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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tu začátek měsíce března. Je to období, kdy se vše začíná probouzet po zimním spánku. V polovině února, kdy píši tento úvodník, tak již přiletěli první ptáci
a každé ráno vítají den svým ptačím zpěvem. V Praze jsem již
viděl rozkvetlé sněženky. Toto mne vedlo k zamyšlení, co udělat s majiteli nejlepšího přítele člověka, kteří se o svého psího
miláčka starají tak, že ostatním spoluobčanům znepříjemňují
život ve městě pohledem na obrovské exkrementy (ho…) zanechané po jejich psích miláčcích. Rozumím tomu, když vidím
exkrementy (ho…) tak obrovské, že se pomalu nevejdou ani
na uhelnou lopatu, že je majitel psa nevezme do ruky, protože
to zkrátka nejde. Natož, když takového psa jde vyvenčit malé
dítě. Stále jsem toho názoru, že tato obrovská plemena do paneláků nepatří a je to jen trápení takového psa. Jak to udělat,
aby si to budoucí majitel uvážil před pořízením svého miláčka?
Odpověď je si myslím velice jednoduchá. Při projednávání vyhlášky o poplatcích za psa navrhnout rozdělení poplatku tak,
že majitel psa o hmotnosti X kg bude platit stávající poplatek
a majitel psa větší hmotnosti bude platit poplatek 5 000,- Kč,
protože za nezodpovědnost by se mělo platit více.
Druhým případem, patřícím do kategorie úklid po zimním
období, je třídění komunálního odpadu. Mluvil jsem o tom
v našem pořadu Novinky z Nové Role. Toto téma mne trápí
více jak to předešlé, protože tento problém zasahuje větší

počet občanů města. Stále se přidávají zvony na tříděný odpad,
ale množství tohoto odpadu se nezvyšuje, což je známka toho,
že my občané stále házíme plasty, sklo i papír do velkých kontejnerů, kam nepatří. Je to jen naše pohodlnost i lenost. Stále
nenacházím metodu, jak odměnit občany, kteří se to již naučili
a berou to jako samozřejmost. Naše skládka komunálního odpadu není bezedná, a proto se musí změnit naše chování k této
problematice. Doufám, že to tak cítí většina občanů a začnou
stejně jako já více třídit vyprodukovaný odpad v domácnosti.
Dalším tématem je 3. ročník Letního tábora dětí z osmi
měst sdružených ve svazku měst Kaolin. První ročník byl
v Sasku, druhý v Polsku a nyní bude u nás v Nové Roli. V měsíci únoru proběhlo organizační jednání starostů ze kterého je
i dnešní foto na přední straně NZ. Hlavní organizátorkou a vedoucí celého projektu je slečna Jana Handšuhová, která nás
seznámila s průběhem přípravy 3. ročníku Letního tábora dětí
v Nové Roli. Bude se konat první týden v měsíci srpnu v areálu
TIC. Mělo by se účastnit 40 dětí, kdy každý účastník zaplatí
85,- Euro a jednotlivá města 300,- Euro. Vedoucí projektu
slečna Handšuhová má připravený bohatý program pro děti,
které se určitě nebudou nudit při pobytu u nás. Popřejme jim,
aby vyšlo hezké počasí.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
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Městská knihovna
zve na vernisáž
MONIKA TOBISCHOVÁ

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
březnu a dubnu. Zvláště pak jubilantům,
kteří oslaví své 75, 80, 85 narozeniny
a více. Tyto jubilanty navštívíme s blahopřáním a předáme dárkový balíček.

OD SAMETU
PO KALOUSKA
(Politická karikatura - kreslený humor)

Vernisáž 16. 3. 2011 v 17 hod

Václav Síkora
Jaromír Rokusek

Pozvánka na promítání

Anna Rödlová
Marie Fojtíková
Jiřina Kubátová
Rudolf Hynek
Marie Pardubská
Vilém Ranš

Vítáme děti do života
Vážení rodiče, blahopřejeme k narození
Vašeho dítěte:

Jiří Mikulka

Linda Vrácovská

Květa Zdeneková

Vojtěch Linhart

Brigita Švecová

Jiří Scheinkönig

Jaroslav Krejčí

Štefan Zelenka

Jarmila Franková

Kateřina Polanská

Jaroslav Dvořák

Josef Mažerik

Eva Korandová

Jan Řezáč

Pevné zdraví a mnoho štěstí přeje vedení města Nová Role a komise pro občanské záležitosti.

Dne 24. 3. 2011 v 16.00 hodin se
uskuteční v městské knihovně promítání dosud nepromítaných diapozitivů soutoků řek, říček a potoků.
Zároveň bude promítáno DVD z nostalgického výletu historickým vláčkem do Bečova nad Teplou a Lokte
ze dne 28. 9. 1995.
Vladimír Korbel

Od 1. 3. 2011 se mění úřadní dny
a pokladní hodiny na MěÚ Nová Role

Městský úřad Nová Role
Úřední dny

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.
Komise pro občanské záležitosti
města Nová Role

Sbor dobrovolných hasičů
Mezirolí
si Vás dovoluje pozvat na

Masopustní průvod
který se koná v sobotu
5. března 2011
sraz: u hasičárny v Mezirolí ve 13.45 hod.

PO, ST 800 - 1700
PÁ
800 - 1400

pokladní hodiny
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

polední přestávka 1145 - 1215

Pozvánka
na hudební program s taneční veselicí

Mezinárodní den žen
12. března 2011
od 15.00 hodin
V sále Kulturního domu v Nové Roli
K tanci a poslechu zpívá známá oblíbená
zpěvačka Ester Krejnická se svou skupinou
Vstupné: dobrovolné
občerstvení zajištěno
Každá žena bude přivítána květinou
Srdečně zve ZO KSČM Nová Role
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Nabídka akcí pro seniory v roce 2011

Základní umělecká škola Nová Role
Vás srdečně zve
na jubilejní

10. HUDEBNÍ PLES
konaný v kulturním domě v Nové Roli
dne 19. 3. 2011. od 19.00 hod.

25. 1.
úterý
17.00
2. 2.
středa
14.00
1. 4.
pátek
15.30
15. 4.
pátek
11.05

Knihovna N. Role
Chile od severu k jihu přednáška fotografa
S. Hořínka o jeho cestě po Chile
Od KD v Nové Roli
Cheb - divadelní představení V. Shakespeare
- Mnoho povyku pro nic
Setkání seniorů v KD
Přihlášky a příspěvek 20,- Kč
od 25. 3. 2011 v podatelně MÚ.
Ostrov a Krušné hory
11.05 z autobusové zastávky do Ostrova
prohlídka zámeckého areálu
14.00 autobusem přes Jáchymov do Potůčků
16.24 vlakem z Potůčků do Nové Role
Vlakem K.V. Muzeum Becherovky
a Bečov - Muzeum motocyklů a hraček
odjezd z vlakového nádraží v 8.32

4. 5.
středa
8.32
26. 5.
čtvrtek
7.00

Čeká Vás: Tombola
		
Překvapení
		
Vstupné - volné
Účinkují:
		
		
		

