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zprávy z města

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
opět vám přináším pár osobních
postřehů a informací z dění v našem
městě. Časté dotazy z řad nejenom
pacientů slýchávám na akci Zateplení zdravotního střediska. Neúprosné
podmínky stanovené zákonem nám jasně určují postup při výběru
firmy jako zhotovitele u jakékoli investiční akce. Na každé stavbě má
město odborníka tzv. technický dozor investora. Já osobně vnímám
špatně odvedenou práci a nedodělky, které firma slíbila napravit
a odstranit na jaře roku 2021. Město má tzv. zádržné a z těchto finančních prostředků zjedná nápravu stavu, pokud by firma nedodržela dané slovo.
V prosinci zastupitelé schválili rozpočet. Jsou naplánovány investiční akce na rok 2021. Zatím se zdá, že shoda je především v tom, že je
potřeba vyřešit parkování aut a bezpečnost chodců v ulici Rolavská.
Vlivem koronavirové krize se sníží i náš rozpočet na rok 2021, a to
zřejmě až o 15 milionů korun. Všechny zájmové i školské organizace
nebudou kráceny ve svých požadavcích na činnost. Prioritou vedení města je zachovat volnočasové aktivity dětí i dospělých. V letošním roce dokončíme projekt na volnočasový areál v blízkosti hřiště
s umělou trávou. Celkové náklady se odhadují na více jak 20 milionů
korun. Úředníci již intenzivně pracují na získání finanční podpory
z dotačních titulů, abychom mohli tuto slíbenou akci zrealizovat.
Pro nový rok je velké přání vedení města zrealizovat nové parkoviště
u vlakového nádraží, které bude monitorované kamerovým systémem a vznikne zde až 80 nových parkovacích míst. Pevně věřím,
že vybudováním parkoviště snížíme počet nevhodně zaparkovaných
aut, kdy řidiči často porušují zákon.
S příchodem adventu jsem velmi váhala, jestli uspořádat vánoč-

a nikdo z nás nevěděl, jaká omezení budou platit následující týden.
Přesto za pomoci pár přátel se tato jedinečná akce uskutečnila. Pomáhalo se i jednotlivým občanům a neziskovým organizacím, kteří
si zde vybrali vše potřebné. Pomáhalo se tedy několikrát. Zbylé dary
od dobrovolných dárců doručíme do farní a diecézní charity v lednu
letošního roku. Zisk od návštěvníků burzy byl neuvěřitelných 34 039,Kč, které jsme použili na nákup vánočních dárků pro děti z Dětského
domova v Mezirolí a pro děti i seniory ze sociálně znevýhodněných
rodin. Dovolte mi tímto velice poděkovat firmám Thun 1794 a. s.,
Autoservis Jan Potužák, Sedlecký kaolin a. s., Lias Vintířov, lehký
stavební materiál k. s. a Viking Mašek a. s. za finanční podporu této
krásné charitativní aktivity. Díky finančním příspěvkům od firem
jsme mimo jiné koupili i novou televizi do klubovny Domu s pečovatelskou službou. Největším překvapením pro mě byli drobní dárci,
kteří nosili na úřad hračky a dárky pro seniory a plnili tím konkrétní
přání ze Stromu splněných přání. Byli i tací, kteří přispívali finančně
přímo do fondu Konta pomoci. Obrovské nadšení z toho, že mohou
někomu udělat radost, bylo pro mě velmi inspirativní a povzbuzující.
Další poděkování patří úředníkům, kteří pomohli s organizací a administrací této jedinečné akce. Vážení občané, v případě jakýchkoli
dotazů k této aktivitě mě neváhejte kontaktovat. Závěrem si dovolím
vás požádat o dodržování tří základních pravidel ROUŠKY - RUCE ROZESTUPY. Ani našemu městu se nevyhýbá onemocnění Covid-19.
Není zdravé panikařit, ale je třeba být obezřetný. Jako dobrovolník
v nemocnici jsem se osobně setkala s relativně zdravými lidmi, kterým coronavirus nenávratně poškodil zdraví. Buďte na sebe opatrní,
odpočívejte a, pokud možno, zachovejte si především dobrou náladu
a pozitivní přístup k životu.
Přeji všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova úspěšný rok
2021 a těším se, že se všichni ve zdraví potkáme na tradičních kulturních a společných akcí pořádaných městem nebo osadními výbory.
Se srdečným pozdravem

ní charitativní burzu. Hygienická opaření se měnila ze dne na den

starostka Jitka Pokorná
email: starostka@novarole.cz
mob.: +420 602 343 465

Do nového roku 2021 vám přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.
MěÚ Nová Role
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Dárci ve Stromu splněných vánočních
přání v roce 2020

