Na návštěvě v partnerské obci
Na pozvání partnerské obce
Rittersgrün
v sousedním Sasku se naši občané zúčastnili
v sobotu dne 2. července 2005
patnáctých
slavností železničního muzea, ostrostřelců a oslav
77 let házené v Rittersgrünu.
Naší 25 člennou skupinu přivítal v areálu
železničního muzea starosta obce Rittersgrün pan
Frank Siegel.
Prohlédli jsme si železniční muzeum – v areálu bývalé konečné stanice úzkokolejné železnice,
včetně stále pojízdních parních lokomotiv a mnoha dalších historických zařízení.
Při zahájení slavností starosta Nové Role pan Václav Heřman pozdravil jménem našeho města
zemského radu, představitele obce Rittersgrün, členy místních zájmových organizací a všechny
občany. Ocenil zájem obyvatel z obou partnerských obcí o vzájemné poznávání historie, kultur a
současného života s tím, že mladá generace bude již určitě pracovat na uskutečnění společných
konkrétních cílů.
Salvy ze zbraní ostrostřelců provázeli předání ocenění nejlepším střelcům.
Rozlehlou obec jsme raději projeli autobusem. Rozkládá se totiž v délce téměř 2 km.Všech 1900
obyvatel žije v rodinných domcích roztroušených na příkrých stráních Krušnohoří. Obcí vedou
poznávací trasy. Všechny starší domky jsou označeny tabulkami s informací jaká řemesla tu
byla kdysi provozována a jakou má toto místo historii. Obec má ve znaku na zeleném podkladě
rytíře ve stříbrném brnění se srdcem v ruce a rudou chocholkou na přilbě. Autobus nás vyvezl
po krkolomných, ale udržovaných uličkách až ke klubovně se střelnicí místních ostrostřelců.
V podvečer jsme shlédli různá hudební a taneční vystoupení a ochutnali dobrý koláč. Při návratu
domů účastníci poděkovali vedení města za pěkný poznávací zájezd.
A protože víme, že partnerských obcí za hranicemi má naše město více, těšíme se na příští výjezd
k sousedům.
Celou návštěvu zdokumentoval pan Jan Maršálek na videozáznam. Tuto nahrávku slovem a
podrobnými informacemi doplnil pan Jaroslav Červený. Záznam můžete sledovat ve vysílání místní
kabelové televize.

E. Lachmanová



Z jednání
RMě a ZMě
V záměrech
obce
RMě
schválila pronájem
- st. p. č. 7/3 v k.ú. Mezirolí panu
Františku Palivcovi
- užívání předzahrádky u
restaurace Bernard do října
2005 s provozem maximálně od
21,00 hodin
- st. p. č. 470 v k. ú. Nová Role ve
prospěch paní Zdeňky Ungrové
- p.p.č. 1092/9 v k. ú. Nová Role
ve prospěch paní Marie Vlčkové
- části p.p.č. 1079 v k.ú. Nová
Role o výměře do 120 m2 plochy
k zajištění vstupu do nebytových
prostor čp. 238 majetku v pana
Kodajka
- p.p.č. 8/5 v k.ú. Mezirolí ve
prospěch Libuše Konečné
- části p.p.č. 1053/2 v k.ú.
Nová Role o výměře do 10
m2 k provozování novinového
stánku ve prospěch paní
Stachové
V bytových
záležitostech
RMě vzala na vědomí:
- že SVJ Školní 67-69 zrušilo
svoji žádost o půjčku z FRB
- stanovisko komise sociální a
zdravotní ve věci výměny bytů
v DPS a nové přidělení jednoho
bytu
- žádost ředitelky MŠ Nová Role,
Rolavská 234 o uvolnění prostor
bytu pronajatého v budově školy.
Důvodem jsou trvalé problémy
se stávajícími nájemci bytu.
- zamítla žádost o přidělení
bytu paní Anně Kosíkové, Petře
Janecké, Růženě Fojtíkové a
Tomáši Pohůnkovi.
V personálních záležitostech
RMě:
- schválila navýšení pravidelné
měsíční
odměny
jednatel
společnosti Norobyt, s.r.o.
- schválila poskytnutí odměny
odcházejícímu řediteli ZŠ panu
Mgr. Stanislavu Průšovi jako