Bigband Červení panteři
Zpěvačky třídy p. uč. Švece
Dechová hudba Chodovarka
School band ZUŠ NOVÁ ROLE

březen - duben

18. 6.
sobota
8.32
30. 6.
čtvrtek
14.34
7. 9.
středa
8.32
listopad
15.30

vstupné 20,- Kč

příspěvek účastníka
180,- Kč
příspěvek účastníka
20,- Kč
hrát bude pan Pavel Nový
jízdné si hradí účastníci

náklady hradí účastníci
vstup Becherovka 50,- Kč
vstup Bečov 40,- Kč
jízdné zlevněné cca 50,- Kč
příspěvek účastníka
200,- Kč

Pražský hrad a Národní technické muzeum
Odjezd od KD v Nové Roli
Přihlášky a příspěvek 200,od 12. 5. 2011 v podatelně MÚ
Svatošské skály
jízdné si hradí účastníci
vlakem do Doubí, odtud nenáročná turistika
sraz na vlakovém nádraží v Nové Roli
Vlakem do Lokte
jízdné a případné vstupné
odjezd z vlakového nádraží ve 14.34
do hradu si hradí účastníci
Vlakem do Březové u K. V.
a procházka lázeňskými lesy na Dianu

jízdné si hradí účastníci

příspěvek účastníka 20,- Kč
Setkání seniorů v KD
Přihlášky a příspěvek 20,- Kč týden předem hrát bude pan Pavel Nový
v podatelně MÚ.
Termín bude upřesněn. Sledujte, prosím,
informace v Novoroláčku a vývěsky.

MĚSTO NOVÁ R OLE VÁS ZVE NA:

Stavění májky a pálení čarodějnic
30. dubna 2011
KDY A KDE?

		
		

od 17.00 – Jimlíkov
od 18.00 – Mezirolí
od 19.00 – Nová Role (stará část obce)

Občerstvení zajištěno.
V Nové Roli vystoupí na začátku akce děti z DDM a ZŠ Nová Role,
od 20.00 začne hudební vystoupení.
Dne 23. dubna 2011 se sejdou všichni ti, kteří chtějí pomoci
při vytěžení stromu a palivového dřeva na stavění májky.
Sraz před autoservisem ve staré části obce.
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 1. 3. 2001. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným
okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Kdo sčítání provádí
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad.
Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se
všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený
přechodný pobyt.
Ochrana osobních údajů
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným
způsobem efektivně zjistit. Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají velmi přísné ochraně podle Zákona o sčítání lidu, domů a bytů
a Zákona o ochraně osobních údajů. Údaje mohou být využity výhradně ke statistickým účelům. Všechny osoby, které se podílejí na sběru
a zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti
trvá i po skončení sčítání. Ochrana osobních údajů a bezpečnost informačních systémů při sčítání je zajištěna ve všech fázích sběru,
zpracování a publikace výsledků sčítání. Ochrana osobních údajů je jedním z nejdůležitějších chráněných veřejných zájmů, a proto se
porušení povinností v této oblasti považuje za protiprávní jednání s vysokým sankčním postihem.
Distribuce sčítacích formulářů
Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Společně se sčítacími komisaři České pošty budou
sčítání provádět i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva –
ministerstvo vnitra (např. osoby v azylových zařízeních), obrany (např. vojáci na území České republiky a v zahraničí), zahraničních věcí
(pracovníci na našich velvyslanectvích v zahraničí) a spravedlnosti (osoby ve vězeňských zařízeních a ve vazbě).
Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost v době od 7. 3. do 25. 3. 2011 (do 18.00 hodin) a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás
o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace.
Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami
nevyzvete.
Kdo je sčítacím komisařem v místě mého bydliště?
Seznam sčítacích komisařů s působností ve městě Nová Role bude vyvěšen na úřední desce, i na elektronické: www.novarole.cz.
Seznamy všech sčítacích komisařů budou zpřístupněny také na internetových stránkách www.scitani.cz.
Formuláře, které nebudou moci být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště,
jejíž adresa a provozní doba budou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky.
Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře
prosím nepřekládejte.
Sčítací list osoby - vyplňuje se za každou osobu.
Bytový list - vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt - za jeden byt
jeden formulář.
Domovní list - vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům - za jeden dům jeden formulář.
Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. K tomuto účelu bude zabezpečen bezplatný přístup k veřejnému internetovému připojení
v pravidelné otevírací době Základní knihovny Nová Role – Po, Út, Čt – 10 – 12 a 13 – 18.30 hod.
Sběr vyplněných formulářů
Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:
- předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě (26. 3. – 14. 4. 2011) jako volné listy nebo v zalepené obálce,
kterou Vám komisař na požádání vydá.
- zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P. O. Boxu
- nebo je vyplníte elektronicky
- osobně odevzdáte na poště
Lenka Žigovičová, DiS. (zdroj: www.scitani.cz)
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Doporučení k hospodaření domácností
Jak jednoduše tato tři slova vypadají! Tedy pro mne spíše vypadaly a to do té doby, než jsem se začala věnovat oboru finančního
poradenství jako svému zaměstnání. Tenkrát jsem si byla jistá,
že moje finance jsou v naprostém pořádku a hospodaření domácnosti mám nastavené jak nejlépe je to možné. Pravda byla jiná!
Hospodaření domácnosti bylo nastavené tak, jak nejlépe jsem to
tehdy uměla. A po pravdě řečeno, neuměla jsem to vůbec!
Proč mi nyní připadají ta tři slova tak složitá? Po třinácti letech
práce ve financích?
Doporučení – mohu já něco doporučit právě Vám? Možná.
Ale jak to zjistíme? Tehdy až se poznáme! Já poznám konkrétně
Vás, Vaši rodinu. A Vy poznáte mě a můj styl práce. Pak budete
ochotni mi říci co nejvíce o sobě, já budu naslouchat a navrhovat
řešení Vám šité na míru. Ale fungovat to bude pouze v případě,
že si navzájem budeme důvěřovat.
Hospodaření – co toto slovo znamená? Vzhledem ke stavu našeho státního rozpočtu bychom se možná raději tomuto tématu
měli vyhnout! Ale neuděláme to! Právě pro tuto neradostnou
zkušenost je třeba se do podrobností zabývat hospodařením nás
samotných. Jen zde totiž máme možnost něco skutečně změnit.
Domácností – co je to domácnost? Z kolika lidí se u Vás domácnost skládá? Jak vypadá právě Vaše domácnost v čase a prostoru? Jak by jste Vaši domácnost přesně popsali? Atd.
Vidíte sami, že ke každému doporučení nejdříve potřebuji spoustu vstupních údajů. Ale přesto se pokusím v jednoduché formě
doporučit jak začít. První věc, kterou nutně potřebujeme každý,
je analýza stávajícího stavu.
Kolik členů Vaše domácnost má?
Jaké jsou měsíční příjmy Vaší domácnosti?
(nutné podrobně – průměr za posledních 12 měsíců)
Jaké jsou měsíční výdaje Vaší domácnosti?
(nutné podrobně – průměr za posledních 12 měsíců)
Máte nějaké Dluhy?
(bankovní a nebankovní) – kolik, jaký úrok, účel
Máte nějaký nemovitý a movitý majetek?
A nakonec - výpočet
příjem (všechny příjmy, včetně příjmů z movitého či nemovitého
majetku) – mínus výdaj (včetně splátek dluhů) - vychází nám
měsíční cashflow - je tento výsledek mínusový, plusový a nebo
nulový?
a podle tohoto již přichází konkrétní poradenství pro konkrétního jednotlivce či rodinu a nebo i jinak spojenou skupinu lidí
výše dluhů – mínus hodnoty movitého i nemovitého majetku
a to ve výsledku vyjadřuje naše finanční bohatství
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Hodnocení přestupkové komise města
Nová Role za rok 2010
Komise k projednávání přestupků Města Nová Role se v roce
2010 zabývala 49 přestupky, z toho 10 bylo z roku 2009, které se
staly v Nové Roli a přilehlých obcí Mezirolí a Jimlíkov.
Komise se k jednání sešla celkem 8x.
Přehled k 31. 12. 2010:
12	přestupků bylo postoupeno jinému správnímu orgánu
pro věcnou příslušnost nebo v jehož územním obvodu se pachatel zdržoval či pracoval
		 obvodu se pachatel zdržoval nebo pracoval nebo
4 přestupky - odloženy
0 přestupek - blokově
2 přestupek - projednání bez uložení opatření
10 přestupků - napomenutí
5 přestupků - pokuta
9 přestupků - zastavení
7 přestupků přechází do r.2011 - rozpracované
0 přestupek - odvolání
0 přestupek - v příkazním řízení
5 pokut v celkové výši 5 500,- Kč.
Tak jako každý rok, tak i v r. 2010 byl zaznamenán nárůst
přestupků týkající se občanského soužití podle § 49 odst. 1,
písm. c) zejména přestupků týkající se obč. soužití mezi osobami
blízkými, přestupky proti majetku, proti veřejnému pořádku
hlavně pak § 46 odst. 2 přestupkového zákona porušení OZV
č. 2/2006 čl. 4 odst. 2 - volné pobíhání psů).
Vypracovala: B. Fedorová – ref. spr. odboru