Vedení města děkuje dárcům za poskytnutí finančních prostředků na nákup dárků pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a pro
opuštěné seniory v rámci akce Strom splněných vánočních přání pro rok 2020. Darovací smlouvy byly uzavřeny v souladu s rozhodnutím Rady města Nová Role schváleným dne 23. 11. 2020.

Informace
Připomínáme, že pokud byste se chtěli podělit o informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění
v Nové Roli a jejím okolí, neváhejte a zašlete svůj příspěvek na emailovou adresu mariengoova@novarole.cz. Zasílat můžete
i kvalitní fotografie. Podmínky pro uveřejňování příspěvků jsou stanoveny v tzv. Statutu Redakční rady Novorolského zpravodaje,
který je zveřejněn na webových stránkách města Nová Role. Za vaše příspěvky budeme rádi.
Marie Ngoová – tajemnice Redakční rady
Novorolského zpravodaje
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Poplatková povinnost
Město Nová Role připomíná občanům splnění poplatkové povinnosti podle obecně závazných vyhlášek města, a to za „sběr,
třídění a odstraňování komunálního odpadu, a dále za držení
psa“.
Poplatek za „odpad“ je shodný jako v minulém roce ve výši
700 Kč na rok za osobu s trvalým pobytem na území obce
a 700 Kč ročně za vlastnictví nemovitosti na území obce, ve které
není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu. Poplatek za psa činí
800 Kč na rok pro bytový dům a 300 Kč pro rodinné a rekreační
domy, v nichž má držitel psa trvalý pobyt.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a dále v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů. Obě zmíněné vyhlášky jsou k dispozici na webových stránkách města.

Z finančních důvodů nejsou zasílány výzvy na splnění poplatkové povinnosti. Daňový řád, dle kterého jsou místní poplatky
vymáhány, nezná upomínky o nezaplacení, rovnou v souladu se
zákonem následuje Platební výměr, který může být navýšen až
o trojnásobek. Město přesto upomínky před vystavením Platebního výměru většinou posílá.
Vyhněte se zbytečnému navýšení poplatku a ohlídejte si jeho
včasné zaplacení.
Zároveň upozorňujeme občany, aby v době trvání případného nouzového stavu a karantény prováděli všechny platby
(např. za nájemné, odpady, psy) pouze bezhotovostně. Pokud
nevlastníte bankovní účet, platbu provedete po odpadnutí krizových opatření, v takovém případě nebude vyměřováno penále ani jiná sankce.
Kateřina Černá, DiS. – tajemnice úřadu

Poplatky lze uhradit z pohodlí domova bankovním převodem (bezhotovostně) na účet města č. 262359697/0300 (banka
ČSOB), který je též uveden na webových stránkách.
Variabilní symboly zůstávají v platnosti po celou dobu existence
poplatku, lze je vyžádat telefonicky na čísle 353 176 324 anebo
emailem: lenkahegenbartova@novarole.cz, popř. lze při platbě
do zprávy uvést jméno poplatníka.

