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Foto: Fany

Vážení spoluobčané,
začíná nám Nový rok s letopočtem 2011. Každý z nás si dal
určitě nějaké předsevzetí do Nového roku, které by chtěl uskutečnit. Někdy se nám to podaří, ale mnohdy zůstane jen u toho
předsevzetí. Jedno z mých pracovních předsevzetí je neustále
apelovat na mladou generaci, aby svými pubertálními nápady
neničila majetek ostatních. Konkrétně se mi nyní jedná o malování grafit na krásně opravené fasády domů. Protože ničit
cizí majetek pod záminkou uměleckého projevu něco sdělit, to
je projev slabého ducha a zbabělosti.
Chtěl bych se zmínit o naší Technické službě a její činnosti v zimním období. Začátek letošní zimy dle mého názoru
zvládli velice kvalitně a hodnotil bych je známkou jedna. I ten
největší kritik musí uznat, že Technická služba využila veškeré
technické vybavení a fyzické nasazení všech pracovníků. Touto cestou bych jim chtěl všem poděkovat a věřím, že jim to
vydrží po celou dobu.
Zaujal mne jeden zajímavý postřeh paní Boženy Petrlíkové,
jedné z nejstarších občanek Nové Role. Když jsem jí byl s paní
Lachmanovou popřát ke krásným 90. narozeninám, tak jsem
se jí zeptal, jak dosáhla tak požehnaného věku v dobré duševní

i fyzické kondici. Její odpověď byla velice zajímavá. Tohoto věku
jsem dosáhla neustálým kontaktem s lidmi. Když se nad odpovědí zamyslíte, tak má něco do sebe, vždyť opravdu práce s lidmi je
obtížná ve své činorodosti, ale přináší také mnoho podnětného
a přínosného.
Za zmínku stojí také fakt, že všichni zvolení zastupitelé
považují za nejdůležitější udržet rozpočet města na rok 2011
vyrovnaný. Podle požadavků jednotlivých organizací by byl
rozpočet schodkový o -800 000,- Kč. Po takzvaném prvním
čtení se dospělo k tomu, že je nutno některé výdaje zkrátit,
abychom dosáhli požadovaného cíle, což je vyrovnaný
rozpočet. Jsem velmi rád, že nejsou radní i zastupitelé
snílkové a jim svěřené obecní finanční prostředky bez uvážení
nerozhazují.
Děkuji Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do Nového roku 2011 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
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Blahopřejeme

Termíny obřadů

obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci lednu
a únoru. Zvláště pak jubilantům, kteří
oslaví 75., 80., 85. narozeniny a více, které navštívíme a předáme jim blahopřání
a dárkový balíček.

Termíny vítání občánků v roce 2011:
31. března, 30. června, 29. září, 8. prosince.

Margita Dvořáková
Josef Mádl
Vladislav Cígr

Termíny svatebních obřadů stanovených RMě pro rok 2011 v obřadní místnosti MěÚ:
29. ledna
30. července
26. února
27. srpna
26. března
24. září
30. dubna
22. října
28. května
26. listopadu
25. června
17. prosince mezi 10.00 a 11.00 hodinou.
V ostatních dnech nebo na jiném místě mimořádně + správní poplatek 1000,- Kč.

Anna Blažková
Jana Pylypová

Poplatky v roce 2011

Josef Novotný
Antonín Karban

Dovolujeme si připomenout občanům, že i v novém roce 2011
nastává jejich poplatková povinnost za místní poplatky, zejména
poplatek za psa a poplatek za odpad.

Zdeněk Vaidiš
Jindřich Slivoně

Složenky se již nezasílají, platby proveďte nejlépe bezhotovostně
na číslo účtu města 9005-3021341/0100.

Lenka Sakařová
Josef Motl
Růžena Květoňová
Marie Koubová

Odpad Kč 500,--/osoba/rok
Pes Kč 800,--/rok, Kč 200,--/rok/důchodce - byt
Pes Kč 200,--/rok, Kč 100,--/rok/důchodce - RD

Dobroslava Hegenbartová
Věra Feniková
Libuše Nykodýmová
Dagmar Malá
Zdeněk Křivánek
Petr Grossmann
Josef Drašar
Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje vedení města Nová Role a komise pro občanské záležitosti.

Zvyšujeme zaměstnavatelnost
Chceš změnit svou práci a chceš za ni víc peněz?
Chceš vědět, jak správně zacházet s penězi?
Pokud jsi odpověděl/a ANO, máš jedinečnou příležitost.
Praktici a odborníci se Ti budou 2 měsíce od 11. 1. 2011
(1x týdně cca. 2,5 hod od 17 hodin) bezplatně věnovat.
Chceš-li se dozvědět, jak na to, volej 602 646 392
nebo piš na email: martina.krizova@ovbmail.cz

Z činnosti ekonomického odboru v roce 2010
V roce 2010 jsme nadále všeobecně pociťovali důsledky ekonomické krize, z úsporných důvodů byla na úřadu zrušena změnou
organizačního řádu pracovní funkce hlavní finanční účetní města. Činnost je zajišťována z části na základě Smlouvy o dílo dodavatelsky soukromou společností na fakturu a částečně byly dílčí
úseky účetní agendy rozděleny mezi stávající personál odboru.
Tuto velkou změnu ještě ztížila novela zákona o účetnictví
platná od 1. 1. 2010, kterou se účetní evidence obcí přibližuje
podnikatelským právnickým osobám, což vyžadovalo nejen velký
zásah do účetního softwaru, ale i změny v souvisejících modulech
a evidencích.
Tak jako v předešlých letech i letos probíhaly kontroly z Finančního úřadu na investiční akce města financované z dotačních titulů až 10 let zpětně, zejména na stavbu Turisticko-informačního centra. Spolupráce s Finančním úřadem při přípravě
podkladů vyžadovala opět nemalé úsilí.
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Opakovaně jsme se zaměřili na ekonomickém odboru na zkvalitnění činnosti při výběru místních poplatků tak, aby byly vybrány v co nejvyšší částce, což se nám ale z důvodu ekonomické krize
a z toho vyplývajících sociálních obtíží mezi občany plně stále
nedaří. Nejčetnější poplatky za komunální odpad byly vybrány
ve výši 84% a poplatky za psa z 89%. Právě v rámci této agendy
absolvovaly referentky odboru několikadenní školení na nový Daňový řád platný od 1. 1. 2011, který podstatně mění doručování
a vymáhání v poplatkové agendě.
I přes velké legislativní změny, které probíhají takřka neustále a jiné organizační potíže, jsme zvládali plnění naší činnosti
a vzniklých požadavků včas, čímž bych chtěla touto cestou též
poděkovat i svým kolegyním z odboru za jejich práci.
Kateřina Černá
vedoucí ekonomického odboru
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Okénko místostarostky