OZ N Á M E N Í - O úředních hodinách
ČRS MO Božičany v r. 2011
Leden:
Únor - Březen:
Duben:
Květen - Červen:
Prosinec:

- úterý
- čtvrtek
- úterý
- úterý
- čtvrtek
- úterý
- úterý
- úterý

15.45 až 18.00 hod.
15.45 až 18.00 hod.
15.45 až 18.00 hod.
15.45 až 18.00 hod.
15.45 až 18.00 hod.
15.45 až 17.00 hod.
6. 12. 2011 15.45 až 18.00
13. 12. 2011 15.45 až 18.00

Výdej povolenek a hostovaček mimo ÚH je možno
domluvit na tel. číslech:
předseda MO – Ing. Ernest Ješík 721 376 583
jednatel MO – Ing. J. Šimek 603 587 865
pokladník MO – Ing.V. Rýdl 607 936 339
Pro zájemce o členství v ČRS je připraveno:
Školení nových členů v termínu:
6. 3. a 13. 3. 2011 vždy od 8.00 do 12.00 hod.
konat se bude
v Hospodářském středisku „MO ČRS Božičany”
„NA KASKÁDĚ”
v Nové Roli
S sebou si přineste:
1. Členský příspěvek na rok 2011:
400,- Kč
2. Zápisné:
300,- Kč
3.	Fotografii: 3,5 x 4,5 cm (1 ks) – není podmínkou,
ale doporučujeme tak učinit.

/
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Kulturní dění ve škole
Na naší škole se staráme také o to, aby se žáci „kulturně vyžili“. Vyjíždíme s nimi do Karlovarského divadla, objednáváme
i programy do školy nebo do kulturního domu (v poslední době
to byly pořady Zimní příhody včelích medvídků, Jak se chovat
v divadle a pohádka Čert a Káča) a spolupracujeme i s Galerií

umění v K. Varech, kde páťáci absolvují program Přistupte blíže
aneb nebojte se moderního umění. Z tohoto interaktivního programu si žáci odnášejí pracovní listy, mnoho znalostí, ale i zážitků a nezapomenutelných pocitů.

Foto: archiv škola

Foto: archiv škola

Masopust

Zápis do 1. třídy

Je období masopustu, všude se konají maškarní plesy a tak jsme ani my
ve škole nemohli zůstat pozadu. Při masopustu si děti vyrábějí masky, soutěží,
hodují, tančí, zpívají – prostě užívají si
plnými doušky. Koukněte, jak to dětem
sluší!

V úterý 1. února zavítali do naší školy rodiče s budoucími prvňáčky, kteří si prošli třídy a vyzkoušeli svou šikovnost v různých
povoláních – setkali se s listonošem, malířkou, prodavačkou,
učitelkou, zedníkem, zvěrolékařkou a spisovatelkou. Za splněné
úkoly dostávaly děti obrázky a dárečky. A kdo uspěl, byl zapsán
do 1. třídy. K zápisu přišlo 32 dětiček. Byly šikovné a ve škole
se cítily jako doma. Určitě tomu napomáhají i vzájemné návštěvy předškoláčků a školáků. I před zápisem naši školu budoucí
prvňáčci (z Nové Role i z Mezirolí) navštívili a moc se jim tu
líbilo. Děkujeme děvčatům z 5. B a 6. A za již tradiční pomoc
při zápisu.

Foto: archiv škola

Foto: archiv škola

Foto: archiv škola

Na návštěvě ve škole – hned jsme byli kamarádi!

Foto: archiv škola

Budoucí prvňáčci pomáhají léčit zvířátka.
Foto: archiv škola
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Dnes 26. ledna 2011 v 10.00 hod. naše knihovna slavnostně
„pasovala“ 26 prvňáčků na čtenáře či rytíře krásného slova.
Na návštěvu do knihovny byly pozvány obě první třídy, učitelky
Miluška Dušková a Irena Švecová, také rodiče i prarodiče, ředitel
školy a zástupci města. Mezi naše nejmladší čtenáře přišli starosta Václav Heřman a místostarostka Jitka Pokorná. Nejdůležitější
úkol čekal na starostu - krále Václava Heřmana. Dětičky poklekly
před pana krále, který každého prvňáčka pasoval mečem: jako král
rytíře na čtenáře a ochranitele knih. Z rukou vedoucí knihovny
čtenáři dostali své první průkazky do knihovny a královna Jitka
Pokorná jim předala pamětní glejt. Pod dozorem rytíře vše stvrdili
svým slibem a podpisem do pasovací listiny a s malým dárečkem
od rytíře a plni dojmů usedali na svá místa.
Knihovnice je seznámily s pravidly půjčování knih, děti si prohlédly knihy pro nejmenší a poté si každý vybral svou první knihu,
kterou si odnesl domů.

Foto: Knihovna

Ladislava Nemčičová, vedoucí knihovny Nová Role

Foto: Knihovna

Foto: Knihovna

Sledujte dění ve třídách na webových stránkách
Nechceme Novorolský zpravodaj zahlcovat všemi akcemi,
které se ve škole pořádají. Pokud však chcete mít ten nejlepší
přehled o dění v jednotlivých třídách 1. i 2. stupně, není nic
jednoduššího, než si zajít na jejich stránky. Na stránkách školy
www.zsnovarole.cz jsou webové adresy všech tříd uvedeny. Stačí jen
kliknout a ... příjemné pokoukáníčko!

NA SHLEDANOU, ZIMO!
Jaro už opravdu klepe na dveře a tak dovolte ještě jedno milé
zavzpomínání na zimu. Adélka Štiková z 3. B napsala tuto krásnou
básničku a třeťáci vytvořili krásné zimní obrázky.
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Co to padá na ulici,
to je přece vločka!
Hned si běžím pro čepici,
jó, to budu kočka.
Rychle zvoním na zvonec,
pojďte všichni na kopec.
Boty, bundy, rukavice,
nezapomeň na čepice!
Honza jezdí na saních,
Kačka táhne lyže,
všude slyšíš jenom smích,
Lojza rampouch líže.
Sněhuláky postavíme,
pak se všichni rozloučíme.
To byl ale krásný den,
zítra půjdem znovu ven.