Stavební akce města Nová Role v roce 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce komunikací, chodníků a parkoviště Tovární a Nádražní ulice - cena 12,3 mil.
Zateplení Zdravotního střediska - cena 3,5 mil.
Výměna výtahu v DPS - cena 1,5 mil.
Zateplení bytového domu U Plynárny 310 - cena 1,4 mil.
Oprava střechy kostela v Nové Roli a kapličky v Mezirolí - cena 880 tis.
Rekonstrukce komunikace Hřbitovní ulice - cena 825 tis.
Rekonstrukce komunikace Mezirolí směrem na Nivy - cena 525 tis.
Rekonstrukce komunikace Mezirolí směrem od knihovny - cena 460 tis.
Výměna oken na budově čp. 236 (pobočka Česká pošta) - cena 90 tis.
Oprava fasády budovy JSDH Mezirolí - cena 50 tis.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

4

01-02

foto staveb

2021

U Plynárny 310

Nádražní ulice

Tovární ulice

Zdravotní středisko

Kaplička v Mezirolí

Kostel sv. Michaela
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Odchyt opuštěných a zatoulaných zvířat
Vážení občané,
dovoluji si znovu se vrátit k tématu odchytu opuštěných a toulavých psů, o kterém už bylo psáno v podzimním čísle zpravodaje.
Aktuálně došlo ke změně provádění odchytu psů. Rada města
na svém 50. zasedání konaném
2. listopadu 2020 pod bodem usnesení č. 50/06-3b) schválila uzavření smlouvy na odchyt a první pomoc pro zatoulané
a nalezené psy v katastrálním území našeho města s Odchytovou
službou spolku
Když pes pomáhá žít, z. s. Habartov v souladu se zákonem. Odchyt opuštěného psa může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba, nejčastěji jde o strážníky městské policie anebo právě
pracovníky odchytové služby či útulku. Nikdy se psa nesnažte
odchytit sami, může být agresivní, nemocný, podrážděný nebo
zraněný a mohl by vám způsobit vážné zdravotní potíže. Ve výjimečných případech nebezpečné agrese lze kontaktovat Policii
ČR k odchytu.
Jak všichni víte, naše město nemá městskou policii, proto byla
uzavřena dohoda se specializovaným spolkem Když pes pomáhá
žít, který bude provádět odchyt jen na oznámení od starostky,
místostarosty města anebo tajemnice úřadu, nikoli na oznámení
občanů. U odchyceného psa bude zjišťován obratem majitel nebo
chovatel (čtečkou mikročipů, kontrolou tetování, pátrání v dostupných evidencích), ten bude následně kontaktován a odchytové službě uhradí příslušný poplatek dle provedeného způsobu
odchytu od Kč 500,- výše při předání psa. Pokud nebude chovatel
psa zjištěn nebo kontaktován na místě, bude pes umístěn max.
na 3 dny do kotce v areálu Technických služeb Nová Role a bude
provedena mediální výzva k jeho vyzvednutí a úhradě poplatku.
Po marném uplynutí lhůty tří dnů k vyzvednutí bude pes převezen do útulku Karlovy Vary – Dvory II., ul. Chodovská, tel.
725 536 158. V případě identifikace takového majitele psa, bude
s tímto řešen přestupek dle zákona na ochranu zvířat proti týrání
(dle § 13 je chovatel povinen zabezpečit zvíře proti jeho úniku).
Případné vyzvednutí psa z útulku v Karlových Varech si bude
řešit majitel/chovatel sám na vlastní náklady. Při odchytu psa
narkotizační tyčí, popř. provedení nutného ošetření nebude pes
umístěn do kotce areálu Technických služeb Nová Role, ale bude
spolkem Když pes pomáhá žít odvezen do jejich kotce v Josefově
u Habartova k odbornému sledování, kde bude moci býti následně vyzvednut chovatelem opět po úhradě vyčíslených nákladů.
Pokud potkáte opuštěného psa, nemusí si vás všímat, ale může
se i stát, že o vás začne jevit zájem, půjde k vám, bude vás očichávat. Zachovejte klid, opuštěného psa nikdy nehlaďte, nesahejte
a nemluvte na něj, nedělejte rychlé pohyby. V žádném případě