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych prostřednictvím tohoto článku vyvrátila nepravdivé informace, které někteří
lidé úmyslně šíří, aby „poškodili“ mou osobu. Mé okolí a lidé, kteří mě znají, vědí, že nejsem žádná
kariéristka. Rozvoj a pohoda v obci je teď můj hlavní úkol a cíl. Proto se důrazně ohrazuji proti
tvrzení, že chci zrušit Dům dětí v Nové Roli (nebo MŠ v Mezirolí). Jsem si vědoma, že DDM
je organizace nenahraditelná a její činnost je přínosem pro město i občany.
Rozpočet města byl nově zvolené radě předložen se schodkem 800.000 Kč, které by městu
chyběly, kdybychom předloženou verzi schválili. Zároveň město dostane v příštím roce od státu
o 5% menší finanční prostředky než v minulých letech. Před novou radou byl tedy velice těžký
úkol. Jsme v situaci, kdy je vše prodané, město má přidělené peníze od státu a schodkový rozpočet.
Proto bylo hlavním úkolem rady rozpočet vyrovnat. To lze ovšem jen tehdy, budeme-li všichni šetřit.
Doufám, že všichni chápou, že za současný stav městských financí nemohu já ani nově zvolená rada.
V Radě města je pět radních a všechny kroky a rozhodnutí, které byly do této doby učiněny a budou
následovat, jsou vůlí celé rady, nikdy nerozhoduje pouze jeden člověk. Všechny organizace, kterým
město schvaluje peníze na činnost, předložily své požadavky. Ty ale nemohly být všechny splněny
z důvodu plánovaných úspor. Někteří to přijali, jiní na protest zahájili negativní boj proti mé osobě.
Upřímně mě mrzí malost těchto lidí. Naštěstí je stále hodně lidí, kteří mi i nadále projevují svou
přízeň. To je pro mě motivace jít dál a zároveň tuto podporu cítím jako velký závazek a budu se snažit
vyslechnout každého. Jsem pro „otevřenou“ radnici - pokud má někdo jakýkoliv problém, může
se obrátit přímo na mne nebo na někoho z ostatních radních. Neposlouchejte nepravdy a přijďte
se zeptat, jaké jsou cíle nové rady. I pokud máte nějaký nápad, jak zlepšit kulturní život ve městě,
přijďte se podílet na chodu našeho města.
Věřím, že doznívá povolební atmosféra a emoce. Někteří lidé bohužel neustáli vítězství kandidátů
strany Alternativa. Jsem nyní ve vedení města a svojí činností nepůjdu proti vůli občanů Nové Role.
Myslím si, že až čas ukáže, jestli naše priority byly správné.
Tyto řádky píši 3 dny před Vánoci. Stále více se přesvědčuji, že chybí komunikace i vzájemná
úcta mezi lidmi. Nikdo nejsme bez chyby, ale můžu říci, že dokážu přiznat svou chybu i se omluvit.
Vánoční atmosféra dýchá z médií, ale lidé zapomínají být na sebe hodní. Nikdy nevíme, kdy nám život
připraví nějakou zkoušku a my budeme potřebovat své přátele a blízké, proto na ně nezapomínejme.
V okénku místostarostky Vás příště seznámím s úkoly, které si rada vzala jako prioritu pro rok
2011. Jsem ve funkci měsíc a zatím se především učím. Těším se na práci pro město a získávání
informací i zkušeností od ostatních měst. Pracuji ve dvou komisích, jsem zástupce za naše město
ve svazku Krušné hory - Západ. Mám na starosti školství, zdravotnictví a sociální problematiku
ve městě. Jsem místostarostka neuvolněná, tudíž nemám (ze zákona) žádnou povinnou pracovní
dobu na MÚ. Budu na úřadě pracovat dva dny v týdnu, pro občany jsem k dispozici každou středu
od 13 – 17 hod., pokud nebudu mít na MÚ jiné pracovní povinnosti. Mimo této práce mám i své
civilní zaměstnání zdravotní sestry u Dr. Švecové, kde mě bude každou středu zastupovat Danielka
Buriánová, abych se mohla věnovat práci místostarostky. Obě práce jsou časově velice náročné,
ale já věřím, že to zvládnu ke spokojenosti Vás všech. Těším se na Vaše připomínky a nápady, máte
příležitost seznámit se s problémy města a přispět k jeho rozvoji. Závěrem ještě dávám k dispozici
svůj telefon, na kterém mne můžete zastihnout – 602 343 465.
S pozdravem Jitka Pokorná (místostarostka)
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Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále též ZMě)
konané dne 11. listopadu 2010 od 18:00 hod. v Kulturním domě v Nové Roli.
Záznam povinné účasti na zasedání
Přítomni: - všichni členové ZMě – 15 členů dle prezenční listiny
- určený zapisovatel – sl. Lenka Žigovičová, vedoucí SO MěÚ Nová Role a zároveň odpovědná osoba za agendu voleb
do ZMě na MěÚ Nová Role (registrační úřad dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí)
- Mgr. Vladimír Dicá, tajemník MěÚ Nová Role
PROGRAM ustavujícího zasedání ZMě:
1) Zahájení a organizační záležitosti
2) Složení slibu členů ZMě
3) Využitelnost dosavadního jednacího řádu ZMě
4) Volba volební a návrhové komise
5) Volba starosty města
6) Volba místostarosty města
7) Volba dalších členů rady města
8) Zřízení výborů ZMě
9) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě
10) Různé
Navržený program schválen 15 hlasy
Další jednání k bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti
a) Zapisovatelem zápisu určena: sl. Lenka Žigovičová, vedoucí SO MěÚ
Schváleno 15 hlasy
b) Ověřovateli zápisu určeni: paní Marcela Dubová a Alžběta Schmiedová
Schváleno 15 hlasy
c) Na základě výsledku voleb do zastupitelstva města předsedající konstatoval řádný vznik a držení mandátu člena ZMě 15 občanům
obce (následně přečteni v pořadí dle abecedy):
- Ing. Bechiňský Václav, RSDr. Cinegr Ladislav, Dubová Marcela, PaedDr. Dušková Miluše, Heřman Václav, Ježek Karel,
Lillová Olga, MUDr. Nesybová Hana, Pokorná Jitka, Schmiedová Alžběta, Schwarzová Dagmar, Ing. Šimek Jaroslav,
Škarda Josef, Škarda Libor, Zvěřina Martin
2) Složení slibu členů ZMě
Složen slib všech patnácti přítomných členů Zastupitelstva města Nová Role řádně v souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích, tj. tak,
že jednotliví členové ZMě postupně složili slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a potvrzením složení slibu svým podpisem pod text
slibu. V příloze tohoto zápisu písemně doloženo na samostatném jednom listu.
USNESENÍ:
ZMě bere na vědomí řádný vznik a držení mandátu člena ZMě 15 občanů obce, jak jsou výše uvedeni a jak bylo při tomto jednání ZMě
veřejně ověřeno a potvrzeno
Usnesení schváleno 15 hlasy
3) Využitelnost dosavadního jednacího řádu ZMě
Pro další jednání ZMě předsedající navrhl k využití dosavadní jednací řád ZMě
Návrh schválen 15 hlasy
4) Volba volební a návrhové komise
ZMě zvolilo volební a návrhovou komisi jako jednu společnou komisi pro plnění úkolů zajištění voleb a předkládání návrhů usnesení
ve složení:
Předseda komise: pan Ing. Jaroslav Šimek
Zvolen 14 hlasy, 1 se zdržel
Další 2 členové komise: paní PaedDr Miluše Dušková a Dagmar Schwarzová
Zvoleni 14 hlasy, 1 se zdržel

