 50. let minulého
století. Rodáci, kteří v ní sami uzavírali sňatek, vítali své děti do
života, následně zažili jejich svatbu a vítání vnoučat, jistě vědí, o
čem píši… Tvorba interiéru se oproti původnímu plánu trochu
prodloužila, přinesla i jistá úskalí, ale společnými silami všech
zainteresovaných se nám podařilo obnovu zdárně dokončit. Již
nás čeká jen tzv. vypilování drobných detailů. Věřím, že účastníkům i hostům obřadů se bude nová síň líbit. Děkuji všem, kteří se
na díle podíleli. V pátek 24. 4. 2020 proběhla premiéra svatebním
obřadem v době nouzového stavu čili s rouškami.

Vážení občané, přátelé!

Městský kamerový dohlížecí systém v Nové Roli

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

slední řadě děkujeme panu Luboši Havlínovi za perfektní servis
dopravy dětí na stadion. Všichni výše jmenovaní vykouzlili našim malým sportovcům úsměvy na tvářích a nezapomenutelné
okamžiky, o kterých nám děti ještě dlouho vyprávěly.
Tereza Drobná,
učitelka MŠ Mezirolí

Informace

Kateřina Černá, tajemnice MěÚ

Již mnoho let dochází v Nové Roli k úzké spolupráci mezi vedením města, zastoupeném starostkou Jitkou Pokornou, a vedením
Obvodního oddělení Policie ČR v Nové Roli. Nejčastěji probíraným tématem je aktuální bezpečnostní situace na území města
Nová Role. Na přelomu let 2013 a 2014 se město Nová Role rozhodlo za účelem zlepšení bezpečnostní situace na území města
pořídit městský kamerový dohlížecí systém.
Kamerový systém je situačním prostředkem, který umožňuje
vzdálený dohled nad určitou lokalitou. To dává policii možnost
reagovat na jednotlivé incidenty a mít k dispozici informace
o tom, na co se po příjezdu na místo zaměřit. Ukládání záznamů
může usnadnit následné vyhodnocení pro účely dalšího šetření.
Vzhledem k ochraně osobních údajů je výstupní zařízení umístěno pouze v budově Policie ČR v Nové Roli a policisté jako jediní

Před několika měsíci jsme si společně s paní ředitelkou pohrávali s myšlenkou uskutečnit pro naše děti z mateřské školy
v Mezirolí kurz bruslení. Vzhledem k nízkému počtu dětí a poloze školky máme velmi málo možností zrealizovat pro děti kulturní či sportovní zážitek. Důvod je jednoznačný – finance.
Rozhodli jsme se požádat město Nejdek, zda by bylo možné zimní stadion v Nejdku navštívit spolu s některou základní
školou. Po schválení žádosti na pět lekcí bruslení jsme konečně
mohli naše předškoláčky i rodiče s plánovanou akcí obeznámit.
Radost byla veliká. Došlo však k další komplikaci. Jelikož jsme
byli vázáni na konkrétní hodiny spojené s nejdeckou ZŠ, nebylo
možné děti dopravit do Nejdku linkovým spojem a na mikrobus
jsme opět neměli dostatek financí.
Celou záležitost jsme projednávali s rodiči i přáteli a k našemu velkému překvapení se nám nabídli manželé, kteří si nepřejí
být jmenováni, že dopravu za sportovním zážitkem našim dětem
zafinancují. Utvrdili nás, že dobří lidé, nezištně pomáhající druhým, ještě existují a za to jim velmi děkujeme.
Děkujeme též městu Nejdek za ochotu a možnost zúčastnit se
bruslení za symbolický poplatek, panu Miroslavu Radimerskému
za skvělou komunikaci i vřelé přijetí na zimním stadionu, dále
trenéru Rostislavu Špírkovi, ke kterému děti s obdivem vzhlížely
a naučily se díky němu základním dovednostem na ledě. V nepo-

mají přístup k záznamům pořízeným kamerovým systémem.
Ve spolupráci s policií bylo vytipováno několik lokalit, kde by
umístění kamer bylo nejúčinnější. Cílem umístění kamerového
systému je prevence protiprávního jednání, jeho vytlačení z dané
oblasti, až po objasňování jednotlivých skutků vedoucí k postihu
pachatelů.
Od okamžiku předání do současné doby je kamerový systém
přínosem při ochraně veřejného pořádku, majetku, a zajišťování
bezpečnosti silničního provozu. Výstupy z něj usnadňují práci
policii, soudům a správním orgánům.
Při průběžném vyhodnocování efektivity kamerového systému
v Nové Roli se obě strany shodly na jeho přínosu tak, jak byl nastaven. Do současné doby byl proto kamerový systém v Nové Roli
dvakrát rozšířen a probíhá diskuze k jeho dalšímu doplnění.