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

nezvyšujte hlas a psovi nehrozte. Snažte se pomalu odejít z daného místa, neutíkejte, nedávejte najevo svůj případný strach,
k psovi se neotáčejte zády. Je dobré vyvarovat se bližšího kontaktu
se psem, může být nemocný a nemusí být očkovaný. Kontaktujte
telefonicky v pracovní dny Městský úřad Nová Role 353 176 311,
o víkendech vedení města: starostka 602 343 465, místostarosta
603 584 529, tajemnice 731 613 465.
Všeobecně se doporučuje pokusit se opuštěného psa vyfotit
a fotografii medializovat na internetu – k tomu slouží zejména
webový server Psí policie nebo Facebook (Hledá se pes, stránky města, diskusní skupiny apod.). Zmíněná mediální prezentace má velkou úspěšnost nalezení majitele nebo chovatele psa.
Zkušený chovatel, který se nebojí, se může pokusit zjistit nejlépe
v ochranných rukavicích a pevném oděvu, zda má pes známku
na obojku. Dle čísla známky lze na úřadu zjistit majitele/chovatele psa. Někteří chovatelé udávají svůj telefonní kontakt přímo
na známce psa.
Opětovně vyzýváme všechny chovatele psů k jejich řádnému
zabezpečení a označení, neboť pokud takto není činěno, samotní
psi i jejich okolí jsou vystaveni stresu, nebezpečí a nepříjemným
situacím. Nezabezpečením psa porušuje jeho chovatel Obecně
závaznou vyhlášku města č. 3/2012, o ochraně a zajišťování veřejného pořádku, a dále Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání.
Kateřina Černá, DiS. – tajemnice úřadu

Karel a Jaroušek ze spolku Když pes pomáhá žít
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Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
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Buďte vidět
Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i tím, že
se později rozednívá a brzy stmívá. Proto by měli být opatrní
zejména nejzranitelnější účastníci silničního provozu, kterými
jsou chodci a cyklisté.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích,
které platí pro všechny účastníky provozu. Za snížené viditelnosti
toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět i Vy a používejte reflexní prvky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně
září. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou
včas zareagovat a předejít tak střetu s tragickými následky.
Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který chodcům stanovuje, že
reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní
komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000
korun.
Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste
byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním
reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes je
možné pořídit si mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěšků,

nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní doplňky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do
komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky
provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího
vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55 m, a pokud je jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 m, což je dostatečná vzdálenost pro
bezpečné manévrování.
Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič
nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední
chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem
nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje

Úspěch našich žáků v logické olympiádě

V říjnu se uskutečnilo nominační kolo Logické olympiády, kterého se v Karlovarském kraji zúčastnilo 275 žáků v kategorii A
(3. - 5. třída). 50 nejlepších řešitelů postoupilo do krajského kola. Mezi nimi bylo i 7 našich žáků z 5. A: Lucka Beránková, Zoe Bot,
Klárka Koukolová, Viktorka Veselovská, Vilík Veselovský, Martin Břicháček a Fanda Wágner. Do první desítky se probojoval právě
Fanoušek, který skončil na krásném 7. místě v kraji. Ale bodovali i ostatní (v první dvacítce byla ještě Zoe a Lucka). Gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci naší školy.
PaedDr. Miluše Dušková
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Pocity finalisty logické olympiády
I když je tento rok podivný a spousta akcí se zrušila, moje oblíbená Logická olympiáda se ale opět konala. Poprvé nás v roce
2017 přihlásila paní učitelka Miluška Dušková. Od té doby jsem
se zúčastnil již čtyřikrát. Do krajského kola nás tento rok postoupilo 7 z 8 žáků naší třídy 5. A. Škoda, že se olympiáda konala jen
online. Nebylo to tak slavnostní. Měl jsem celkem strach, že to
pro mne nedopadne dobře, protože jsem nestihl vyplnit všechny odpovědi. Jaké bylo mé překvapení, že jsem se umístil na
7. místě z 50 finalistů! Takže vše dopadlo báječně. Dostal jsem
diplom a pěknou hru. HURÁ!
finalista LO František Wágner

Zapojení odborníka do výuky
Novorolští čtvrťáci přivítali mezi sebou místního lesníka
p. Luboše Doležala, který pro ně připravil zajímavou besedu o ekosystému lesa. Též měli možnost s ním absolvovat poučné vycházky do přírody, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí a důležitých informací. Prožili tak několik zábavných
hodin. Touto cestou bychom mu rádi poděkovali, neboť jeho
poutavý a podrobný výklad zaujal nejen děti, ale i pedagogy.
Těšíme se na další spolupráci a přejeme spoustu pracovních
úspěchů.
Za IV. A, B - Mgr. D. Schlapáková, Mgr. M. Šímová
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Mikuláš