/
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Průvodce správným tříděním odpadů
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, nebezpečné vlastnosti a zajistit přednostně využití odpadů před jejich
odstraněním tj. skládkováním. Materiálové využití odpadů má
přednost před jiným využitím, např. energetickým využitím. Recyklace je jedním z nástrojů zhodnocení odpadů a podpory ochrany životního prostředí, které je skládkováním odpadů na mnoho
let do budoucna značně ekologicky zatěžováno. Metody recyklace
se však rozhodně nedají použít pro veškerý odpad. Opětovně lze
zpracovávat plasty, sklo, papír, kovy, bioodpad, pneumatiky aj.
Povinnost třídit odpad na jednotlivé složky odpadu a odkládat je
do uvedených nádob je stanovena Obecně závaznou vyhláškou našeho města č. 3/2006 – v platném znění o systému shromažďování,
sběru, třídění a využívání odpadů.
Recyklace je opětovné využití materiálů nebo výrobků bez podstatných změn materiálu, z něhož byly vyrobeny a přináší následující výhody:
● rozšiřuje a obohacuje domácí surovinovou základnu
● snižuje nároky na dovoz surovin
●	
šetří prvotní zdroje a vytváří předpoklady pro jejich racionální
využívání
●	
přináší úspory energie, investičních prostředků a pracovních sil
● chrání životní prostředí před nepříznivými vlivy škodlivin

Jak správně třídit papír, sklo a plasty.
K získávání využitelných složek komunálního odpadu jsou na území naší obce Nová Role rozmístěny sběrné nádoby na sklo, plast
a papír, do kterých vkládáme papír, sklo a plasty. Jsou označeny
nálepkou, na které si můžete podrobně přečíst, jaké druhy papíru,
skla či plastů a v jakém stavu do nich vhazujeme.
Seznam – rozmístění kontejnerů „iglů“ na separovaný odpad.
Nová Role – Svobodova ul. - u potravin, Svobodova ulice v proluce u tel. budky, křižovatka ulic Krátká – Svobodova,
Husova – proluka mezi domy, Tovární - u autobusové zastávky,
Tovární - u kotelny, Školní ulice - pěší zóna, Rolavská - u lékárny,
Nádražní - u Kliků, sídliště Pod Nádražím - horní část, Nádražní
- u DPS, stará obec u obchodu, Mlýnská ulice, TIC u koupaliště,
Rolavská - u školní jídelny, ve dvoře základní školy, křížení ulic
U Plynárny – Husova, Na Bouchalce - u garáží.
Mezirolí – náves u autobusové zastávky, křižovatka - k Riviéře,
ulice od školky do obce.
Jimlíkov – náves u autobusové zastávky.
Papírové, skleněné a plastové obaly lze odevzdávat zdarma také
ve sběrném dvoře odpadů Nová Role.
Barevné kontejnery na plast, papír a sklo najdeme již v každé obci.
Kontejnery na bioodpad by měl zavést nový zákon o odpadech.

Foto: MěÚ Nová Role

Foto: MěÚ Nová Role

Takto si však třídění nepředstavujeme

Milí spoluobčané,
procházíte-li v těchto dnech naším městem, ať už ulicemi,
po chodnících či po travnatých plochách kolem domu, nemohou uniknout vašim pohledům „ozdobné“ hromádky, často
přímo hromady (samozřejmě ne krtčí), které zůstávají po nejlepší přátelích člověka – pejscích. S tajícím sněhem, či občasným deštěm, se tyto „ozdoby“ města mění v rozmazané a rozteklé něco, do čeho při sebevětší opatrnosti šlápnete. Tím se
příjemná procházka mění v zlost namířenou proti pejskařům.
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Není přece žádný problém nosit igelitové pytlíky a hned po svém
psím miláčkovi hromádku sebrat, jak to dělá již mnoho majitelů psů v našem městě. Snažme se, aby každá procházka byla
příjemným zážitkem a ne zbytečnou vzájemnou rivalitou mezi
pejskaři a ostatními občany. Na závěr bych chtěla použít přísloví, které se na toto téma objevilo ve Zpravodaji města Chodova
„Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě“.
Pejskařka O. L.

(zdarma)
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PAPÍR – je ukládán do modrých odpadových nádob
Co do nádob patří: noviny, kancelářský papír, knihy, sešity, neznečištěné papírové sáčky,
krabice, karton,čistý, obalový papír.
Velké krabice rozdělte, prosím, na menší části.
Co do nádob nepatří: krabice TetraPack od mléka a ostatních nápojů = nápojové kartony, uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, použité plenky
a podobné hygienické potřeby kombinované papírové obaly s plasty a kovovými foliemi.
Sběrový papír se používá k výrobě recyklovaného „šedého“ papíru, ze kterého jsou sešity,
knihy, krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír a mnoho dalších užitečných věcí.

SKLO – je ukládáno do zelených odpadových nádob
Co do nádob patří: láhve od nápojů, skleněné nádoby.
Sklo musí být čisté, bez zátek, víček a šroubovacích uzávěrů.
Co do nádob nepatří: keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem.
Vámi sebrané sklo se používá ve sklárnách při výrobě nových skleněných předmětů.

PLASTY – jsou ukládány do žlutých odpadových nádob
Co do nádob patří: výrobky a obaly z plastů, sáčky, folie, kelímky od mléčných výrobků,
PET lahve od nápojů, krabice Tetra Pack od mléka a ostatních nápojů = nápojové kartony
Obaly od potravin musí být čisté. Z kelímků odstraňte hliníková víčka. Obaly od nápojů,
prosím, sešlapávejte.
Nápojové kartony se ukládají do nádob určené pro plasty, protože jsou při následném třídění dobře viditelné a snadněji se oddělují od ostatních obalů jako samostatná komodita.
Co do nádob nepatří: plastové obaly znečištěné chemickými látkami (oleje, barvy apod.),
nádoby od léčiv, novodurové trubky.
Ze směsných plastů se připravuje granulát, který se používá při výrobě květináčů, nádob na odpad, odpadních trubek, plastové folie apod.
Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze
využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.
Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace.

Vývoz odpadových nádob
na tříděný odpad určený k recyklaci se provádí v těchto frekvencích:
Nádoby na sklo, papír, plast: 2 x za měsíc
Tyto suroviny jsou svozovou společností předávány zpracovatelům k dalšímu využití.
Město Nová Role je členem systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů provozovaného
společností EKO-KOM a. s. Praha. Na základě uzavřené smlouvy jsou čtvrtletně realizovány příspěvky na podporu sběru a využití tříděného odpadu sebraného od občanů města. Z těchto příspěvků byla, mimo jiné, realizována intenzifikace sběru těchto
komodit ve formě instalace 20 kompletních stanovišť.