ocenění jeho pracovních zásluh
při výkonu funkce
- jmenovala s účinností od 1. 7.
2005 na základě konkurzního
řízení do funkce ředitele DDM
v Nové Roli paní Milenu Tichou
a v souladu s platnými předpisy
jí stanovila plat s podmínkou, že
do 4 let zahájí studium v oboru
vykovávané činnosti na úrovni
minimálně vyššího odborného
vzdělání
- stanovila plat novému řediteli
ZŠ Nová Role panu Bc. Radku
Veselému a konstatovala, že
podmínkou výkonu funkce a
stanového platu je, že do dvou
let ukončí zákonem stanovené
příslušné funkční vzdělání
ředitelů škol a do 4 let zahájí
magisterské studium.
Dále
RMě
schválila
zpracování studie „Nová Role,
dětská hřiště na p.p. 1021/1
firmou BPO, s.r.o. Ostrov za
36.000,-- Kč. Jedná se o studii
na dětské hřiště, které bude
umístěno v prostranství mezi
ulice
Svobodova,
Krátká,
Husova a 1. Máje. V současné
době je studie k nahlédnutí u
vedoucí OŽPaV městského
úřadu v Nové Roli.
Rada města vzala na vědomí
4 předložené nabídky k zavedení
programu „SMS infokanál“.
Faktem je, že havarijní stav
městského rozhlasu v Nové
Roli i Mezirolí nedává možnost
informovanosti
občanů.
Proto město zvažuje možnost
informovat občany o důležitých
věcech cestou SMS zpráv
zasílaných na Vaše mobilní
telefony. Pod bodem „Odpis
pohledávek“ RMě schválila
odpis nevymoženého dluhu od
pana Oldřicha Drahého, bytem
Mezirolí 43. Panu Oldřichu
Drahému byla v roce 1994
vyměřena pokuta za černou
stavbu, která nebyla v plné
výši zaplacena. Po konzultaci
s právním zástupcem města

a s ohledem na probíhající
konkurzní řízení na majetek
jmenovaného se jeví dlužná
částka ve výši 17.596,-- Kč jako
nevymahatelná.
Projednán radou města byl
rovněž návrh na sloučení ZŠ a
ZvŠ Nová Role. S ohledem na
nový zákon o školství, platný
od 1. 1. 2005 a dále s ohledem
na skutečnost, že obě školy sídlí
na jedné adrese, v jedné budově,
dvojí účetnictví jim odděleně
vede jedna a ta samá osoba
atd.byla zvažována možnost
začlenění ZvŠ (19 žáků) pod
ZŠ, kde budou vytvořeny dvě
speciální třídy. Starostovi města
bylo uloženo svolat k tomuto
bodu jednání
s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy
na krajském úřadě za účasti
ředitelů obou škol. O výsledku
jednání Vás budeme informovat
v dalším čísle NZ.
K důležitým bodům jednání poslední schůze RMě
patřilo projednání záměru
integrovaného projektu Nová
Role „Příroda a lidé“. Jedná se o
záměr, jehož řešení by zahrnulo
oblast Novorolského rybníka,
TIC, sportovní areál, uvažovanou
lokalitu městského parku u
koupaliště až po zahrádky za
porcelánkou a na Bouchalce.
K tomuto bodu bylo uloženo
starostovi
svolat
pracovní
skupinu složenou ze všech členů
ZMě, odborníků z dané oblasti
projektů a vedoucích pracovníků
MěÚ k široké diskusi v termínu
do 15. srpna 2005.
Zastupitelstvo města, konané
27. června 2005 schválilo prodej
bytů:
- v Nádražní ulici čp. 221
ve prospěch paní Marie
Neumanové
- v Husově ulici čp. 29 ve
prospěch pana Deny Tvrzů
- Pod Nádražím v čp. 250 ve

prospěch manželů Zíkových
- v ulici 1. máje 195 ve prospěch
paní Věry Bílé
Dále
schválilo
prodeje
pozemků:
- p. p. č. 1514/16 ve prospěch
manželů Šilhánkových
- st.p.č. 641 ve prospěch manželů
Kašparových
- p.p.č. 1160/36 ve prospěch paní
Mileny Čepelové
- p.p.č. 1167/11 ve prospěch pana
Jaroslava Pařila
- p.p.č. 515/8 ve prospěch
manželů Bílových
- p.p.č. 21/3 ve prospěch paní
Miloslavy Pokorné
- p.p.č. 23/1 ve prospěch
manželů Konečných
- p.p.č. 826/16 ve prospěch pana
Jiřího Endrše paní Lucie Lehké
- p.p.č. 826/1 ve prospěch pana
Víta Tetura
- p.p.č. 38 a 41/2 ve prospěch
Václava a Blanky Pištěkových
- p.p.č. 500/10 ve prospěch pana
Martina Kosíře
- p.p.č. 687/7 ve prospěch Jana a
Ivy Ducháčkových.
K tomu bodu ZMě schválilo,
aby ve všech nově uzavíraných
smlouvách a o prodeji pozemků
k výstavbě RD byla uvedena
smluvní podmínka o předkupním
právu města po dobu pěti let od
uzavření kupní smlouvy.
ZMě zmítlo žádosti:
- pana Pavla Kesla o koupi části
p.p.č. 1571
- pana Marka Peňáze o koupi
části p.p.č. 58/5
- pana Martina Mrázka o koupi
st.p.č. 568
- o koupi části p.p.č. 1079 mezi
vlastní komunikací a domem čp.
238 v Tovární ulici
- zrušilo záměr obce na směnu
p.p.č. 1094/10 za p.p.č. 431/2
ZMě vydalo obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2005 O místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Vyhláška
je
zájemcům
k dispozici
na

podatelně městského úřadu a
dále ji najdete v tomto čísle NZ.
Podrobný
zápis
z jednání
zastupitelstva a jednání rad
města je zájemcům k dispozici
na úřadě města nebo na
internetových stránkách města www. novarole.cz
Ladislav Cinegr
místostarosta města

Mezirolí
Psal se rok 2004, když
poslanec parlamentu ČR ing.
Miloš Patera spolu se starostou
města a majitelem pozemků
panem Nguyen Huu Loi klepali
na základní kámen v lokalitě
Mezirolí, kde podle územního
plánu májí vyrůst téměř čtyři
desítky domků. V současné době
jsou ke všem parcelám dovedeny
inženýrské sítě a většina
pozemků má své majitele, kteří
mají zájem zde postavit svůj
rodinný dům a stát se občany
Mezirolí - Nové Role.

