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Slovo
starostky
Zdravím všechny spoluobčany.
Slovo starostky začnu tím, co město v současné době nejvíce trápí.
Stále se opakující poslední tři měsíce devastace městského mobiliáře,
ničení zeleně a krádeže jsou téměř
na denním pořádku. Jak se tomuto jevu bránit? Sešla jsem se s velitelem místní Police ČR, kterému jsem tuto otázku položila. K mé
velké lítosti jsem se dozvěděla, že tak jako jinde tak i v našem městě chybí v policejním sboru zaměstnanci. Z kapacitních důvodů,
a proto abychom ulehčili práci našemu policejnímu oddělení, jsme na
krizových místech nainstalovali kamerový systém, který dobrovolně
spravuje právě místní oddělení Policie ČR. S panem velitelem jsme se
shodli, že je třeba kamerový systém posílit tak, aby bylo zcela zřejmé,
kdo u nás trestnou činnost provádí. Nezřídka se vandalismu dopouští
mládež, která není plnoletá, a tudíž by měli za její činy odpovídat rodiče. Spolupracujeme s OSPOD, který se bude snažit zabránit páchání přestupků dětem právě z této cílové skupiny. Ráda bych poděkovala
těm z vás, kteří nejste lhostejni ke svému okolí a na podobné chování
upozorníte Policii ČR nebo úředníky městského úřadu. Spolupráce je
v tomto ohledu nesmírně důležitá.
Pro odlehčení bych vám ráda přiblížila situaci v městských lesích,
kdy stromy „napadl“ kůrovec, který devastuje dřeviny ve všech lesích a tento problém se nevyhnul ani těm městským. Lesní hospodář
s broukem statečně „bojuje“, ale nemocné stromy se musí kácet. V
jaké kondici lesy jsou, jaká je plánovaná náhradní výsadba a kteří
živočichové u nás žijí, o tom všem bude lesní hospodář vyprávět na

setkání s obyvateli, které společně připravujeme a termín včas zveřejníme. Dalším neméně důležitým tématem této diskuze bude i stav
zeleně ve městě, kde vás seznámíme s pasportem jednotlivých stromů,
s případným kácením dřevin, a hlavně s jakou náhradní výsadbou
počítáme. Věřím, že vás téma zaujme a přijdete si poslechnout názory pracovníka, který svou profesi vnímá nejenom jako povolání,
ale i jako poslání, a má zájem zachovat zeleň v dobré kondici pro
další generace.
Od 1. července začal v Nové Roli jezdit Seniorexpres. Tato služba je ze strany starších obyvatel velice kladně hodnocena a hojně
využívána. Je třeba si připomenout, že více jak čtvrtina obyvatel
ve městě je starší 65ti let, a právě těmto občanům je služba určena. Já věřím, že zájem ze strany seniorů bude narůstat. V případě
jakýchkoli dotazů k této poskytované sociální podpoře kontaktujte
přímo mne, ráda vám na vaše otázky odpovím. Další sociální aktivitou je tzv. Vánoční burza, kterou začínáme připravovat a tímto
vás vyzývám, máte-li nepotřebné oblečení, domácí potřeby, hračky,
knihy či cokoli, co by ještě mohlo posloužit někomu druhému, již
od 1. září máte možnost přinést své dary do suterénu městského
úřadu na místo k tomu určené. Pomůžete společně s námi plnit vánoční přání dětem ze sociálně slabších rodin v našem městě, dětem
z Dětského domova v Mezirolí i opuštěným seniorům. Pokud budete
mít zájem jakýmkoliv způsobem na této výjimečné a jedinečné charitativní akci spolupracovat, prosím, kontaktujte mne na adrese starostka@novarole.cz. Každá, i sebemenší pomoc, je vítána.
Závěrem bych chtěla popřát všem dětem i rodičům úspěšný začátek
nového školního roku a těším se s vámi na setkání při tradičních pravidelných hovorech se starostkou vždy poslední středu v měsíci od 16
hodin na městském úřadu.
S úctou
Jitka Pokorná – starostka města.
Tel.: 602 343 465, email: starostka@novarole.cz