Ostatní přijatá usnesení a volby dle pořadu jednání
5) Volba starosty města
1) USNESENÍ:
ZMě stanovilo, že volba starosty města, místostarosty města a dalších členů rady města proběhne veřejným hlasováním. O jednotlivých
návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém budou předkládány
Usnesení schváleno 15 hlasy
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2) VOLBA:
ZMě zvolilo starostou města pana Václava Heřmana
Zvolen 15 hlasy
3) USNESENÍ:
ZMě stanovilo, že starosta města bude jako jediný člen zastupitelstva města vykonávat svou funkci jako dlouhodobě uvolněný člen ZMě,
všichni ostatní členové ZMě budou své funkce vykonávat jako neuvolnění
Usnesení schváleno 15 hlasy
6) Volba místostarosty města
VOLBA:
ZMě zvolilo místostarostou města paní Jitku Pokornou
Zvolena 14 hlasy, 1 se zdržel
7) Volba dalších členů rady města
VOLBY:
ZMě zvolilo ostatními členy rady města (její celkový počet je v souladu se zákonem o obcích stanoven na 5):
1. paní MUDr. Hanu Nesybovou
Zvolena 10 hlasy, 2 proti, 3 se zdrželi
2. pana Martina Zvěřinu
Zvolen 14 hlasy, 1 se zdržel
3. pana Libora Škardu
Zvolen 12 hlasy, 3 se zdrželi
8) Zřízení výborů ZMě
1) USNESENÍ:
a) ZMě nově zřizuje tyto své výbory s počtem jejich členů takto:
- Finanční výbor s celkovým počtem jeho členů 5,
- Kontrolní výbor s celkovým počtem jeho členů 5
- Osadní výbor Mezirolí s celkovým počtem jeho členů 5
Usnesení schváleno 11 hlasy, 2 proti, 2 se zdrželi
b) ZMě nově zřizuje Osadní výbor Jimlíkov s celkovým počtem jeho členů 3
Usnesení schváleno 13 hlasy, 2 se zdrželi
2) USNESENÍ:
ZMě ukládá radě města připravit návrhy na volby členů jednotlivých výborů ZMě včetně jejich předsedů do příštího zasedání ZMě
Usnesení schváleno 15 hlasy
9) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě
1) USNESENÍ:
ZMě stanovuje s účinností od 1. 12. 2010 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty města v souladu s § 72 zákona
o obcích a příslušným nařízením vlády ve výši = 15.000,- Kč
Usnesení schváleno 14 hlasy, 1 se zdržel
2) USNESENÍ:
ZMě ukládá radě města připravit návrhy na stanovení odměn za výkon neuvolněných funkcí ostatních členů ZMě a dále návrhy
na peněžní plnění (odměny) za výkon funkcí členů výborů včetně jejich předsedů osobám, které nejsou členy ZMě, a to vše do příštího
zasedání ZMě
Usnesení schváleno 15 hlasy
10) Různé
USNESENÍ:
ZMě ukládá RMě zpracovat nový návrh jednacího řádu ZMě se zapracováním možnosti elektronického zasílání dokumentů k jednání
ZMě a předložit jej k projednání na příštím zasedání ZMě
Usnesení schváleno 15 hlasy
Jednání ustavujícího zasedání ZMě ukončeno v 18:45 hod.
V Nové Roli dne: 15. 11. 2010
Zapsala Lenka Žigovičová
Ověřovatelé zápisu:
Marcela Dubová, v. r.
Alžběta Schmiedová, v. r.
			