Vítáme děti do života
Terezie K a d l e c o v á
Christina Michaela
Zeindhoferová
Thea R e i c h m a c h e r o v á
Jakub M a c k o
Tomáš S e i n e r
Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme
k narození Vašich dětí.
Milé děti,
přejeme Vám hodně zdraví
a radostné a láskyplné dětství.
Za Sbor pro občanské záležitosti
MěÚ:
Jasněna Pšeničková

IIn
n z eerce
rc e v N Z
Vážení spoluobčané, místní
podnikatelé,
upozorňujme
na
možnost inzerce v Novorolském
zpravodaji!!
Ceny inzerce:
celá strana = 2.000,-- Kč
1/2 stránky = 1.100,-- Kč
1/4 stránky = 600,-- Kč
1/8 stránky = 300,-- Kč
- ke všem cenám + 19% DPH
Uzávěrka čísla je vždy do 15.
dne v měsíci, texty svých inzerátů
můžete zaslat i e-mailem:
lenkazigovicova@novarole.cz

Informace

správního odboru MěÚ

K výměně občanských průkazů
Protože se lidé stále ptají jak je to s výměnou občanských průkazů, tak znovu informujeme občany, že
v letošním roce nejpozději do 30. listopadu 2005 je třeba vyměnit všechny občanské průkazy, vydané do
31. prosince 1994
(jsou to občanské průkazy - knížky a občanské průkazy - karty
s datem vydání do 31. 12. 1994, i když je v nich uvedena platnost „bez omezení“)
Výměnu občanských průkazů je nutné provést podle zákona č. 328/1999 Sb. v platném znění - § 24,
odst. 2. Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
Přehled o postupné výměně občanských průkazů:
- a) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 – výměna za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji do 30. listopadu 2005
- b) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 – výměna za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji do 30. listopadu 2005
- c) občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 – výměna za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji do 30. listopadu 2007
- d) občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince
2003 – výměna za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji do
30. listopadu 2008
- výměna občanského průkazu je bez poplatku
- stačí předložit dosavadní občanský průkaz a 1 současnou fotografii
- výměnu občanského průkazu vyřídíte v kanceláři č. 11 (matrika) na MěÚ
v Nové Roli v pondělí nebo ve středu od 8 – 17 hodin
Jasněna Pšeničková
matrikářka


ZÁPADOČESKÁ ENERGETIKA
SKUPINA ČEZ

K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni
dne

9.8.2005

od

8.00 hod.

do

dne

od

do

dne

od

do

12.00 hod.

v části obce Mezirolí

přerušit dodávku elektřiny
Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písmo d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb.
o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení
případných škod. Dodávku obnovíme v nejkratším možném čase po ukončení prací.

Pozor!
Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době
považovat za zařízení pod napětím!
Pro případné informace volejte prosím linku 37 800 1111

INFORMACE TC
NOVÁ ROLE
Sportovní výsledky clubu:
Družstvo „A“ ve složení: R. Tichý,
R. Veselý, S. Sonnberger a T.
Veselý skončilo v I. lize na pěkném
3.místě.
Pořadí:
1. Lokomotiva K.Vary „A“
2. Gejzír Park „C“
3. TC N. Role „A“
Družstvu „B“ ve složení:
V. Vaněk, Z. Borský a T. Tvaroužek
o vlásek unikl postup do III. ligy.

Autonehoda

Netradiční svatba

Příkop plný plastů, použitého
zdravotnického materiálu a rozbité
díly aut. To je bilance dopravních
nehod na křižovatce Karlovy Vary Nejdek - Nová Role v obci Mezirolí.
Nikoho z majitelů havarovaných
aut nenapadne po dopravní nehodě
uvést místo nehody do původního
stavu a nejhorší na tom je, že je
nikdo k tomu ani nevede. Doufejme,
že nehoda, která se zde stala v
neděli 18. července 2005 patřila
k posledním. V současné době se
vydává stavební povolení a do konce
roku 2005 zde hodlá Krajská správa
silnic vybudovat kruhový objezd.