SENIOR EXPRESS
V Nové Roli funguje od 01. 07. 2019 nová služba Seniorexpres,
určená občanům s trvalým pobytem v našem městě a věku nad
65 let nebo držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Prioritou je doprava k lékaři, doplňkově pak také na návštěvu, nákupy a různé
pochůzky. Za prvních 6 týdnů bylo zaregistrováno 142 klientů
a provedeno 179 jízd. Řidičem je pan Václav Feník, který je také
novým správcem Domu s pečovatelskou službou. Telefonní číslo
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na řidiče je 735 170 417. Objednávat se můžete na telefonním čísle: 353 176 317. Byla podána žádost o dotaci z Karlovarského kraje. Příspěvek může činit až 250.000,-- Kč a v případě jeho schválení bude použit na úhradu části pořizovací ceny automobilu.
Jsme rádi, že novou službu využíváte!
Město Nová Role

2

2019

Náves v Mezirolí dokončena
Všechno to začalo v roce 2016, kdy tehdejší Osadní výbor navrhnul městu upravit náves v Mezirolí. V předcházejícím roce
se totiž dělala komunikace kolem návsi, která se místy zvedla až
o několik desítek centimetrů, a střed návsi se tak utopil, že připomínal plochu připravenou na napuštění vodou na zimní kluziště.
ZMě Nová Role schválilo v rozpočtu na rok 2017 částku
600 000,-Kč na úpravu návsi a obnovu dětského hřiště, které zde
již bylo. Následně byl vybrán Ing. Petr Jenýš z Plzně, aby zpracoval projektovou dokumentaci.
Dovedu si představit, jaký poprask vyvolala zpracovaná a dodaná projektová dokumentace, která vyčíslila celkové náklady na
zhotovení akce na 2 448 352,73 Kč včetně DPH.
Zasedla Komise životního prostředí, výstavby a investic města
Nová Role, celý projekt, jehož cena byla 56 000,-Kč, byl přepracován na 594 078,-Kč včetně DPH.
Následně byla vyhlášena veřejná zakázka, jejímž vítězem se
staly a zhotovitelem akce byly Vodohospodářské stavby z Teplic,
které nabídnuly, že akci zrealizují za 524 495,- bez DPH.
Koncem roku 2017 bylo firmě předáno staveniště a nic nebránilo tomu, aby se celá akce zahájila. V jejím průběhu ale došlo
k přehodnocení nákladů a ZMě v březnu 2018 navýšilo rozpočet
akce na 800 000,-Kč.
V průběhu stavby si občané Mezirolí bydlící v blízkosti stěžovali
na vysokou prašnost naváženého materiálu, který jim vyvolával
záchvaty kašle, svědění očí a silně znečišťoval jejich obydlí. Vše
vypadalo na to, že na náves není navážena zemina, ale kontaminovaný odpad. Na základě těchto faktů objednala paní starostka města rozbory navážené zeminy u odborné firmy Sokolovská
uhelná.
A práce na akci pokračovaly dál až do 25.5.2018, kdy byla celá
akce ukončena, snad i zkolaudována, předána městu a zaplacena.
A potom přišla pohroma. Speciální pracoviště pro chemické
rozbory Sokolovské uhelné, a.s. se do Mezirolí několikrát vracelo. Celkem město za odebrané a zkoumané rozbory zaplatilo 75
463,10 Kč. Ve finále bylo konstatováno, že v navezeném materiálu jsou vysoce překročeny povolené hodnoty zejména u těžkých
kovů. Např. arsenu zde bylo třikrát tolik než povoluje Vyhláška
294/2005Sb. , která stanoví nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, stejně tak tomu bylo u obsahu chromu,
kadmia, niklu i olova.
Protože část zeminy byla navážena za cenu 1,-Kč za tunu
z Německa, konkrétně od firmy MWH Lobenstein, vznesl tehdejší tajemník města pan Roman Svoboda na firmu dotaz na složení
dovezeného materiálu.