8

Dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o problému,
na který nás upozornil Hasičský záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo,
že v českých domácnostech dochází každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky jsou zraněny.
V roce 2018 došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo
při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody způsobené požáry
přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly
k požárům domácností každý den. Hasiči proto připravili informační kampaň, v níž ve spolupráci se všemi starosty a starostkami obcí na území České republiky cílí na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí
a starostů preventivně působit na spoluobčany ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku při požárech.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování

a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
K jednomu velkému požáru došlo během vánočních svátků
v loňském roce v obci Mezirolí, kdy rodina rázem přišla o střechu
nad hlavou.
A proto, prosím, chraňte domov i sebe.
S úctou Jitka Pokorná – starostka
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různé

Kam nás posunula distanční výuka?

Akce Z

Situace, ve které se ocitla celá Evropa a vlastně celý svět od poloviny března, postavila i učitele, žáky a jejich rodiče do zcela jiné
roviny. Museli jsme se vyrovnávat se skutečností, kterou si nikdo
z nás nedokázal před pár měsíci ani představit, natož se na ni připravit. Ze dne na den se naši žáci ocitli v situaci dětí na odlehlých
rodinných farmách v Austrálii, kde je jediné spojení se světem,
a tedy i s učitelem přes vysílačku.
Naštěstí v dnešní době internetu máme nástroje, které umí na
podobnou situaci reagovat. Každý dělal, co mohl, a všem náleží
za jejich úsilí poděkování.
A jak celou situaci zhodnotily děti? Vybírám několik úžasných
postřehů žáků 4. třídy:
Fajn bylo, že jsme nemuseli tak brzy vstávat. Zdokonalili
jsme se v práci s počítačem. Paní učitelka nám posílala dokonce
i projekty. Ale asi po měsíci nás to doma přestalo bavit. Začalo se
nám stýskat po kamarádech i po paní učitelce. Trochu to vyřešily
videohovory, při kterých jsme se mohli vidět a také jsme si mohli
říct, co je u každého z nás nového. Ale naživo je to lepší. (Lucka
a Viky)
Líbilo se nám, že jsme trávili více času s rodinou a kamarády. Nebavilo nás nosit všude roušku. Chyběla nám škola (tu
trošku nahradil pořad UčíTelka na ČT 1), kroužky, výlety a ka-

Nejdříve na vysvětlení těm mladším – do roku 1990 byla ve
městech a obcích tehdejšího Československa pořádána známá
Akce Z. Oficiálně se tomu říkalo Akce Zvelebení, ale my, kteří
jsme u toho byli, jsme mluvili o Akci Zadarmo.
Princip byl jednoduchý. Stát prostřednictvím národních výborů (dnešních obecních úřadů) uvolnil peníze na materiál a občané zdarma – bez nároku na mzdu – ve svém volnu, po příchodu
z práce, o sobotách a nedělích akce realizovali. Tímto způsobem
např. členové TJ Nová Role postavili svoji halu, dobrovolní hasiči
svoji hasičárnu nebo občané z Mezirolí svoji prodejnu smíšeného
zboží.
Když v roce 2019 Technická služba Nová Role dokončila úpravy návsi v Mezirolí, vyvstal problém, kam uklidit zbytky dřeva, které zbývaly po každém táboráku. Hasiči přišli s nápadem
postavit dřevník. Plné pochopení našli u členů Osadního výboru
Mezirolí, který dostal od města Nová Role více peněz do svého
rozpočtu. Z těchto peněz bylo nakoupeno dřevo, spojovací prvky,
šrouby a hřebíky. Práce se ujal mezirolský tesař, pan Alexandr
Plšek, a spolu s panem Jaroslavem Helclem postavili přístřešek
na 6m2 dřeva, který pan Helcl natřel mořidlem. Chlapi z rodiny
Váchových vyložili podlahu přístřešku kameny. Místní klempíř
a pokrývač, pan Rudolf Stánek, zhotovil z plechu, který obci daroval, střechu včetně okapu.
Všichni výše jmenovaní pracovali na dřevníku zcela Zadarmo
a ve svém volném čase, což je v dnešní uspěchané době obdi-

marádi. Jsme moc rádi, že nás 25. května konečně pustili zpět do
školy. Konečně jsme se zase všichni mohli vidět. (Fany, Martin)
Trávili jsme více času s rodinou, hráli jsme hry, mohli
jsme si číst. Štvalo nás, že se nemůžeme navštěvovat, že jsme museli nosit roušky, že jsme přišli o spoustu výletů a hlavně o školu
v přírodě. Teď už je naštěstí vše v pohodě. (Dan, Zoe)
Něco bylo dobré, něco horší. Super bylo, že jsem nemusel vstávat a naučil jsem se samostatně dělat úkoly. Horší bylo,
že jsem neviděl kamarády a že jsme skoro nikam nemohli jezdit.
Prostě to doma bylo všelijaké a až moc dlouhé. (Matěj)
Bavily nás online hodiny, zajímavé testy a projekty na
dálku, které pro nás paní učitelka připravila. Měli jsme více času
na učení a většina z nás si vylepšila známky. Škoda, že jsme přišli
o výlet do Tábora a o školandu. (Vládík, Sam)
Je mi líto, že odpadly všechny akce, na které jsem se těšil. Ale je dobře, že vláda nařídila nouzový stav a nošení roušek,
protože díky tomu v Čechách všechno dobře dopadlo. Chválím
všechny za spolupráci. (Honzík)
PaedDr. Miluše Dušková
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vuhodné a zaslouží si uznání nás všech. Pánové – smekám před
vámi a z celého srdce mnohokrát děkuji.
Cinegr Ladislav, zastupitel města
Takle vše začalo...