V současnosti probíhá posílení tří stanovišť nádobami na plast
a papír o objemu 10 m3.
Na závěr děkujeme občanům za poskytované podněty a spolupráci při provozování systému tříděného sběru a zpětného odběru, za iniciativu vynaloženou na dodržování kvality vytříděného
odpadu a také za trpělivost a pochopení při řešení občasných
provozních problémů.
Do dalšího vydání zpravodaje jsme připravili pokračování
průvodce správného třídění
Helena Šmídová
referentka OŽPV

/
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Technická služba Nová Role, s.r.o.
Ceník za uložení odpadu
na skládku Technické služby
Nová Role
platný od 1. 1. 2011

Ceník za dopravu a služby
platný od 1. 1. 2011
časová sazba

ZETOR+

AVIA+

Vozidlo - stroj - profese / sazba

Stavební stroje
Komunální technika
Profese

pronájem
/ za 1 den

do 15km
/ 1hod.

každá
započatá
hodina

sazba za
1 km

každá
započatá
hodina

sklápěč

460,-

115,-

20,-

35,-

nosič kontejnerů

460,-

115,-

20,-

35,-

cisterna

500,-

125,-

20,-

125,-

fekál

500,-

125,-

20,-

125,-

traktor

220,-

55,-

10,-

-

2 800,(s obsluhou)
2 800,(s obsluhou)
2 900,(s obsluhou)
2 900,(s obsluhou)
1 800,(s obsluhou)

vlek

420,-

105,-

-

-

1 580,-

plošina

500,-

125,-

-

-

1 950,-

radlice zadní

460,-

115,-

-

-

radlice čelní

480,-

120,-

-

-

sypač

480,-

120,-

-

-

sypač + radlice

500,-

125,-

-

-

rotační sekačka

440,-

110,-

-

-

vozidlo
/ stroj

1200,-

300,-

-

-

UNC750 nakladač

490,-

125,-

-

-

KTO 150 kompaktor

800,-

200,-

-

-

2 200,(s obsluhou)
2 200,(s obsluhou)
2 200,(s obsluhou)
2 400,(s obsluhou)
2 000,(s obsluhou)
2 200,(s obsluhou)
2 500,(s obsluhou)
4 800,(s obsluhou)
3 800,(s obsluhou)
4 200,(s obsluhou)

25 sklápěč

380,-

95,-

15,-

35,-

1 000,-

22 cisterna

400,-

100,-

15,-

35,-

1 100,-

válec vibrační

400,-

100,-

-

-

BOBR sběrný vůz

880,-

220,-

24,-

35,-

Malotraktor MT50,
Vega

380,-

95,-

15,-

35,-

2 800,(s obsluhou)
4200,(s obsluhou)
1000,(s obsluhou)

fréza sněhová

380,-

95,-

-

-

800,-

zametač ECO 100

560,-

140,-

-

-

2500,(s obsluhou)

pila motorová

400,-

100,-

-

-

1000,-

křovinořez

380,-

95,-

-

-

plotostřih

380,-

95,-

-

sekačka trávy

220,-

55,-

-

štěpkovač

560,-

140,-

-

-

svahový mulčovač

550,-

137,5

-

-

T 130 buldozer

K provozování skládky odpadů má Technická služba Nová
Role, s.r.o. Integrované povolení, vydané Krajským úřadem
Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, dne 3. 3. 2005 pod č. j. 2867/ZZ/RO/SP/04, ve znění
jeho změn ze dne 16. 6. 2006 pod č. j. 130/ZZ/06, ze dne
9. 2. 2007 pod č. j. 355/ZZ/07 a ze dne 1. 12. 2008 pod č. j.
3307/ZZ/08
Kód
odpadu

Název odpadu (cena za 1 tunu bez DPH
a bez zákon. poplatku)

Cena
za 1 t

Pozn.

010408
010409

Odpadní štěrk a kamenivo

400,-

TZS

Odpadní písek a jíl

400,-

TZS

010413

Odpady z řezání a broušení kamene

400,-

TZS

030105

Dřevotřískové desky a dýhy
(nekompostovatelné)

500,-

100101

Škvára, struska a kotelní prach

400,-

100121

Jiné kaly z čištění odpadních vod

400,-

101201

Odpadní keramické hmoty
před tepelným zpracováním

400,-

101206

Vyřazené formy sádrové

500,-

101208

Odpadní keram. zboží, cihly, tašky
a staviva (po tepeln.zpracování)

400,-

150106

Směsné obaly
(pouze jinak nevyužitelné)

500,-

161106

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály
z nemetalurgických procesů

400,-

TZS

Beton (pouze drobné kusy)

200,-

TZS

Cihly (pouze v omezeném množství)

200,-

TZS

170103

Tašky a keramické výrobky

400,-

TZS

170201

Dřevo (pouze demoliční - odpad jinak
nevyužitelný)

500,-

170202

Sklo (pouze demoliční - odpad jinak
nevyužitelný)

500,-

170302

Asfaltové směsi (lepenka)

400,-

170504

Zemina a kamení

105,-

TZS

170604

Izolační materiály

400,-

TZS

1000,-

170802

Stavební materiály na bázi sádry

500,-

-

1000,-

190902

Kaly z čiření vody

400,-

-

1000,-

190903

Kaly z dekarbonizace

400,-

200202

Zemina a kameny

105,-

200203

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

590,-

-

-

2400,-

Spider - svahová
sekačka

400,-

100,-

0,95 Kč/m2

-

2500,(s obsluhou)

200301

Směsný komunální odpad

560,-

mulčování trávy

-

-

1,- Kč/m2

-

-

200302

Odpad z tržišť

600,-

sekání trávy +
likvidace
odborné a řemeslné
práce

-

-

1,65 Kč/m2

-

-

200303

Uliční smetky

560,-

280,-

70,-

-

-

-

200307

Objemný odpad

650,-

svářečské práce

320,-

80,-

-

-

-

200399

Komunální odpady jinak blíže neurčené

počišťovač

180,-

45,-

-

-

-

závozník N a T

180,-

45,-

-

-

-

závozník/obsluha
BOBR

220,-

55,-

-

-

-

-

-

vylepování plakátu

50,- /kus

29,20 /kus

-

-

40,-

A2
60 x 42 cm

A3
42 x 30 cm

A4
30 x 21 cm

20,80 /kus

16,70 /kus

8,30 /kus

Veškeré sazby jsou uvedeny bez 20% DPH.
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TZS

170101

95,-

A0
A1
120 x 84 cm 84 x 60 cm

TZS

170102

380,-

sekačka traktor

kontejner natahov.

Ostat.

sazba + nakl. a vykl.

TZS

600,-

Uvedené ceny jsou bez 20% DPH.

K výsledné ceně se připočítává poplatek za uložení odpadů
na skládce dle zákona č. 185/2001 Sb., § 45, § 48, který činí
pro rok 2011 Kč 500,- za 1 tunu uloženého odpadu (tento
poplatek nepodléhá DPH). U odpadů označených „TZS“
se zákonný poplatek neúčtuje při plnění podmínky dle
integrovaného povolení (objemové procento hmoty).
Za každé vážení se účtuje poplatek ve výši Kč 30,- bez 20% DPH.

(zdarma)
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Město Nová Role hledá
Druh práce: zajišťování účetnictví účetní jednotky – města Nová
Role
Plat: dohodou
Pracovní úvazek: 30 h týdně

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
-	životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o případných
získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících
se účetnictví
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
-	vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
-	znalost práce na PC – běžný software a software zaměřený
na účetnictví
- nutná praxe v účetnictví minimálně 2 roky

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky: Přihlášky mohou zájemci podat nejpozději do 18. března 2011 (včetně) poštou, elektronicky s dodatečným dodáním ostatních dokladů elektronicky
nedoručitelných na základě vyzvání, nebo také osobně na podatelnu MěÚ Nová Role, a to nejpozději do 13 h. Přihlášky doručené
po stanovené lhůtě budou vyřazeny.

Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis zájemce

Adresa pro doručení přihlášek:
Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role,
Při elektronickém podání: katerinacerna@novarole.cz
(v přihlášce uveďte kontakt - tel. čís., e-mail)

ÚČETNÍ MĚSTA

Jednání na úřadech, co kde vyřídíte
Ohlašovna Městského úřadu Nová Role.
Ohlašovna vede evidenci obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v Nové Roli. Evidence je vedena v kartotéce přihlašovacích
lístků a zároveň v elektronické podobě. Ohlašovnou je vedena evidence objektů dle čísel popisných a evidenčních a indexu objektu.
Při práci s údaji v evidenci se řídíme zákonem č. 133/200 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
a následných zákonech a vyhláškách, které tento zákon mění nebo
doplňují a dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Hlášení trvalého pobytu. Občan ČR může mít jen jedno místo
trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Z přihlášení
občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani
k vlastníkovi nemovitosti.
Kdo se přihlašuje. Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený
zmocněnec na základě ověřené plné moci, za občana mladšího
15 let jeho zákonný zástupce, popř. pěstoun, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům jeho zákonný zástupce určený
soudem. Cizinci se přihlašují a mění pobyty jen na odděleních cizinecké policie ČR.
Potřebné doklady - platný občanský průkaz, občan po ukončení
pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního
občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.
Doklad opravňující užívat byt nebo dům (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva). Pokud občan takový doklad nevlastní
je třeba doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu vyplněné
na zadní straně přihlašovacího lístku. Úředně ověřené potvrzení
se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas
na přihlašovacím tiskopisu před pověřeným zaměstnancem úřadu.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá
k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům,

byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Správní poplatek, za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan ČR zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč, děti mladší 15 let
jsou od správního poplatku osvobozeny.
Při změně trvalého pobytu se upravuje občanský průkaz oddělením pravého spodního rohu a k dokladu se připojí potvrzení o změně trvalého pobytu, kde jsou eventuálně zapsány i děti do 15 let.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky. Občan,
který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky,
sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého
pobytu, v tom případě je občan povinen odevzdat občanský průkaz
do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
Žádost o zrušení trvalého pobytu (TP).
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo
padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby uvedené v §10 odst. 6
písm. c) zákona, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo
jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt. Po podání žádosti o zrušení
TP probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním
systému. Jelikož se v důsledku úředního zrušení údaje o místu TP
stává místem TP sídlo ohlašovny, je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu. V den nabytí právní moci rozhodnutí
o zrušení TP se stává občanský průkaz s nesprávným údajem o TP,
neplatným.
Od července 2010 zavádí ohlašovny změny v evidenci obyvatel
(přihlášení k TP, změna TP v místě, ukončení pobytu v ČR) také
přímo do centrálního informačního systému evidence obyvatel
ČR. To se rovněž týká změn při matričních událostech, narození,
uzavření manželství, registrované partnerství, změna jména nebo
příjmení, úmrtí, ovdovění.
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Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou. Pro ověření
pravosti podpisu je nezbytné, aby se žadatel dostavil osobně, s platným osobním dokladem. Správní poplatek je 30,- Kč za každý ověřený podpis. Legalizace podpisu se neprovede, pokud je podpis jinými písmeny než latinkou, nebo kde je text jen v jiném jazyce než
v ČJ nebo slovensky. V nutných případech (zdravotní omezení) navštívíme po předchozí domluvě žadatele o věření podpisu i doma.
Ověření shody opisu (kopie) s listinou je provedeno každému, kdo
uvedené doklady předloží.
Vždy je nutné předložit originál (popřípadě ověřenou kopii).
Za každou i započatou stránku je poplatek 30,- Kč. Neověřují se
fotokopie osobních dokladů nebo jiných průkazů, geometrické plány a technické kresby, listiny v jiném než českém nebo slovenském
jazyce, pokud nejsou připojeny úředně překlady do ČJ, dále s otisky plastických razítek či plastickými texty.
Poskytování výpisů z informačního systému obyvatel. Výpis se vydává na základě písemné žádosti a po předložení platného osobního dokladu, pouze dotyčné osobě, nebo osobě se zplnomocněním.
Správní poplatek činí 50,- Kč.
Poskytování informací o počtu osob přihlášených v domě. Informace se podá pouze majiteli rodinného domu, majiteli bytového
domu. Je možné dle nové vyhlášky i bytovému domu se společenstvím vlastníků, ale zástupci SVJ musí předložit souhlas shromáždění vlastníků bytových jednotek s poskytnutím těchto údajů.
Ohlašovna vede a aktualizuje voličské seznamy a zpracovává výpisy z voličského seznamu pro jednotlivé volební okrsky. Do voličského seznamu jsou zařazení obyvatelé Nové Role, státní občané
ČR při dovršení 18 let věku. Dále pak občané EU dle zvláštních
zákonů.
Přijímání žádosti o vystavení občanského průkazu (OP), vydání
nových OP.
K žádosti o první OP nebo k žádosti o nový OP po návratu
z ciziny je nutné přiložit fotokopiii rodného listu a doklad o státním občanství ČR. V tomto případě je možné státní občanství ČR
doložit platným cestovním pasem nebo požádat naším prostřednictvím o vystavení osvědčení o státním občanství ČR. K žádosti
o vystavení osvědčení o státním občanství ČR pro první OP nebo
pro dítě k prvnímu cestovnímu pasu se přikládá rodný list dítěte

(zdarma)
a rodné listy rodičů. Zkoumá se státní občanství i u prarodičů.
U dětí narozených po 01. 07. 2008 stačí když jeden z rodičů je
státní občan ČR.
K vyplněné žádosti se přikládá fotografie ze současnosti. Bez pokrývky hlavy. Vlasy a oblečení nesmí splývat s pozadím. Osoba
musí mít neutrální výraz, zavřená ústa a při trvalém nošení optických brýlí, tyto nesmí obroučkami zakrývat oči. Bez odlesků
ve sklech brýlí. Tmavé brýle pouze u nevidomých.
Při povinné výměně OP z důvodu změny některého z údajů zapisovaných v OP se přikládá fotokopie dokladu o provedené změně
– potvrzení o změně TP, rozhodnutí o zrušení údaje o místu TP,
oddací list, úmrtní list manžela, rozsudek o rozvodu s vyznačením
doložky o nabytí právní moci. K zapsání nepovinných údajů rovněž příslušné doklady- rodný list dítěte, diplom o udělení vysokoškolského titulu, oddací list k zapsání manžela.
Žádost o vydání nového OP může občan podat na kterémkoliv
pověřeném úřadu v ČR a také kdekoliv nový OP převzít.
Ohlášení ztráty, odcizení, poškození OP. Nejlépe ihned po zjištění ztráty či odcizení nahlásit na kterémkoliv pověřeném úřadu. Pokud oznámíte odcizení OP na Policii ČR, pak k žádosti o nový OP
budete přikládat protokol o oznámení odcizení sepsaný na PČR.
K žádosti se přikládá rodný list. Správní poplatek činí 100,- Kč.
V těchto případech a dále ve dnech konání voleb a při živelných
pohromách, je možné požádat o vystavení tzv. rychloobčansky
(OP je bez strojově čitelné zóny, zhotovená na počkání s platností 1 měsíc). Žádosti přijímá pouze Magistrát města Karlovy Vary.
K této se přiloží 2 fotografie. Správní poplatek 100,- Kč. Zároveň
se, ale žádá o vydání řádného OP.
Identifikace fyzické osoby. Toto potvrzení někdy vyžadují bankovní instituce k žádostem o úvěry. K žádosti o vystavení tohoto
dokladu se předkládá platný OP a rodný list. Poplatek je 30,- Kč
za stránku.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, a modrý.
Stáří slepiček - 18 - 20 týdnů
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří.