Václav Heřman, v. r.
starosta města
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Účast v soutěži „Schodoběh“
Dne 6. 10. 2010 se žákyně ze třídy s upraveným vzdělávacím
programem zúčastnily soutěže ve ,,Schodoběhu“. Tuto soutěž každoročně pořádá ZŠP v Karlových Varech. I letos se této soutěže
zúčastnili žáci z Karlových Varů, Ostrova, Bochova, Horního Slavkova a Nejdku.
Novou Roli zastupovala děvčata Daniela Schlosserová a Denisa
Řezáčová. Denisa obhájila i letos 3. místo, Daniele, která bohužel postoupila do kategorie starších žákyň, se nepodařilo obhájit
loňské 2. místo a skončila celkově na 6. místě. Obě děvčata se
velmi snažila a vydala ze sebe maximum. My jim k jejich úspěchu
samozřejmě srdečně gratulujeme.
Soňa Dorundová

Foto: archiv škola

Bradavická škola čar a kouzel

Mikuláš a čert ve škole

V úterý 26. 10. 2010 večer se otevřela brána naší
školy pro kouzelnické
učně, kteří se chtěli zdokonalit v magii čar a kouzel. Žáci 1. A, 1. C, 4. A
a 5. B se sešli před školou
v kouzelnických hábitech
a s košťaty. Po příchodu
Foto: archiv škola
byli přivítáni profesorským sborem a rozděleni Kouzelničtí učňové z 5. B
do bradavických kolejí.
Následovala výuka předmětů: ochrana proti černé magii, létání na koštěti, čarodějná zaříkadla a věštění, výroba kouzelnické
hůlky, míchání lektvarů, magický tanec. Nechyběl ani turnaj
ve famfrpálu a stezka odvahy. Obdivovali jsme hlavně prvňáčky, kteří zvládli celou noc bez jediné slzičky a perfektně se
zapojili do všech akcí. Bradavické tablo jste měli možnost vidět
na školní nástěnce ve městě. Děkujeme rodičům za přípravu
skvělých kostýmů a dobrot, poděkování patří i děvčatům z 6. A
(Terce Zápotocké, Míše Slížové, Lucce Strouhalové, Máje Kadeřávkové), která nám pomohla s organizací. A všem učňům
gratulujeme k výučnímu listu!

Dne 3. 12. 2010 se to na prvním stupni čerty jen hemžilo. Třeťáci se převlékli za malé čertíky a učili se v čertí školičce. Bublalo to nejen v kotlích, ale i v jejich hlavičkách, protože plnili plno
nelehkých úkolů. Největší pozdvižení ovšem nastalo, když první
stupeň navštívil Mikuláš s čerty a anděly, kteří dětem přinesli
plno dobrot. Za akci děkujeme Kubovi Šarochovi, Verče Černé,
Denise Strouhalové, Natce Šindelářové a Lucce Fratričové.

za profesorský sbor
ředitelka Brumbálová

Foto: archiv škola

Čertíci z 3. A

Foto: archiv škola

Odvážní prvňáčkové z Bradavic
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Mikuláš u prvňáčků
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Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadů
Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM uskutečnila v průběhu
roku 2010 pokus o vytvoření světového rekordu ve výrobě znaků měst a obcí z tříděného odpadového materiálu. Úkolem celé akce je informovat širokou veřejnost o nutnosti
třídění odpadů a o možnostech jejich dalšího zpracování.
Žáci 1. stupně naší ZŠ se do akce úspěšně zapojili. K výrobě 1 x 1 m velkého znaku použili karton a barevné svačinové sáčky, které lepili tavicí pistolí. Technika byla
pro děti docela náročná, horké lepidlo pěkně pálilo!
Ale výsledek stál za to. Po týdnu usilovné práce jsme znak nafotili a odeslali do agentury. Dostali jsme obrovskou pochvalu.
V každém kraji bylo vybráno 30 znaků, které jsou vystaveny na krajských výstavách.
Náš novorolský znak patří mezi ty, které jsou vystaveny v galerii Františkánského kláštera v Chebu. Výstava potrvá do 9. 1. 2011.
Rekordní pokus vyvrcholí na brněnském výstavišti, kde bude v rámci veletrhu
REGIONTOUR, který proběhne 13. – 16. ledna 2011, celá galerie před zraky desetitisíců
návštěvníků vystavena a poté zapsána do České knihy rekordů. A náš znak bude u toho!
Určitě vás budeme informovat o tom, jak rekord dopadl.
Další znaky a informace najdete na internetu: www.znakymestaobci.cz
Paní učitelky a žáci 1. stupně

Foto: archiv škola

Náš znak na výstavě v Chebu:

Foto: archiv škola

Předvánoční výlet do Plzně
V předvánočním shonu není špatné se alespoň na chvilinku zastavit
a užít si tu pravou adventní pohodu. Proto jsme s dětmi vyrazili do Plzně.
Prvňáčkům jsme připravili návštěvu nově otevřeného Domu pohádek
(www.dumpohadek.cz), kde si mohli zařádit v pohádkové herně, vyrobit si drobnosti ve vánočních dílnách a podívali se na pohádku. Větší
páťáci zavítali na výstavu Advent ve městě i na venkově na přelomu 19.
a 20. století. Žáci si mohli sami vyrobit svíčku stočenou z plátů vosku.
Prošli si i vánoční trhy na Náměstí Republiky. Výlet se všem moc líbil.
M. Dušková, I. Švecová, M. Šímová

Foto: archiv škola

Foto: archiv škola
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Vánoce ve škole
Žáci 1. stupně si užili své Vánoce i ve škole. A jak? Prvňáci
a páťáci zahráli své vánoční představení v mateřské školce.
Pracovnice knihovny zase přiblížily dětem z první třídy vánoční tradice a zvyky. Na škole proběhl i tradiční vánoční
jarmark a děti se předvedly svým
rodičům na vánočních besídkách. Poslední školní den
byly pro žáky 1. stupně
připraveny vánoční dílny
a „Ježíšek“ ve třídách.
Vše dopadlo na výbornou!

Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary
oznamuje

Zápis dětí do 1. třídy
pro školní rok 2011/12

My všichni školou
povinní přejeme všem
úspěšný rok 2011!

se koná
v úterý 1. 2. 2011 od 13:00 do 17:00 hodin
v budově A ZŠ, v 1. poschodí
Zapsány budou děti narozené v době
od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005
K zápisu je třeba přinést:
1. Rodný list dítěte
2. Žádost o přijetí
3. Vyplněný „Zápisní list“
4. Žádost o odklad (v případě odkladu)
5. Občanský průkaz jednoho z rodičů
Formuláře 2. – 4. je možno získat v MŠ nebo
v sekretariátě ZŠ
Zápis bude letos tematicky zaměřen na „Řemesla“.
Děti budou startovat v pětiminutových intervalech
a spolu s řemeslníky budou procházet jejich dílnami,
kde si vyzkouší svoji šikovnost. Věříme, že pro děti i jejich rodiče bude zápis příjemným zážitkem. V MŠ se
zapište do „Časového rozpisu zápisu“ a počítejte s tím,
že dítě projde dílnami za cca 40 – 50 minut.
Těšíme se na Váš příchod.

Foto: archiv škola

Vystoupení v mateřské školce

Bc. Radek Veselý, ředitel školy
+ paní učitelky a žáci 1. stupně

Foto: archiv škola

Vánoční zvyky v knihovně
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Poděkování

Potulná Pohádková země

Děkuji městské knihovně za možnost poskytnutí prostoru
pro prezentaci mých obrazů, které vznikly v mém velmi těžkém období tohoto roku. Nemohu jmenovat všechny, kteří mi
s uskutečněním výstavy pomáhali, ale můj dík patří manželům
Dvořákovým, Laďce Nemčičové, její kolegyni Marcelce a vedení města.
Přesto, že na vernisáži bylo méně lidí, než jsem očekávala
(pozvánky byly na veřejných vývěskách, autobusovém nádraží,
v Novoroláčku, vhazovány do schránek), vše dopadlo dobře.
Možná, že místo jména Bednářová mělo být Blašínová. V každém případě vernisáž byla skvělá díky ZUŠ – obor hudební
v čele s panem učitelem Maroušem a díky neuvěřitelné recitaci
dětí z knihovnického kroužku. Na všech bylo vidět, že to, co dělají, je baví. Kdyby jen to, vkládali do toho duši. Poslední báseň
nám zpestřil Matěj Toužimský, který dost těžkou básničku odrepoval. Moc dobré. Občas píšu také básničky, na výstavě jich
bylo jedenáct. Původně jsem nechtěla nic přednášet, ale když
děti vyrukovaly s pány Seifertem, Suchým a Topolem, neodolala jsem a jednu z mých básní jsem zarecitovala – Chtěla bych
Máchou být. Třásla jsem se víc než děti. Večer skončil naprostou pohodou, doufám k všeobecné spokojenosti. Při společném
pojídání chlebíčků a rozdávání mých malinkých obrázků účinkujícím jsem se dověděla, že druhý den se pořádá lampiónový
průvod s příjezdem Martina na bílém koni. Tak jsem vyrazila
za doprovodu svého psa. Neměla jsem ani tušení (vždyť jsem
tady třináct let nebydlela), že to bude takový zážitek. Kůň skvělý, zbrojnosti se chovali jako zbrojnoši, malým dětem zářily oči
ve světle lampiónů a můj pes šel velmi spořádaně. Průvod prošel městem k Domu dětí a knihovně, kde na všechny čekalo
občerstvení a …OHŇOSTROJ. Opět zážitek. Následující šou
s ohněm byla víc než uchvacující. Člověk stál a zíral. Všechna
ostatní vystoupení – vynikající.
Myslím, že člověk v dnešním blázinci má málo času a prostoru pro uskutečňování něčeho nad náš rámec komercionalizace
a proto – můj dík všem lidem, kteří chtějí něco víc.

Potulná Pohádková země Vítězslavy Klimtové putuje
po knihovnách celé ČR a nyní se zatoulala do Nové Role. Tuto
výstavu skřítků, strašidel a víl pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků – Klub dětských knihoven za finanční
podpory MK ČR. V Nové Roli začala výstava vernisáží 6. 12.
2010 ráno v 9.00 hod. rejem strašidel. Na vernisáž jsme pozvali všechny prvňáčky z naší školy. Všechna strašidýlka, skřítky
i víly přivítala Mižutka, skřítka knihovnička.
Vernisáž zahájila vedoucí knihovny Ladislava Nemčičová se
starostou města Václavem Heřmanem. Po bublinkovém přípitku
na počest paní spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové
nechybělo malé občerstvení, jablkový závin s oříšky a chlebíčky. Také proběhla soutěž pro děti – určování jmen skřítků paní
Klimtové. Každý prvňáček si za správnou odpověď odnesl záložku z Pohádkové země. Na ukončení této zajímavé vyučovací hodiny si děti mohly zakoupit omalovánky, pexeso, pohledy
a hlavně knihy Vítězslavy Klimtové – Lexikony ohrožených druhů strašidel a další.
Skřítkové a strašidýlka i víly odcházeli z knihovny spokojeni
a po dnešku určitě vědí, kdo je to paní Vítězslava Klimtová.
Ladislava Nemčičová, vedoucí knihovny

Alena Bednářová

Foto: knihovna

Přání od předškoláků

Foto: knihovna

Foto: knihovna

Foto: MěÚ Nová Role

V předvánočním čase nám přinesly děti ze školky Nová Role
krásná přáníčka a zazpívaly nám písničky. Děkujeme!