Dne 15. 7. 2005 se
uskutečnil svatební obřad
mimo
svatební
síň
na
zahradě snoubenců. Počasí
bylo nádherné a celý obřad
proběhl ve velmi příjemné
atmosféře. Viz. foto

Družstvo „C“ ve složení:
A. Heřman, R. Sakař a M. Hruška
skončilo ve IV. lize uprostřed
výsledkové listiny.
Starší žáci ve složení:
J. Strnad, J. Pokorný, T. Tvaroužek,
Z. Borský, K. Tichá, J. Maloušková
(na hostování z Gejzír Parku K.
Vary) se poprvé v této sezoně
zapojili do okresní soutěže, kde
sbírali cenné zkušenosti.
Co je nového:
V letošním roce bude zahájena
výstavba nové klubovny TC se
šatnami a sociálním zařízením.
Info pro sportovní veřejnost:
Tenisové kurty jsou přístupné
po celý den. Objednávky prosím
směřujte na správce p. Štefana,
mobil: 608 755 440.
1 hod / 60 Kč, zapůjčení tenisových
raket a míčků zdarma.
V případě zájmu se lze se
správcem areálu domluvit na
tréninkových lekcích.
1 hod / 180 Kč
Děkujeme
všem
členům
TC za příkladnou reprezentaci
novorolského tenisu a přejeme
pěkné léto.
Za výkonný výbor TC
předseda R.Tichý

Národní pohár v
kickboxu
Národní pohár v kickboxu 18. 6.
v Praze byl posledním bodovaným
turnajem před prázdninami. Klára
Lochová vybojovala dvě zlaté ve
fullkontaktu a přidala stříbro v
lightkontaktu. V lightkontaktu vzdala
finále bez boje soupeřce z Prahy, kterou
loni porazila ve finále MČR. A důvod?
Zároveň probíhalo finále fullkontaktu
žen do 65kg, tak se Klára musela během
chvíle rozmyslet, čemu dá přednost! A
vybrala si plný kontakt. Mohla riskovat
a odbouchat oba zápasy hned po sobě,
ale nechtěl jsem, aby riskovala porážku
v disciplíně, ve které kraluje! V –65 kg
jí čekala vysoká a technická závodnice
Vendula Mullerová. Na konci druhého

kola jí Klára tvrdými kopy dostala do
počítání a na začátku třetího kola utkání
rozhodčí ukončil po dalším počítání. Ve
finále –60 kg porazila ve finále další
reprezentantku Simonu Brandnerovou
z Klatov.
Miloš Černý, trenér

Vandalismus
Takto dopadla jedna z posledních laviček na dětském hřišti
u knihovny v noci z 21. na 22.
července letošního roku. Rovněž
basketbalový koš byl značně poškozen a musel být demontován.

Na slovíčko s ...
Mgr. Stanislavem Průšou.
Skončil jste ve funkci ředitele
Novorolské ZŠ. Stačil jste uskutečnit
své představy o dobré škole nebo
jsou nějaká skrytá přání, která se
nepodařilo zrealizovat?
Co to je „dobrá škola“?
Pro někoho to znamená: hodní
učitelé, žádné úkoly, žádné pětky,
žádné poznámky, a já dodávám
– málo vědomostí a pracovních
návyků.
Pro jiného je škola dobrá tehdy,
když dobře připraví pro další život,
a tady občas dochází ke střetům
a průšvihům, tedy i k pětkám atd.
Já jsem si přál řídit právě takovou
školu (i když to přinášelo střety
s dětmi i jejich rodiči). To se mi
myslím vyplnilo. Pak už jsem
bral jen jako třešničku navrch,
když mi po několika dnech pobytu
v naší škole řekl inspektor: „Je
tady cítit přátelské ovzduší ve
vztazích mezi žáky a kantory“.
Za to chci poděkovat všem svým
spolupracovníkům. Velmi mi ulehčili
situaci svým poctivým přístupem
k práci, svojí snahou udělat pro
děti co nejvíce. A že občas došlo ke
konfliktu? A kde nejsou? Podstatné
byly dobré výsledky našich žáků na
středních školách a to potvrdily i
testy znalostí, které loni a letos
proběhly pro deváté třídy v celém
kraji.
Štěstí jsem měl i v tom, že
dobře, bez zlomyslností a naschválů,
fungovala spolupráce s městem i
dalšími zařízeními a organizacemi
v Nové Roli.
A nesplněná přání? Nějaká jsou,
a dokonce bych řekl v současné
době nesplnitelná. Ještě více mužů
v naší škole, více peněz na vybavení
i na mzdy, protože s tím souvisí
možnost zavést další předměty, vyjít
více žákům vstříc. Prostory školy
by potřebovaly častěji vymalovat,
tělocvična novou podlahu, učebny
novější nábytek, školní jídelna nová
okna a mohl bych pokračovat.
Jak se změnilo školství za dobu,
kdy ve škole pracujete? Co vás
ve školství potěšilo a kdy jste byl
zklamán?
Změnilo se moc. Od mých