Prodeje se uskuteční v úterý 12. dubna 2011
Nová Role - naproti rest. U Petra
ve 14.10 hod
Případné bližší informace
tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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Příště bude pokračování o matričních záležitostech.
Elfrieda Lachmonová,
matrika a evidence obyvatel

Město Nová Role
Vás srdečně zve
na duchařskou komedii

Rozmarný duch
Představení se bude konat
v sobotu 26. března
od 19.30 hod.
v Kulturním domě Nová Role.
Vstupné: 20,- Kč

(zdarma)
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Zpráva o činnosti OO PČR Nová Role za rok 2010
Na základě dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, předkládám zprávu o činnosti OO PČR
Nová Role za rok 2010 v oblasti veřejného pořádku a bezpečnostní situace ve služebním obvodu Policie ČR Nová Role.
Obecná informace – charakteristika služebního obvodu
Do služebního obvodu OO PČR Nová Role spadají obce Děpoltovice, Nivy, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Mírová a Smolné Pece. Obecních či městských úřadů máme v obvodě naší působnosti celkem 5. Jedná se o obecní úřady: Božičany, Děpoltovice,
Mírová, Smolné Pece a Městský úřad v Nové Roli. V našem služebním obvodě žije trvale zhruba 5 400 obyvatel, přičemž toto číslo o víkendech, zejména v letní sezóně a prázdninách, významně narůstá o rekreanty z chatových osad v Nové Roli, Mezirolí a Děpoltovicích.
Plocha našeho služebního obvodu je 47,9 km čtverečních.
V současné době je obvod rozdělen do 4 územních celků – okrsků, za které jsou odpovědni policisté s územní odpovědností v tomto
rozsahu:
Okrsek „A“: Nová Role – část - polovina N. R. od ul. Chodovská směr Stará Role
- prap. Ladislav Gregor, pprap. Jan Holakovský
Okrsek „B“: Nová Role - část-polovina N. R. od ul. Chodovská směr Nejdek
- prap. Simona Zbořilová, nstržm. Miroslav Krajňák
Okrsek „C“: obce Božičany, Mírová, Jimlíkov, Smolné Pece, N.R.-Zastávka
- prap. Petr Purkart, prap. Jiří Domin
Okrsek „D“: obce Mezirolí, Děpoltovice, Nivy včetně chatových oblastí
- prap. Václav Mastný, pprap. Jana Březinová
Personální obsazení
V roce 2010 došlo na OOP Nová Role k personálním změnám. Ze zdejší součásti odešli 2 policisté – prap. Škop byl převeden na oddělení kriminalistické techniky a nprap. Jaroslav Pohůnek odešel ze služebního poměru. Na obvodní oddělení také nastoupili 2 policisté
– místo prap. Škopa přišel z OOP Rybáře prap. Jiří Domin a v srpnu byl na OOP převeden npor. Bc. Karel Váňa na pozici nového vedoucího obvodního oddělení. Nprap. Bc. Jaroslav Šimmer, který od 1. 11. 2009 byl pověřen vedením OOP Nová Role, je zařazen na OOP
jako zpracovatel a v době nepřítomnosti vedoucího oddělení jej zastupuje.
Na OOP Nová Role je v současné době faktický početní stav 11 policistů včetně vedoucího obvodního oddělení a policisty
nprap. Jaroslava Šimmera, který vykonává služební činnost zejména na úseku trestního řízení. Z uvedeného početního stavu je
1 policista od září 2010 v základní odborné policejní přípravě v Praze na policejní škole a k jeho návratu na zdejší součást dojde
v letních měsících 2010. Ze shora uvedeného vyplývá, že faktickou službu na zdejším oddělení v současné době zastává 9 policistů.
Plánovaný tabulkový stav zdejšího oddělení činí 11 policistů včetně vedoucího.
Činnost OOP NOVÁ ROLE:
V roce 2010 byla činnost OO PČR Nová Role zaměřena na splnění úkolů při zajištění ochrany bezpečnosti osob a majetku, veřejného
pořádku, odhalování trestných činů a přestupků, zjišťování jejich pachatelů a dále preventivní činnost ve všech výše uvedených oblastech, kdy v souvislosti s těmito úkoly byla prováděna preventivní opatření např. „ÚKLID“, která se konala jednou měsíčně a vždy byla
zaměřena na určitou problematiku, např. podávání alkoholu mladistvým, kontrolu chatových oblastí, BESIPu atd. Na těchto opatřeních
se podílely i OO PČR Nejdek, OO PČR Pernink a oddělení služební kynologie.
Při bilancování roku 2010 a splnění úkolů OO PČR Nová Role lze konstatovat, že v roce 2010 ve služebním obvodu novorolské policie
bylo spácháno, prověřeno a prošetřeno:
1) Na úseku nápadu trestné činnosti:
- celkem 100 trestných činů, z toho objasněno 69 trestných činů, což činí 69 %
Pro srovnání nápadu TČ s předchozími roky viz. níže uvedená tabulka:
Roky