Foto: knihovna
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Velká cena TJ Nová Role
21. ročník - 11. 12. 2010
muži do 85 kg: startovalo 9 závodníků
1. P. Hrubý

B. Sokolov

273 (128+145)

347,4873 Si

2. R. Hrubý

R. Rotava

248 (110+138)

296,2297

3. I. Musurak

B. Meziboří

243 (111+132)

294,4864

4. M. Podšer

N. Role

228 (100+128)

278,7796

6. A. Chvojka

N. Role

185 (80+105)

237,3111

9. J. Valdman

N. Role

153 (68+85)

187,3194

1. A. Beran

B. Praha

298 (133+165)

348,1954 Si

2. J. Anger

GV Teplice

296 (133+163)

327,3778

3. J. Nagy

N. Role

238 (108+130)

269,6170

masters bez omezení: startovalo 7 závodníků
(1945) PSK Ol.Praha 156 (70+86)

342,5127 mSi

2. F. Honzajk (1947) B. Sokolov

170 (75+95)

3. V. Mastný

236 (102+134) 297,8115

(1975) N. Role

5. K. Mrnuštík (1951) N. Role

POTŘEBUJETE
BRÝLE ?
Společnost OPTIK ART, s.r.o.
Vám pomůže.
PŘIJEDEME K VÁM

muži nad 85 kg: startovalo 5 závodníků

1. J. Juríček

(zdarma)

155 (70+85)

Změříme váš zrak, doporučíme
a zhotovíme vám kompletní
brýle dle vašich potřeb.

304,7885
275,6361

KDY: 19. ledna 2011
OD: 11 - 15 hodin
KDE: Zasedací místnost na MěÚ
Zahájení adventu v Nové Roli
Dne 4. 12. 2010 se před MÚ v Nové Roli sešli novorolští občané, kteří chtěli „nasát“ vánoční atmosféru, pobavit se a koupit si
nějakou vánoční drobnůstku. Samozřejmě přišla i spousta dětí,
které se těšily nejen na rozsvícení vánočního stromku, ale také
na Mikuláše a čerty. Děkujeme všem organizátorům za zvládnutí akce a dětem i dospělým z MŠ, ZUŠ a DDM za pěkná kulturní
vystoupení.
Za kulturní komisi M. Dušková

Foto: TJ N. Role

Zumba
Nově od nového roku ZUMBA.
Lekce zumby spojuje tradiční aerobní cvičení
se základy salsy, merengue, cumbie a další.
A to vše na veselou a zábavnou hudbu. Po hodině sice
propotíte všechno oblečení,ale na tváři budete mít úsměv.
Nepotřebujete žádné taneční zkušenosti!
Přijďte se pobavit a zapomenout na starosti.
Začínáme:
Kde?

DK - bývalá kavárna

Od:
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Zpráva o činnosti odboru životního prostředí a výstavby
MěÚ Nová Role za rok 2010
Odbor ŽPV je odborem, který zabezpečuje úkoly vyplývající jak ze samostatné působnosti obce v katastrálních územích Nová Role,
Mezirolí, Jimlíkov, tak přenesené působnosti obecného stavebního úřadu na katastrálních územích Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov,
Božičany, Děpoltovice a Nivy.
Počet pracovníků odboru: 3 + vedoucí odboru.
Stavebním úřadem bylo v roce 2010 v rámci vedených územních řízení například povoleno umístění nové obytné lokality pro výstavbu
8 nových rodinných domů v Božičanech, umístění čerpací stanice pohonných hmot v Mezirolí, umístění komunikačního systému v obci
Mezirolí, umístění splaškové kanalizace pro obec Děpoltovice.
V lokalitách bydlení Na kopečku, Imos horní a Lofida v Mezirolí byla vydána stavební povolení pro vybudování rozvodů inženýrských sítí pro napojení nových rodinných domů. Dále stavební úřad vydal 10 územních rozhodnutí, 21 stavebních povolení; 27 souhlasů
s ohlášenou stavbou, z toho byla většina pro výstavbu rodinných domů; 41 kolaudačních souhlasů, z toho jich bylo 12 pro rodinné domy,
7 pro rekreační chaty a ostatní byly pro inženýrské sítě, přístavby a rekonstrukce; 15 rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení
a 25 územních souhlasů k umístění stavy, kdy se jedná především o zahradní altány, krytá stání pro osobní automobily, drobné zahradní
stavby apod. V rámci vydávání kolaudačních souhlasů bylo provedeno 24 kontrolních prohlídek a dalších 19 v rámci kontrolní činnosti
stavebního úřadu.
Silniční správní úřad - na úseku pozemních komunikací v rámci výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obci bylo projednáno a vydáno 13 povolení ke zvláštnímu užívání komunikací
Úsek územního plánování
V rámci průběhu projednávané změny územního plánu města Nová Role č. 3/2008 (původně v rozsahu 19-ti změn) zahájené na žádost
města pořizovatelem Magistrátem města Karlovy Vary jako úřadem územního plánování došlo k významné časové prodlevě, když město
Nová Role obdrželo zamítavé stanovisko se změnou ÚPM od dotčeného orgánu na ochranu zemědělského půdního fondu. Toto zamítavé
stanovisko se nepodařilo zvrátit ani po vypracování podrobné bilance využití již vymezených ploch v rámci platného územního plánu
a ani po projednání rozporu na Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územního plánování v Praze. Zastupitelstvem města konaným dne
28. 6. 2010 bylo proto rozhodnuto o pokračování v projednávaných změnách pouze v rozsahu, který neodporuje stanovisku KÚKK ve věci
ochrany ZPF a původních 19 změn bylo omezeno na 11 změn.
Za stejného důvodu pak bylo nutné omezit rozsah projednávané změny územního plánu města Nová Role č. 4/2009 a rozhodnutím
zastupitelstva města ze dne 6. 9. 2010 došlo k zúžení počtu projednávaných změn ÚPM z 10 požadovaných na 6. Zastupitelstvu města,
které se konalo dne 20. 12. 2010, byl předložen ke schválení již upravený návrh zadání změny č. 4 s řešením pouze těchto dílčích změn
funkčního využití území.
Současně toto zastupitelstvo projednalo a přijalo zásadní usnesení, že změna ÚPM NR č. 4 je poslední změnou platného ÚPM NR
a ZMě nebude již pořizovat další změny stávajícího ÚPM NR. Na základě doporučení zpracovatele výchozího ÚPM NR k dalšímu
postupu přípravy rozvojových území města a na základě posouzení stávajících reálných legislativních možností na jejich pořízení bylo
rozhodnuto o zahájení přípravy na pořízení nového ÚPM NR, který zhodnotí dosavadní vývoj v jednotlivých sídlech a nastaví aktuální
podmínky pro požadovaný rozvoj.
Odborem životního prostředí a výstavby, jako orgánem ochrany přírody bylo v r. 2010 povoleno pokácení 34 ks stromů - nelesní zeleně,
v k.ú. Nová Role a v k.ú. Mezirolí.
V oblasti ochrany zvířat od 1. 1. 2010 do 20. 12. 2010 bylo odchyceno 7 ks, ve třech případech se podařilo najít majitele a předáni
do útulku byli 4 pejskové. Ve spolupráci se záchrannou stanicí Bublava jsme spolupracovali na návratu zraněných 2 ks jiřiček zpět do přírody. 1x se úspěšně podařilo zachránit mládě ježka evropského.
Problém s nevhodně a dlouhodobě odstavenými vozidly a autovraky město řešilo v uplynulém roce 3x výzvou k odstranění vozidla
z pozemku v majetku města Nová Role, kdy byla úspěšnost ve 2 případech tj. dotčená vozidla si majitel převzal, 1x byl proveden odtah
a následná likvidace autovraku. 2 řízení probíhají.
Odpady
I nadále spolupracujeme se svozovou společností Resur spol. s.r.o., Karlovy Vary, která pro nás zajišťuje svoz tříděného odpadu
v následujících objemech a na základě smluvního ujednání jsme opět získali bonusovou odměnu za zajištění zpětného odběru od firmy
EKO-KOM.