začátků v roce 1961 až do roku
1989 byli učitelé hodnoceni hlavně
za to, kolik je ve třídě nástěnek
s politickou tématikou, kolik je ve
třídě pionýrů, jak do výuky vkládají
„výchovné využití učiva“. V hodině
se muselo nejméně jednou objevit,
že „rodná strana ví všechno nejlépe“
nebo alespoň „Sovětský svaz je náš
vzor“. Vlastní výuka byla až na
druhém místě, a ještě měl úspěch
ten, kdo se dokázal nabiflovat. Nyní
politika ze školy zmizela. Biflování
už také pozvolna mizí a začíná se
uplatňovat schopnost vyhledávat
potřebné údaje ne v hlavě, ale
v knihách, na internetu atd, i když
na můj vkus to jde moc pomalu.
Bohužel se změnil i přístup části
rodičů ke škole, uvedu trochu (ale
jen trochu) nadsazený příklad.
Dříve jsem nechal po vyučování žáka
dopsat úkol, který zapomněl včera
napsat. Další den mi jeho maminka
přišla poděkovat, že jí pomáhám
Pepíčka „srovnat“. Dnes Pepíčkovi
jen vynadám za to, že nepřinesl
úkol, a druhý den je ve škole tatínek
s právníkem a vyhrožují žalobou
za šikanování jeho syna. A smutné
také je, že čím dál víc o fungování
školství a škol rozhodují neodborníci
na všech úrovních rozhodování a
řízení a za vším je snaha ušetřit, ať
to stojí co to stojí.
Co vás přivedlo k učitelské
profesi?
Inzerát v novinách. Po maturitě
jsem se na první pokus nedostal
na tu vysokou školu, na kterou
jsem chtěl. Můj otec pak náhodou
objevil v novinách inzerát, že právě
vznikající pedagogický institut
v K. Varech má ještě volná místa.
Původně to pro mne mělo být jen na
rok, ale na škole se mi líbilo, tak
jsem dostudoval a stal se kantorem.
Jak jste se dostal do Nové Role?
Poprvé náhodou. Školu jsem
končil v době, kdy absolventi
nastupovali tam, kam dostali
„umístěnku“, sami si místo nemohli
najít, psal se rok 1961. Ve stejném
čase Nová Role procházela velikými
změnami, budovala se tu porcelánka,
dokončovalo sídliště, otvírala velká
základní škola. Já jsem už nebyl
sám, byli jsme „manželská učitelská
dvojice“, a náhodou dvě volná místa
byla právě na ZDŠ Nová Role.

Vypadalo to jako doživotní stav,
manželství i zaměstnání. V roce
1976 i na nás dopadla normalizace
a „strana a soudruzi“ rozhodli, že
věčně rebelující kantor musí za trest
odejít jinam. Volba padla na Toužim.
I tam jsme si zvykli, i tam to začalo
vypadat na doživotí. Rok 1989 vše
změnil. Na počátku léta jsem se
stal vdovcem a na počátku zimy nás
opustila „rodná strana“. Pak přišel
druhý nástup do Nové Role - přijal
jsem nabídku vrátit se a pracovat tu
jako ředitel.
Které předměty jste učil?
Za svých čtyřicet pět učitelských
let jsem učil všechny předměty
s výjimkou výtvarné výchovy a
češtiny, těm jsem se ubránil.
Nejraději a nejčastěji jsem učil
matematiku a tělocvik. Matematiku
pro její jednoznačnost a logiku.
Tělocvik proto, že mi umožnil poznat
děti i jinak než v lavici. Teprve v boji
s vlastní leností, v boji o vítězství,
se dětská duše odkryje tak, že by ji
mnohdy ani vlastní rodiče nepoznali.
Ale platí to i o kantorovi, tělocvikář
na hřišti se chová trochu jinak než
matykář u tabule.
Jaké byly vaše oblíbené předměty,
když jste sám chodil do školy?
Na základku už si nevzpomínám,
to už je strašně dávno. Na
gymnáziu to byla matematika a
příbuzné předměty, fyzika, chemie,
astronomie. V té době jsem začal
aktivně sportovat a také jsem se
učil hrát na kytaru, takže tělocvik
a hudba.
Jaké máte koníčky?
Jednoznačně sport. Aktivní
i televizní. Tím aktivním myslím
vlastní tělesný pohyb (pěšky, na
kole, ve vodě i na vodě, na sněhu)
a také pohyb jako trenér různých
mládežnických družstev, hlavně
v basketbalu. Vztah k pasivnímu,
gaučovému sportu mě donutil koupit
do bytu druhý televizor, protože
zákon schválnosti říká, že když je
v televizi sport, na dalším programu
je určitě film nebo divadlo, a hádejte
se pak s manželkou, co má mít
přednost.
A další koníčky? Od všeho trochu.
Zahrádka, práce se dřevem,
houbaření, jízda autem, křížovky,
televizní soutěže, v poslední době

počítač.
Co vlastně dělá učitel nebo ředitel
o prázdninách?
U učitele je to každé prázdniny
téměř stejné. Červen je tak vypjatý,
že první týden v červenci učitel jen
lapá po dechu, zklidňuje nervy a
přitom uklízí kabinety a třídy, aby
mohl proběhnout generální úklid
školy. Druhý týden začíná dovolená
a ta je u každého jiná. Ti mladší,
ještě neopotřebovaní, si jedou
přivydělat na prázdninové tábory
nebo podobné akce. Ti starší si
užívají dovolenou jako každý jiný,