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Svůj dopis psaný firmě do Německa si nechal přeložit od soudního překladatele stejně jako odpověď od firmy do českého
jazyka. V přeloženém Produktovém listu se jednoznačně píše,
že produkt dráždí oči a dýchací cesty. Je nutno ho držet mimo
dosah dětí a je nutné zabránit vdechnutí prachu. Neměl by přijít
do styku s lidskou kůží, nebo vniknout do očí, atd.
A rozhodnuto bylo, když došla odpověď z KÚKK, odboru životního prostředí na dotaz pana tajemníka co s tím? V posledním odstavci dopisu se píše: „Po shrnutí všech výše uvedených
skutečností musíme konstatovat, že byl zřejmě porušen zákon
o odpadech. Je nutné navezený materiál z lokality odstranit a dále
s ním nakládat jako s odpadem, přičemž při nakládání s ním je
potřeba postupovat v souladu se zákonem o odpadech“.
Následující jednání ZMě schválilo vyvezení veškerého navezeného materiálu. To v praxi znamenalo odstranit zabetonované
lavičky, demontovat pletivo natažené kolem budoucího dětského
hřiště, vykopat betonovou podezdívku pod pletivem a skrýt veškerý kačírek připravený na budoucím dětském hřišti.
Takže koncem roku 2018 měli mezirolští na návsi ještě větší jámu než na začátku prací a město vyhodilo z okna
1 115 787,-Kč.
Po volbách v říjnu roku 2018 se celé akce ujali místostarosta
města pan Jiří Sýkora a člen rady města zodpovědný za investiční
akce ing. Libor Škarda. Průběžně se scházeli se členy Osadního
výboru v Mezirolí a za 448 977,-Kč akci dovedli do stadia o němž
18. schůze Rady města prohlásila, že práce na dětském hřišti na
návsi jsou již dokončené.
Je sice pravda, že tráva, kterou zde naše TSM zasela v měsíci červnu, nevzešla a roste zde pouze plevel navezený se zeminou, nebo že na dětském hřišti chybí pískoviště, ale to jsou snad
detaily, které se podaří vyřešit časem.
Ostatně pokud máte zájem, přijďte se na naši náves podívat
třeba 7. září, kdy zde Osadní výbor Mezirolí spolu s ostatními
subjekty obce připravil akci nazvanou Loučení s létem.
Cinegr Ladislav – zastupitel města
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Připomínka malého jubilea
Město Nová Role si v letošním roce připomnělo významnou
událost. Uběhlo již 55 let od chvíle, kdy byl novorolské obci udělen městský status, a to v důsledku jejího progresivního rozvoje souvisejícího zejm. se sídlištní výstavbou (zajímavou mj. po
urbanistické i architektonické stránce). Pro dokreslení atmosféry
zlomového roku se ohlédněme prostřednictvím kronikářského
„okénka“ do demografických poměrů a porovnejme je se současnými statistickými údaji. Průměrný věk obyvatelstva Nové Role
v onom zlomovém roce 1964 byl 24,8 let, což je v porovnání
s aktuálním údajem (k 1. 1. 2019 se uvádí 43,20 let) velmi mladé číslo. Dobové užívání přídavného jména nejmladší (rozuměj
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město) tak bylo zcela opodstatněné. Tehdy se totiž Nová Role
řadila mezi obdobně mladá sídla (srovnatelný např. Havířov),
jejichž vzestup souvisel s hornickou činností a širšími možnostmi pracovního uplatnění. Zároveň došlo k relativnímu ustálení
počtu obyvatel. Počet obyvatel činil ve sledovaném roce 4093,
v současné době jde o obdobné číslo (k 1. 1. 2019 se uvádí 4128
obyvatel). Ve vztahu k výše uvedenému nelichotivému údaji průměrného věku obyvatel nezbývá než doufat v budoucí omlazení,
a to navzdory celorepublikovému trendu.
Karel Hamberger – kronikář města