2008

2009

2010

Počet TČ celkem

78

96

100

Počet TČ objasněných

49

61

69

62,8 %

63,5 %

69 %

Objasněnost v %

Shora uvedený nápad trestné činnosti co do počtu celkově zjištěných TČ, podílu objasněnosti, druhů trestné činnosti v rámci celého
sl. teritoria OOP Nová Role ve srovnání s předchozími roky vypovídá o tom, že v roce 2010 trestná činnost vzrostla oproti roku 2009
o 4 TČ a oproti roku 2008 vzrostla o 22 TČ. Průměrný počet zjištěných TČ tedy činí 109,5 % TČ/ROK ve sledovaném období uváděných
3 let.
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Ohledně druhů spáchané trestné činnosti zabírá největší podíl na celkovém nápadu majetková trestná činnost 53 %. Jedná se především o krádeže věcí z vozidel, víkendových a zahradních chat a provozoven.
Zhruba 15 % celkového nápadu trestné činnosti tvoří trestná činnost řidičů, která spočívá především ve spáchání trestných činů:
ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Z celkového nápadu trestné činnosti zaujímá 12 % tzv. násilná trestná činnost, kde v uvedené tabulce jsou zahrnuty loupeže, fyzická napadení mezi osobami s ublížením na zdraví včetně výtržnictví a útoků na veřejného činitele. V této souvislosti lze konstatovat,
že v celém sl. obvodu za uplynulý rok byly spáchány v drtivé většině tzv. bagatelní trestné činy vyplývající z běžné pouliční kriminality.
V další řadě z celkového nápadu trestné činnosti tvoří 5 % trestná činnost proti rodině a mládeži. Zde jsou zahrnuty především trestné
činy ohrožování výchovy mládeže a zanedbání povinné výživy. Tyto uváděné trestné činy byly všechny objasněny.
2) Na úseku přestupků a veřejného pořádku:
Celkem 347 přestupků, z toho na místě vyřízeno v blokovém řízení 247 přestupků uložením blokových pokut, oznámeno na příslušné
úřady 52 přestupků a odloženo bylo 48 přestupků.
V oblasti veřejného pořádku, pokud se týká města Nová Role, lze konstatovat, že přetrvávají problémy z posledních let zejména
ve vztahu k poškozování obecního majetku ničením laviček, zařízení dětských hřišť, vysypávání odpadkových košů o víkendech a rušení nočního klidu v souvislosti s konáním sobotních diskoték v KD v Nové Roli. Jako další problémové místo a zdroj častých narušení
veřejného pořádku lze označit provoz herny SYNOT TIP v OD Rolavan v Nové Roli. Problémovým a dalším vytypovaným místům
z hlediska udržení veřejného pořádku je ze strany zdejší součásti věnovaná patřičná pozornost a stejně jako v uplynulém roce budou
i v následujícím plánovitě a systematicky probíhat policejní opatření tzv. Úklidy a další akce bezpečnostního charakteru s různým zaměřením, a to zejména na dodržování veřejného pořádku, kontrolu podávání alkoholu a jiných návykových látek mladistvým, kontrolu
a dohled nad BESIPem, pátrání po hledaných osobách a odcizených věcech, kontroly chatových oblastí a dalšího zaměření podle aktuální situace v rámci bezpečnosti v regionu.
3) Úsek pátrání po osobách a odcizených věcech:
V rámci služebního teritoria OOP Nová Role bylo v uplynulém roce za využití všech dostupných sil a prostředků vypátráno celkem
52 hledaných osob, 6 odcizených věcí, ve 24 případech byli pachatelé zadrženi přímo na místě činu nebo bezprostředně po spáchání
činu, 4 osoby zatčeny, 30 osob zajištěno.
Přetrvávajícím problémem ve vztahu k pátrání po pohřešovaných osobách zůstávají útěky svěřenek z VÚ a ŠJ Nová Role, jejichž útěk
ze strany zdejší součásti není možno jinak postihnout, než faktickým zajištěním a předáním zpět do VÚ, odkud následně mnohdy týž
den opětovně utečou. Veškerá práce zakročujících policistů, vynaložený čas a prostředky, tak přicházejí vniveč, zatímco by mohly být
lépe a efektivněji uplatněny u občanů, kteří v tom či onom případě pomoc policie opravdu potřebují.
4) Dopravní nehodovost v obcích v roce 2010:
V rámci služebního obvodu OOP Nová Role je za rok 2010 evidováno 5 dopravních nehod, při nichž byly lehce zraněny tři osoby
a způsobena celková škoda 33 500,- Kč. Ve dvou případech bylo při dopravní nehodě zjištěno, že řidič byl pod vlivem alkoholu. Za snížením počtu dopravních nehod oproti minulým letům stojí zásadní změna zákona o provozu na pozemních komunikacích, ze kterého
vyplývá, že podstatnou část dopravních nehod řeší účastníci přímo se svými pojišťovnami bez účasti policie.
Zpracoval: npor. Bc. Karel Váňa

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

trasa č. 24 Nová Role
• 13 h
Nová Role (tržnice na Chodovské ul.)
• 14.30 h Hroznětín (před drogerií Emma)
• 16 h
Rotava (tržnice - parkoviště)
Prodej 28. 3. 2011

• 14 h Děpoltovice (u prodejny potravin)
• 15 h Nejdek (za Albertem u řeky)
• 17 h Kraslice (nám. TGM)
při objednání 10 ks — > 1 kuřice ZDARMA !!!

Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . stáří: 14 - 18 týd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . cena: 130 - 150,-Kč

Prodej 9. 5. 2011

Kuřice černé, červené . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . stáří: 14 - 18 týd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . cena: 130 - 150,- Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 - 3 týd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 - 80,- Kč
Kačeny barbarie (husokačeny). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 - 3 týd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 - 110,- Kč
Husy (bílé). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 - 3 týd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 - 150,- Kč
Husy (landeské). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 - 3 týd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 - 150,- Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 - 8 týd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 - 290,- Kč
Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Z činnosti oddílu volejbalu TJ Nová Role v roce 2010
Oddíl volejbalu TJ Nová Role se v roce 2010 zúčastnil okresního přeboru, Zimní ligy a několika turnajů. Do soutěží se zapojilo pouze
družstvo žen.

Zimní Liga
Zimní liga žen se odehrává ve třech skupinách po 5 družstvech. V březnu 2010 skončil 25. ročník neúspěchem našeho
oddílu, který neobhájil předešlé vítězství v nejvyšší skupině, skončil na posledním místě a sestoupil do nižší skupiny.
Po dvou odehraných kolech 26. ročníku Zimní ligy, hraného
jako Memoriál Karla Rady, novorolské volejbalistky opanují
1. místo průběžného pořadí.
Konečné pořadí družstev 25. ročníku Zimní ligy
– 1. skupina 2009/2010:
1.

Foto: TJ Nová Role

Okresní přebor Žen Karlovy Vary

Konečné pořadí družstev okresního přeboru žen
Karlovy Vary 2009/10:
1.

WITTE Nejdek A
Ostrov B

2. - 3.

Hroznětín

2. - 3.

Witte A

4.

Witte B

5.

Nová Role

Průběžné pořadí družstev 26. ročníku Zimní ligy
(po dvou kolech) – 2. skupina 2010/2011:

V okresním přeboru Karlovy Vary hraje 10 družstev. V červnu ženy oddílu volejbalu TJ Nová Role dohrály sezonu 2009/10
na 4. místě. V září začal nový ročník soutěže 2010/11 a po podzimní části si držíme opět 4. místo.

2.

Dalovice

1.

Nová Role

2.

Ostrov

3.

Lemigas

4.

Silnice

5.

Liapor

3.

Dalovice

Turnaje

4.

Nová Role

5.

Borek Ostrov

6.

WITTE Nejdek B

7.

Liapor

8.

Dvory B

Kromě dlouhodobých soutěží se v uplynulém roce volejbalistky TJ Nová Role zúčastnily dvou turnajů, O žlutickou Květuši
a domácího O novorolskou Venuši. Obě vystoupení byla maximálně úspěšná a znamenala vítězství. Některé hráčky působily
též v soutěžích s jinými týmy, např. Ostrovská volejbalová liga neregistrovaných, S poštovní spořitelnou do finále, Kost v krku aj.

9.

VK B

10.

Dvory A

Průběžné pořadí družstev okresního přeboru žen
Karlovy Vary 2010/11:
1.

WITTE A

2.

Dalovice

3.

Ostrov B

4.

Nová Role

5.

WITTE B

6.

Liapor

7.

Borek

8.

VK B

9.

Dvory B

10.

Dvory A

Již tradičním setkáním příznivců sportu pod vysokou sítí byl
vánoční turnaj v rámci Týdne otevřených dveří na hale TJ Nová
Role. Jako každoročně se zde sešla smíšená družstva (tentokrát
celkem 8), aby se naposledy v roce utkala v bojích o bodíky a dokázala, že volejbal v našem městě je velmi oblíbeným sportem.

Aktuální informace:
www.volejbalnovarole.estranky.cz

Za oddíl volejbalu TJ Nová Role
Ludmila Veselá

/

15 //