cestují, odpočívají, relaxují. A
poslední týden v srpnu to začíná
ve škole nanovo. Příprava třídy,
příprava ročních plánů, všeobecná i
odborná školení.
U ředitele je to podobné. Ten navíc
ještě v době prázdnin zařizuje a
kontroluje práce na opravách a
údržbě školy, v případě potřeby shání
nové učitele, připravuje organizačně
nový školní rok. Sestavuje roční
plán práce školy, kdo co a ve které
třídě bude učit, nový rozvrh atd. To
všechno musí zvládnout dřív, než do
školy nastoupí učitelé. Jen tak pro

zajímavost, dříve trvalo sestavení
rozvrhu pro naši školu tak deset
až čtrnáct dní, dnes nám pomáhá
počítač a i tak je sestavení rozvrhu
otázkou čtyř až pěti dnů.
Logicky z toho vyplývá, že
(kdyby to šlo) bylo by výhodné
být ve školním roce ředitelem a o
prázdninách učitelem.
Mgr. Stanislav Průša byl radou města
uvolněn z funkce ředitele ZŠ v Nové
Roli z důvodu odchodu do důchodu.
K tomuto životnímu mezníku obdržel
osobní dopis starosty města.



Literárně branné zápolení po osmnácté
Příběhy Ferdy mravence byly tématem letošní soutěže pořádané každoročně
Obecní knihovnou v Mezirolí u příležitosti konce školního roku. V úterý 28.června,
v době, kdy bývá knihovna otevřena, vyrazilo na trať dlouhou asi jeden kilometr 21
dětí ve věku od čtyř do čtrnácti let, aby na deseti teoretických otázkách prokázaly
svou znalost Sekorových knih, aby na třech praktických úkolech předvedly svou
zručnost (foto – ovládání lasa) a aby se snažily absolvovat celou trať v co nejkratším
čase.
S těmi nejmenšími, kteří ještě neumí číst běží vždy starší kamarádi, rodiče, prarodiče (ti ale
letos nedorazili) nebo tety a strejdové. Starší děti jsou rozděleny do dvou věkových kategorií. Celá
soutěž tak má tři vítěze. Nejen pro ně bývají připraveny velmi zajímavé ceny, nikdo neodchází
s prázdnou.
Celé odpoledne na děti dohlížely tři dobrovolnice: paní Husaříková, paní
Švejdarová a slečna Bíklová, jimž náleží velké díky, protože bez jejich pomoci by
soutěž nebylo možno uskutečnit.
A zde jsou tři nejlepší z každé kategorie:

nejmladší

1.- 4. třída

5. - 9. třída

1. Tomáš Melichar
2. Zdeněk Vácha
3. Radek Švejdar

1. Petra Linková
2. Jirka Fico
3. Zuzka Bílová

1. Jirka Koubek
2. Tomáš Hančer
3. Roman Krajsa

P.S.: Zde je jedna z otázek, na kterou měly děti odpovědět. Budete Vy znát správnou odpověď?
Co jsou ve skutečnosti mravenčí krávy? Nabízíme možnosti
a) blechy
b) vši
c) mšice

Michalská pouť
Jaký program připravujeme na Michalskou pouť ?
Víte, že Michalská pouť se v novodobé historii města zavedla v roce 1993 u příležitosti znovuvysvěcení kostela
sv. archanděla Michaela. Kostel byl díky občanské iniciativě celkově opraven a byla tak zachována významná
kulturní památka. Letošní Michalská pouť bude tedy v pořadí již třináctá. Žijeme v době počítačů a superstars
a také levného stánkového prodeje. Zkuste se přenést o několik století zpět a navštívit středověký jarmark.
Samozřejmě také se chodilo za levnými nákupy. Ale hlavně zde bylo vidět ruční výrobu toho, co si můžete
koupit.

17. září 2005-sobota
9,00 hod - Nádražní ul. vedle Domu hasičů

STŘEDOVĚKÝ JARMARK
- Historické tržiště: kovář, platnéř, kameník, věštírna, nožař,
keramika, dřevo, kůže, košíky, paličkování, brusič polodrahokamů-Kejklíři, tanečníci, loutkové divadlo-Rytířské souboje, pamětní mince -Projížďky na koních, dětské soutěže - POUŤOVÉ ATRAKCE (u kostela sv. Michaela)
+ tradiční stánkový prodej, občerstvení
14,00 – 18,00 hod. NOVOROLSKÁ dechovka - „U Petra“
10,00 hod. M Š E S V A T Á – kostel sv. Michaela
18,00 – 23,00 hod. kapela ing. Rokůska rest. „U Petra“
21,00 hod. OHŇOSTROJ - areál SDH

18. září 2005 – neděle
od 9,00 hod. pokračují pouťové atrakce
Přesný program na plakátech a v příštím čísle NZ.