ZUŠ Nová Role
informuje
Zápis nových žáků v roce 2019/2020 od
2. 9. 2019 do 16. 9. 2019
(přijímání žáků je stanoveno limitem školy)

Pozvání na koncert
k výročí 50. let vzniku samostatné hudební školy

2019

Virtuální
Univerzita
třetího věku
Vážení senioři,
chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem
konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně jako Vy
- zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků.
Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se
kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální
U3V, která Vám dává možnost zájmového vysokoškolského studia
přímo v místě Vašeho bydliště.
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Konzultační středisko - Nová Role
Místo výuky - Městská knihovna Nová Role
Tutor - BBus (Hons) Marcela Toužimská
knihovna@novarole.cz, 736697997
Podzimní semestr 2019
Kurzy: Potraviny a spotřebitel - od 2.října 2019
České dějiny a jejich souvislosti - od 9.října 2019
Podrobné informace v knihovně.

dobové fotografie
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Rozloučení s deváťáky
Stužkovaná, tradiční rozloučení s dvaceti vycházejícími žáky, se
letos uskutečnila 27. 6. v sále Kulturního domu v Nové Roli. Mezi
pozvanými nechyběli zástupci zřizovatele, vedení školy, třídní
učitel, ostatní pedagogové a samozřejmě rodinní příslušníci ab-

solventů. Všichni si spolu s deváťáky zavzpomínali na léta v naší
škole, na veselé i smutnější příhody, na všechno, co spolu prožili.
Přejeme hodně štěstí na středních školách i v životě!

Červen - měsíc škol v přírodě
Ve dnech 26.6. - 28. 6. byly děti z 1. A a 1. B jako indiáni na
škole v přírodě v Horní Blatné. Plnily indiánské úkoly a hrály
indiánské hry.
Týden od 16. 6. do 22. 6. 2019 si užívali žáci 3. A krásné přírody
a čistého vzduchu v Hojsově Stráži na Šumavě. Na turistických
výletech nachodili za týden kolem 70 km. Navštívili Železnou

Rudu, Černé a Čertovo jezero, zvládli hřebenovou túru z Pancíře
na Můstek, našli i skřítky v pohádkové zemi Brčálník a nechyběl
ani výlet za Popelkou na Švihov. K tomu Dračí pětiboj, opékání
buřtů a zpívání u táboráku, hry a soutěže se skřítky – prostě pravá
školandová zábava.

AUTODOPRAVA
MĚSTO NOVÁ ROLE

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Indiáni v Horní Blatné

Zdeněk Vácha
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Konec prázdnin
Pozor na děti i po prázdninách
Děti se vrátily po dvouměsíčních prázdninách do školních lavic
a riziko dopravních nehod se tak v blízkosti škol a přechodů pro
chodce výrazně zvyšuje. Děti jsou plné prázdninových zážitků a mohou být tedy ještě mnohdy roztržité a neopatrné.
Policisté Karlovarského kraje proto radí, aby všichni účastníci v silničním provozu byli zejména v blízkosti školních zařízení a přechodů pro chodce ve svých městech zvláště obezřetní.
Rodiče by však měli své děti na začátek školního roku řádně připravit. Pozornost by děti měly věnovat zejména řádnému přecházení
komunikace či zvolení bezpečné cesty do školy a domů. Bezpečná
cesta nemusí byt nutně ta nejkratší, zato by měla být co nejbezpečnější. Dítě, které se samo pohybuje v silničním provozu, by mělo znát

význam dopravních značek a mělo by vědět, jak správně přecházet
komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní nutnou výbavou každého
chodce, proto myslete na to, aby vaše děti byly pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích viditelné.
V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách. Také by dále měli
myslet zejména na to, že mají děti vysazovat a pak i nabírat na straně
chodníku, nikoliv ze silnice.
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát úspěšný vstup do nového
školního roku bez nehod a dalších karambolů.
nprap. Mgr. Věra Hnátková