rok 2008 v tunách
rok 2009 v tunách
I. – III. Q rok 2010

papír

sklo

plast

nápojový karton

celkem

66.499
61.400
46.099

38.798
33.160
29.294

16.816
17.216
16.098

0.400
0.754
0.613

122.513
112.530
92.104

bonus za třídění
EKO-KOM
194.257,50 Kč
187.208,00 Kč
175.090,50 Kč

Na úseku výkonu samostatné působnosti obce byly radě města předkládány zpracované podklady pro požadované prodeje a směny
pozemků. Celkem bylo zajištěno a provedeno 20 vkladů do katastru nemovitostí.
Pracovnice odboru ŽPV rovněž provedla v oblasti legalizace a vidimace 77 x ověření.
Zpracovala: Jana Schmiegerová
Vedoucí odboru životního prostředí a výstavby
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Investiční akce v roce 2010

1. Zdravotní středisko – dokončení

2. Regenerace městské zeleně v Nové Roli

3. Základní škola – spojovací koridor

4. Mezirolí – Nová Role – cyklostezka
Autor fotografií: Ing. M. Kapoun

Opravy chodníků a komunikací 2010

1. Oprava chodníku u zdravotního střediska

2. Úprava krajnice komunikace na Bouchalku

3. Sídliště Pod Nádražím – oprava chodníku

4. Nádražní čp. 288 – oprava balkonů

5. Nádražní čp. 291 – oprava balkonů

6. Školní čp. 65 – odstranění schodiště
Autor fotografií: Ing. M. Kapoun

Rozšíření veřejného osvětlení
1. Jimlíkov, 2. Mlýnská ulice, 3. Rolavská ulice
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Zpráva o činnosti správního odboru v roce 2010
Z evidence obyvatel a matričního obvodu Nová Role.
Ke dni zpracování tohoto příspěvku (29. 11. 2010) má město Nová Role celkem 4172 obyvatel.
Mužů