Zajímavost Nové Role

Jubileum

Mlecí kámen postavený jako
výzdoba parčíku na rohu Husovy
a Krátké ulice nelze přehlédnout.
Kdysi jej zde instalovali pracovníci
technické služby města jako
připomínku na mlýn čp. 147.
Stával na Rolavě od roku 1929
a byl prostředním z někdejších 3
mlýnů v Nové Roli. Objekt měl
2 podlaží, které obýval mlynář
s rodinou, v přízemí a ve sklepě
bylo zařízení mlýna (pohony a
stroje). Mlýn zanikl v polovině XX.
století. Zůstal po něm tento kámen
a stavební dokumentace.

Dne 7. 6. 2005 oslavil
významné životní jubileum pan
Jan Kučera, bývalý ředitel Základní
školy v Nové Roli. Osobně a jsme
ho navštívili a poblahopřáli mu
k narozeninám.

Základní škola Nová Role,
Školní 232, 362 25 Nová Role
– IČO 7093 94 54

KAMARÁDI
MOUDROSTI

POZOR – změna plateb stravného
ve ŠJ pro školní rok 2005/2006

V měsíci květnu a červnu
jsme v knihovně, jako každý rok,
připravily pro děti soutěž Kamarádi
moudrosti. Soutěžily děti od 1. do
5. a od 6. do 9. třídy. Děti musely
alespoň třikrát navštívit knihovnu
a vypůjčit si knihu. Letos poprvé
na děti každý výpůjční den čekal
literární rébus, za který mohly
získat další body. Děti se opravdu
snažily a tak myslím, že sladká
odměna, která na vítěze čekala,
byla opravdu zasloužená. Chtěla
bych pochválit hlavně snahu
prvňáčků, kteří sice neměli mnoho
šancí mezi zkušenými, ale moc se
snažili. Proto jsme pro každého
měly připravenou malou odměnu.
Vyhodnoceni byli také nejlepší

Cena za jeden oběd pro 1. –4. tř.
18,-- Kč
Cena za jeden oběd pro 5. – 9. tř.
19,-- Kč
Cena za jeden oběd pro cizí
strávníky
46,-- Kč
Zároveň upozorňujeme na změnu
plateb za stravné rovněž od 1. 9.
2005.
Stravné lze platit:
a) inkasem – v tomto případě je
nutné předem složit JISTINU ve
výši 700,-- Kč na dítě
b) hotově – podmínky plateb se
nemění

čtenáři z každé třídy a ze všech
zúčastněných jsme vylosovaly
deset, kteří si odnesli knihu.
Pořadí na prvním stupni:
1. místo 5. B
852 bodů
2. místo 3. A 721 bodů
3. místo 4. B
464 bodů
Pořadí na druhém stupni:
1. místo 6. A 588 bodů
2. místo 7. B
544 bodů
3. místo 9. A 440 bodů
Vítězné třídy převzaly putovní
cenu a rok bude u nich v opatrování.
Všem gratulujeme a těšíme se na
děti i v době prázdnin, kdy jsme na
ně nezapomněly a připravily jsme
pokračování celoročních soutěží.
Za knihovnu
Marcela Toužimská

SRPEN
měsícletních
letníchdiskoték
diskoték
SRPEN -–měsíc
Pá 5.

I. ZAHAJOVACÍ PARTY
Vstup zdarma

So

6.

II. ZAHAJOVACÍ PARTY
Vstup zdarma

Pá 12.

CLUB DANCE
HitMix Nonstop

So 13.

TEQUILA JOSÉ CUERVO
party - Latino music
Pá 19. CLUB DANCE
HitMix Nonstop
So 20. OLDIES BUT GOLDIES
Hity 60. – 90. let
Pá 26.

CLUB DANCE
HitMix Nonstop

So 27.

DISCO party
na konec prázdnin

Více informací o jednotlivých večerech se
dozvíte z plakátů.
Klub otevřen od 20:00.
Start diskotéky ve 22:00
Vstupné 30 Kč
Diskotéky uvádí DJ Tomáš Stabenow,
DJ Mat, DJ Pat a pozvaní hosté.

Zajímavost
Nové Role II.
Toto podivné zařízení umístěné
v malém domku naproti garážím
v obci u autobusové zastávky je
bývalá žehlírna (mandl). Řada
občanů si tento provoz na pomoc
hospodyním ještě dobře pamatuje
a tak by jejich vzpomínka mohla
být docela zajímavým čtením pro
všechny Novoroláky. Domeček byl
postaven v roce 1933 jako sběrna
mléka. Místnost má rozměry 4,60
m x 3,50 m. Podlaha měla dvě
úrovně. Vnější a vnitřní. Vnitřní byla
založena do země. Do této jímky byly
stavěny konve s mlékem aby mléko
bylo v chladu a vydrželo čerstvé až do
svozu mlékárenským vozem. Sběrna

pojmula až 600 litrů mléka. Z pohledu
dnešních zákonů byl domek postaven
načerno. Do dnešního dne není
zapsán v katastru nemovitostí a nemá
svého majitele. Majitelem pozemkové
parcely, na které je postaven, je město
Nová Role.