Organizace školního roku 2019/2020:
Zahájení: pondělí 2. září 2019
Konec 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
Konec 2. pololetí: úterý 30. června 2020
Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2020

Termíny prázdnin 2019/2020:
Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 21. 12. 2019 až 5. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 22. 2. až 1. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. a 10. 4. 2020
Letní prázdniny: 1. 7. až 31. 8. 2020
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Ohlédnutí za sezónou
Tuto sezonu nemohu hodnotit jinak než kladně. Soutěž jsme vyhráli a musíme být spokojeni. Z 18 utkání jsme jich 16 vyhráli
a nastříleli jsme úctyhodných 101 branek a pouze 16 gólů inkasovali.
Vzhledem k tomu, že už v druhé sezoně od založení dorostu jsme dokázali krajskou soutěž vyhrát, je to pro nás velký úspěch.
Chtěl bych poděkovat všem z realizačního týmu a to J. Kodajkovi,
D. Hegenbartovi, M. Kabelemu, s kterými se mi velmi dobře spolupracovalo a mají velkou zásluhu na úspěšné sezoně. Děkuji též vedení FK
Nová Role, které nám vytvářelo po celou dobu velmi dobré podmínky. A samozřejmě nesmím zapomenout na ty nejdůležitější, a to na
hráče, kteří se o úspěch nejvíce zasloužili, v sezoně nastoupili alespoň
jednou do utkání a přispěli k vítezství v soutěži: K. Bláha, V. Brožík,
Z. Dolejš, V. Fiala, P. Hauzr, D. Hegenbart, D. Heřman, O. Harasiewicz,
M. Kubánek, T. Koudelka, J. Kvapil, S. Komárek, J.Pavlovič, T. Vakeš,
J. Vítek, L. Nikoleni, P. Svoboda, J. Řezáč, D. Vondra, M. Uxa, R. Zaňka.
Příští rok sice tým dorostu končí, ale skoro všichni hráči by měli pokračovat v mužské kategorii.
Za realizační tým dorostu trenér Petr Vakeš

Cvičení na hale TJ pro
veřejnost
PO - 19.00 - 20.00

Aerobik /Štofi/

ÚT - 17.50 - 18.50
19.00 -20.00
ST - 19.00 - 20.00
ČT - 17.50 - 18.50
19.30 - 20.30
PÁ - 19.00 - 20.00

Fitbally
Posil.cv.
Zumba
Fitbally
Aerobik
Zumba

/Lída/
/Jitule/
/Jitule/
/Jitule/
/Štofi/
/Jitule/

Cvičební hodina pro členy TJ 40,- Kč /roč. příspěvek 100,- Kč
nečlen 50,- Kč
Vhodné s sebou pevnou obuv, ručník, nápoj.
Pití lze i koupit na místě. Bližší informace - telefon 723 214 846
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LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018
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kultura

Novorolský zpravodaj 09-10/2019 ∙ Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ∙ Listovka městského úřadu, MK ČR E11996 - periodický
tisk územního samosprávného celku ∙ Počet výtisků 1850 ks ∙ Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 10. den v měsíci
• Redakční rada: PaedDr. Miluše Dušková, Bc. Lucie Dušková, Olga Lillová. ∙ Příspěvky shromažďuje městský úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.
∙ Sazba, grafická úprava a tisk: MEDIA a.s., Botanická 252/6, 362 63 Karlovy Vary - Dalovice, www.mediaas.cz
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