2029

Žen

2143

Dospělých

3523

Dětí do 15 let

561

Cizinců celkem

88

Průměrný věk muži

40,30

Průměrný věk žen

42,54

Celkem průměrný věk

41,45

Část Nová Role počet obyvatel

3118 dospělých

dětí 490

počty bez cizinců

Část Jimlíkov

76

12

Část Mezirolí

329

59

Dosud přihlášeno 76 nových obyvatel

narozeno 46

odhlášeno 97

z toho zemřelo 41

Nejstarší obyvatelce je 94 let. Obyvatel starších 60 let je 1032. 80 let a výše je 104 občanům. V roce 2010 jsme navštívili 118 obyvatel
Nové Role, kteří oslavili 75, 80, 85 nebo vyšší životní jubileum.
V matričním obvodu Nová Role bylo zapsáno 12 úmrtí. Uzavřeno bylo 19 manželství. Z toho tři manželství s cizincem. V obřadní
místnosti Městského úřadu se konaly čtyři obřady vítání nových občánků města.
Další statistika. Byly zapsané, sepsané a vydané tyto dokumenty:
Vyřízeno bylo 221 písemných podání. Celkem odesláno 402 písemností.
11 zápisů o určení rodičovství
3 rozhodnutí o změně příjmení
2 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
10 druhopisů matričních dokladů (oddací a úmrtní listy)
2 doslovné výpisy z matričních knih
8 rozvodů – zapsáno
9 poskytnutí údajů z informačního systému
370 žádostí o vydání občanského průkazu
58 potvrzení o změně rodinného stavu
111 potvrzení o občanském průkazu
101 potvrzení o změně trvalého pobytu
26 žádostí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 222 obyvatel má trvalý pobyt sídlo ohlašovny
655 ověření listin a podpisů, které ověřila matrikářka.
Od 01. 07. 2010 se matriční události a změny v evidenci obyvatel zapisují přímo také do centrálních registrů obyvatel.
A ještě několik základních informací:
Při podání žádosti o první občanský průkaz je nutné k žádosti s fotografií doložit rodný list dítěte a osvědčení o státním občanství.
Osvědčení o státním občanství České republiky získáte naším prostřednictvím. Zde je nutné, aby jeden z rodičů požádal o vydání osvědčení. Prokáže se vlastním platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte a rodné listy rodičů. Zkoumají se i prarodiče dítěte.
Pokud jsou narození v cizině, tak se dokládá kdy a kde se přihlásili k občanství ČR.
Osvědčení o státním občanství se vyžaduje rovněž k žádosti o první cestovní pas dítěte. Cestovní pasy zhotovuje Magistrát města
v Karlových Varech, ale pozor o osvědčení si musíte požádat na MěÚ v Nové Roli.
Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nahlaste ihned na kterémkoliv úřadě.
Žádost o nový občanský průkaz si můžete podat na kterémkoliv úřadě v ČR. Při žádosti o nový občanský průkaz se vždy s žádostí
s aktuální fotografií předkládají doklady, které potvrzují změny v občanském průkazu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list,
stávající OP s potvrzením o změně pobytu nebo rodinného stavu). Při ztrátě a odcizení vždy rodný list žadatele.
Při ztrátě matričních dokladů (rodný, oddací či úmrtní list) se obraťte na matriku, kde se událost stala. Správní poplatek za vydání je
100,- Kč. Pokud budete žádost zasílat poštou, je nutné přiložit fotokopii svého občanského průkazu s poznámkou o souhlasu se zhotovením fotokopie průkazu. Většina matričních úřadů má na webových stránkách svého úřadu ke stažení žádost o vydání matričního dokladu.
Pokud se jedná o vzdálenější místo, obraťte se na nás, rádi Vám žádost zprostředkujeme.
Nejsou-li rodiče oddáni, je vhodné ještě před termínem porodu učinit před matričním úřadem souhlasné prohlášení o určení otcovství.
Předloží se občanské průkazy, rodné listy, těhotenský průkaz.
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Toto prohlášení pak rodička odevzdá v porodnici. Rodný list dítěte si vyřídí na matričním úřadu v místě narození dítěte. Opět občanské
průkazy a rodné listy sebou.
Termín svatebního obřadu si zamluvte nejpozději měsíc předem. Svobodným stačí k uzavření manželství vyplněný formulář, občanské
průkazy a rodné listy. Rozvedení přiloží rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci. Při uzavření manželství s cizincem se
předkládá osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství cizince, eventuelně potvrzení o rodinném stavu a pobytu a dále potvrzení
o povolení pobytu v ČR vystavené cizineckou policií.V tomto případě je dobré se na všechno informovat ještě dříve, neboť doklady se liší
dle státu, ze kterého cizinec pochází.Správní poplatek při sňatku s cizincem je 2000,- Kč. Dále je nutná přítomnost tlumočníka.
V případě úmrtí v rodině se vždy co nejdříve obraťte na příslušný matriční úřad, kde se úmrtí stalo. Popřípadě se telefonicky informujte,
zda již mají k dispozici list o prohlídce zemřelého. Tento matriční úřad vystavuje úmrtní list. K tomu předložíte občanský průkaz a rodný
list zemřelého, eventuelně oddací list.
Pokud prodáte byt nebo se odstěhujete, snažte se také jinde přihlásit k trvalému pobytu. Jinak se Vám může stát, že nový majitel bytu
navrhne zrušení údaje Vašeho trvalého pobytu. V den kdy Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu nabude právní moci, je zneplatněn
občanský průkaz, protože obsahuje nepravdivý údaj o trvalém pobytu.
Pokud zde na poště nenecháte adresu k dosílání pošty, tak se ani nemusíte dozvědět, že bylo v této věci zahájeno správní řízení
a i bez Vašeho vyjádření Vám byl zrušen trvalý pobyt.
Správní odbor řešil celkem 1058 písemností.
V roce 2010 pracovalo na správním odboru celkem 5 pracovníků – vedoucí odboru, matrikářka, pracovnice podatelny, informatik
a uklízečka.
Pracovnicemi Czech Pointu bylo vydáno: 99 výpisů z rejstříku trestů, 134 výpisů z katastru nemovitostí, 5 výpisů z živnostenského
rejstříku, 27 výpisů z obchodního rejstříku a 9 výpisů z bodového systému.
V měsíci květnu jsme zajišťovaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V říjnu se konaly volby do Obecních zastupitelstev
a Senátu Parlamentu ČR.
Komise pro projednání přestupků vyřizovala 50 přestupků.
Na úseku kultury připravoval správní odbor ve spolupráci s kulturní komisí tyto akce: stavění a kácení májky, Novorolská walcha,
Michalská pouť a vánoční trhy spojené s rozsvícením výzdoby a vánočního stromu ve městě.
Lenka Žigovičová, DiS.
Vedoucí správního odboru

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

© INDECO CZ

Sokolovská 63, Karlovy Vary - tel. 353 222 844

KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
Hroznětín, ul. ČSA 341
Mobil: 608 825 544
Tel./Fax: 353 392 126
kamenictvi.granit@seznam.cz
• Provádíme veškeré kamenické práce, parapety,
kuchyňské pracovní desky
• Návrhy, výroba, opravy, renovace pomníku
• Dodáváme lampy, vázy, pomníkové doplňky
• Na pomníky poskytujeme 7 letou záruku

SUPER CENY ŽALUZIÍ

Zimní slevy:

- na podlahy 10%
- na dveře 6%
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dále nabízím:
>> žaluzie vertikální
>> sítě proti hmyzu
>> shrnovací dveře
od 1500 Kč
>> polstrování dveří

na plastová okna
tyčka - provázek
890-940 Kč
třídílné okno řetízek
1050 Kč

950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, tel.: 602 160 734
Školní 735, Chodov