Mikuláš
v Jimlíkově
V sobotu dne 5. 12. 2020 uspořádal OV Jimlíkov pro děti místo
besídky setkání s čertem, Mikulášem a andílkem přimo u nich
doma. Děti říkaly básničky a za ně dostaly balíčky. Všechny byly
moc šikovné. Děkujeme všem za pomoc.
Přejeme štastný nový rok 2021.
Za Osadní výbor Jimlíkov
Martina Hrabicová

Vánoční strom v Mezirolí
Je veliká škoda, že PES na stupni 4 znemožnil o první
adventní neděli slavnostní rozsvícení vánočního stromu na
návsi v Mezirolí.
Osadní výbor měsíce dopředu vše připravoval, nakonec však
celé rozsvícení mohlo proběhnout za maximální účasti šesti osob.
Všichni ostatní občané si stromek prohlédli následně, bohužel
bez možnosti dát si společně svařáček z hrnečků, které sponzorsky připravoval do výroby pan Zdeněk Rulák, a bez poslechu vánočních skladeb v podání pana Karla Švece a dětí ze Základní
umělecké školy Nová Role.
Vánoční strom, smrk pichlavý – stříbrný (Picea pungens), darovali obci manželé Zuzana a Zdeněk Krajsovi z domu č. p. 109,
protože jim již svým vzrůstem poškozoval rodinný domek. Jeho
pokácení a seříznutí do připravené trubky na návsi zajistil další
Mezirolák, pan Dušan Buber, za vydatné pomoci člena Osadního
výboru Mezirolí, pana Jaroslava Helcla.
Poděkování za přepravu stromu na náves patří Farmě Kubernát,
jmenovitě Ing. Janu Kubernátovi, který přijel osobně s traktorem a velkým vlekem, na nějž jeřáb, zapůjčený od firmy Deltona,
strom položil a následně osadil na návsi.
Přátelé, vy všichni si zasluhujete upřímné poděkování a těšme
se společně na další vánoční strom – snad již v lepších časech.
Ladislav Cinegr,
zastupitel města

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Advent a Vánoce

2021

Adventní vzpomínky
Tak už máme za sebou nešťastný rok 2020. Pokud chceme bilancovat, vkrádá se nám do našich myšlenek neustále slovo COVID.
To nás provázelo téměř celý rok, ovlivnilo naše životy, naše rodiny, naši práci i zábavu.
A právě o tu zábavu jsme byli letos hodně ochuzeni. Na začátku roku se ještě konaly plesy, ale v březnu už dostaly všechny
kulturní akce města stopku. Díky letnímu rozvolnění se mohl
v červenci uskutečnit festival Rock iN Roll, v srpnu Loučení
s prázdninami a v září Michalská pouť. A pak už zase nic. Je nám
to moc líto, ale nouzový stav se obejít nedá. Pojďme si držet palce,

aby v tom novém roce 2021 bylo vše jako dřív a mohli jsme se
potkávat na tradičních kulturních akcích města.
Protože v této době nemáme fotografie z adventního života ve
městě Nová Role v roce 2020, dovolila jsem si zapátrat v kronikách a přidat několik vzpomínkových snímků na adventní čas
v minulých letech.

Živý betlém (2011)

Josef a Marie (2012)

Tři králové (2012)

Adventní koncerty v kostele (2013)

Vánoční zpívání dětí ze ZŠ (2013)

Andílci (2014)

Za Komisi pro školství,
kulturu a sport
PaedDr. Miluše Dušková
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Adventní vzpomínky

Josef a Marie (2014)

Žákyně Karla Švece zpívají koledy (2015)

David Deyl (2015)

Martin Maxa (2016)

Kujme pikle band (2017)

Vánoční jarmark (2018)

Starý vánoční
strom (2017)

Současný vánoční
strom (2020)
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