Město Nová Role
Obecně závazná vyhláška č. 5/2005,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 27.6.2005 usnesením číslo 18/07 usneslo vydat na základě § 14 odst.
2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

1)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Nová Role touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále jen „poplatek“).1)

2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 2) kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek
a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

3)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odst. 2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Čl. 2
Správa poplatků

Správu poplatku vykonává Městský úřad Nová Role (dále jen „správce poplatku“) a v řízeních ve věcech poplatků postupuje
dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. 3
Veřejné prostranství
Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují prostranství konkrétně specifikovaná v příloze č. 1 k této vyhlášce
a znázorněná na příslušných mapách jednotlivých částí města Nová Role v příloze č. 2.

1)

§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1)

Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného
prostranství.

2)

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu,
jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je
podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z
její podnikatelské činnosti.
Čl. 5
Sazby poplatku

1)

Sazby poplatků činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den:

2)

a)

Za užívání veřejného prostranství k umístění dočasných zařízení sloužících pro poskytování
prodeje nebo pro umístění reklamních zařízení =50,-Kč/m 2.

b)

Za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení či umístění skládek = 5,-Kč/m2.

c)

V ostatních případech uvedených v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky (tzn.: provádění výkopových prací,
užívání prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb) =10,-Kč/m2.

Za použití veřejného prostranství pro zařízení cirkusů, lunaparků, a jiných obdobných atrakcí se stanovují poplatky
paušální částkou, která činí:
a)

700,-Kč na každý i započatý týden u lunaparků.

b)

200,-Kč na každý i započatý týden u ostatních.

Čl. 6
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeny osoby - uživatelé veřejného prostranství, kteří na něm pořádají akce, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely. Dále jsou od poplatku osvobozeny osoby, které veřejné prostranství užívají na základě řádně
uzavřeného nájemního vztahu s městem Nová Role k pozemkům, případně též souvisejícím zařízením a příslušenství umístěným
na nich, které jsou pro účely této vyhlášky specifikovány jako veřejné prostranství.
Čl. 7
Splatnost poplatku
1)

Poplatek podle čl. 5 odst. 1 pís. a) této vyhlášky je splatný nejpozději v den splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku
poplatkové povinnosti, a to v hotovosti do pokladny u správce poplatku.

2)

V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 10ti dnů ode dne doručení příslušného dokladu o vyměřeném
poplatku, a to na účet města Nová Role, případně též do pokladny správce poplatku.

Čl. 8
Ustanovení závěrečná
1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem,
přičemž může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2)

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit
nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této
lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl
poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3)

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 6/2003 Sb., o místních poplatcích, vyhlášená dne
16.12.2003.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. 7. 2005.

Ladislav Cinegr, v.r.

Václav Heřman, v.r.

místostarosta města

starosta města

Úplné znění vyhlášky včetně seznamu příloh je k nahlédnutí na MěÚ v Nové Roli.

Informace správního
odboru o ztrátách
a nálezech
V průběhu roku 2004 bylo
nalezeno a řádně odevzdáno
na městský úřad v Nové Roli
45 různých nálezů. Převážně se
jednalo o klíče. Pár poctivých
nálezců odevzdalo peněženky a
doklady, z čehož měli majitelé
velikou radost. K 19. červenci

roku 2005 evidujeme 17 nálezů
za rok 2005. Seznam nalezených
klíčů naleznete na vývěsní tabuli
ve vestibulu MěÚ.
Veškeré informace o ztrátách a
nálezech vám podá sl. Žigovičová
– kancelář č. 10.
Nevyzvednuté předměty evidujeme na našem MěÚ 2 roky,
poté jsou odevzdány Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových.

Výroba širokého sortimentu pomníků
z jedenácti druhů kamene a teraca.
Dále dodáváme:
- lampy / vázy , kamenné, litinové,
anticorro /
- rekonstrukce pomníků
- výměna jednotlivých dílů
- tesání písma
- čištění povrchu
Volejte tel: 606 133 631
Přijedeme za vámi.

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ
Provádí výcvik sk. B,B + E,
Školení řidičů
Délka výcviku po dohodě.
* UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY
ZAPŮJČÍME.
* NAŠE CENY VÁS PŘÍJEMNĚ
PŘEKVAPÍ.
* PLATBA MOŽNÁ I NA
SPLÁTKY
Informace: DDM Chodov,
Husova 263

Tel.: 602 475 702, 602 475 703
352 692 327

Od 4.6.2005 do 24.9.2005 jsou opět v provozu
CYKLOBUSY Karlovarského kraje 2005
Sokolov-Karlovy Vary-Ostrov-Jáchymov-Boží Dar-Horní Blatná a zpět

Karlovy Vary-Sokolov-Prameny-Kladská-Lázně Kynžvart-Mariánské Lázně-TepláMnichov-Bečov n.Teplou-Krásno-Horní Slavkov-Loket-Sokolov-Karlovy Vary

Karlovy Vary-Bochov-Bečov n.Teplou-Krásné Údolí-Toužim a zpět
Bližší informace na

www.autobusy-kv.cz
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