Hotový dřevník na
návsi v Mezirolí

Regenerace fotbalových
hřišť Fotbalového klubu
Nová Role, z. s.

Prázdniny jsou tady
Začaly prázdniny, které ukončují nestandartní školní rok. Situace s COVID – 19 postavila do nečekané role učitele, žáky i rodiče.
Pro učitele znamenaly tyto okolnosti naučit se lépe pracovat s IT technikou a online prostředím. Získané zkušenosti budou moci
uplatnit lépe i v běžné výuce. Rodiče často museli skloubit pracovní povinnosti, domácnost a učení s dětmi, což vyžadovalo manažerské schopnosti (mnozí učitelé zažili na vlastní kůži). Na druhou stranu měli rodiče větší možnost vidět, jak se děti umí soustředit,
pracovat samostatně a zvládat jednotlivé pokyny. A samotní žáci? Pro některé znamenalo toto období volnější čas, jiní pilně pracovali.
Teprve podzim ukáže, jak velké rozdíly jsou mezi nimi ve vědomostech a co je třeba v učivu dohánět.
V každém případě zmiňovaná IT technika a online prostředí osobní kontakt nenahradí, takže se těšíme na výuku s dětmi ve třídě
a přejeme jim i rodičům odpočinkové prázdniny a elán do nového školního roku.
Za kolektiv pedagogů
ZŠ Mgr. Ester Nováková
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V měsíci květnu proběhla regenerace fotbalových hřišť, a to
díky předčasnému ukončení mistrovských soutěží.
Bylo provedeno strojní pročesání trávy, následně se realizovalo
pískování hřišť, přičemž bylo na hrací plochy zapraveno cca 60
tun písku. Následovalo děrování hřišť, dosetí a hloubkové provzdušnění obou hracích ploch.
Provedené práce jsou zárukou zlepšení stavu povrchu travnatých hřišť.
Následně byla na hlavním hřišti provedena výměna brankových konstrukcí, kdy byly přes 20 let staré branky nahrazeny
bezpečnými hliníkovými brankami.
Fotbalový klub Nová Role tímto děkuje zastupitelům města za

finanční pomoc, díky které došlo k dalšímu zlepšení stavu sportovišť v našem sportovním areálu.
za VV FK Nová Role Jiří Hájek,
předseda FKNR
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knihovna a infocentrum

Jaro v knihovně
Dne 9. března proběhla v knihovně tradiční soutěž „Nekoktám,
čtu“. Soutěžily děti ze 4. a 5. tříd. Pro soutěžící obou skupin byly
připraveny neznámé úryvky z dětských knih. Úkolem dětí bylo se
během deseti minut seznámit s textem, potom ho co nejlépe přečíst porotě a obecenstvu, a nakonec zodpovědět zvídané otázky
porotců. Někteří měli trému, jiní ne, ale všichni podali obdivuhodné výkony. Porota měla nelehký úkol, ale rozhodnout musela.
V kategorii 4. tříd si první místo vyčetl Martin Břicháček, druhé
Matěj Škop a třetí Anežka Lancová. První místo v kategorii 5. tříd
vybojoval Filip Hruška, druhé místo patřilo Michaele Hrdličkové
a třetí místo Jakubu Mlynaříkovi.
Vyhlášené vítěze čekal postup do krajského kola v Krajské
knihovně v Karlových Varech, kde se měli utkat s vítězi místních
kol z jiných měst Karlovarského kraje. K tomu už bohužel nedošlo. Krajské kolo bylo jako mnoho jiných akcí zrušeno z důvodu
opatření vlády v důsledku epidemie Covid-19.
Dne 12. března tak byla uzavřena i naše knihovna. Vzhledem
k tomu, že jsme v létě plánovali knihovnu uzavřít a provést povinnou revizi knihovního fondu, využili jsme uzavření knihovny
a revizi provedli hned. Zkontrolovali jsme více než 20 000 knih,
provedli desinfekci regálů i ostatního příslušenství a 27. dubna
jsme knihovnu pro veřejnost znovu otevřeli v omezeném provozu. V současné době už funguje knihovna v plné míře. Vyhlásili
jsme ve spolupráci se ZOO Plzeň soutěž pro děti o vstupenky do
ZOO. Přes prázdniny si budete moci prohlédnout výstavu prací
výtvarného oboru Galiny Šedivkové, které vznikaly v době distanční výuky a návratu do školy. Káva s kvízem bude připravena
i v době prázdnin.

Letní otevírací doba

Knihovna

Infocentrum

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10-12
13-18.30
zavřeno
zavřeno
10-12
13-18.30
zavřeno

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10-12
10-12
10-12
10-12
10-12

13-18.30

13-18.30

Těšíme se, že se s vámi brzy uvidíme.
Marcela Toužimská a Iveta Rumanová
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