Vážení spoluobčané,
je začátek nového roku a to je čas
bilancování a plánování.
Co se udělalo jistě všichni víte,
protože sledujete městské, okresní,
regionální i celostátní mediální
prostředky. Všude během roku
média psala i vysílala o dění u nás
v Nové Roli. Myslím si, že na tak
malé městečko jako je Nová Role
toho bylo až dost. Pro připomenutí
uvádím jen některé věci na které
si vzpomínám:
Novorolská
walcha,
výstava
Příroda a člověk, Letní slavnosti
v Děpoltovicích, Michalská pouť
a další kulturně společenské
akce a kde je důležité jmenovitě
poděkovat: Jaroslavu Šimkovi
a
členům
kulturní
komise,
Ladislavu Cinegrovi a Elfriedě
Lachmanové, Heleně Lahodné
a dalším.
Rekonstrukce základní školy v Nové
Roli a poděkování firmě Kvaryod,
Ing. Miloši Paterovi poslanci
Parlamentu ČR, Ing. Miroslavu
Kapounovi.
Opravy chodníků, ploch pod
kontejnery
a
komunikací
v Jimlíkově, Mezirolí a Nové Roli.

Budova městského úřadu Nové Role v zimě

Zkvalitnění
vody
v
našem
Novorolském rybníce a poděkování
majitelům chat, kteří si uvědomili,
že svými odpady znečišťovali vodu
a nyní již používají biologické
preparáty, které ničí škodliviny
a do rybníka odtéká voda poměrně
čistá. Firmě G-servis, s.r.o., která
umí znečištěnou vodu upravit
tak, aby vyhovovala hygienickým
normám pro koupání.
Celková částka vynaložená na akce
města byla 25 mil. Kč
Největším problémem v uplynulém

foto: Jarka P.

roce vidím v neutěšeném stavu
chodu porcelánky v Nové Roli, kdy
od poloviny roku lidé normálně
pracují, ale odměnu dostávají
podle toho, jak přicházejí peníze
od zákazníků na konto. Nejhorší
na celém problému je skutečnost,
že nikdo neví, jak celá záležitost
dopadne, což znamená jestli nadále
porcelánka bude vyrábět nebo ne.
Co připravujeme v roce 2009
• Chceme v tomto roce dokončit
rekonstrukci základní školy
v Nové Roli.
• Chceme zrekonstruovat
zdravotní středisko, tak
abychom uspokojili požadavky
lékařů i pacientů.
• Chceme opravit rozbité
komunikace.
• Chceme vyřešit parkovací
místa v Rolavské ulici.
• Chceme regenerovat městskou
zeleň a další.
Vidíte, že toho není zas tak málo,
jak by si někdo mohl myslet.

Do nového roku 2009 bych chtěl
všem dobrým lidem popřát
mnoho osobních i pracovních
úspěchů a hlavně pevného
zdraví.
Nově zrekonstruovaná škola pod sněhovou přikrývkou

foto: Jarka P.

Václav Heřman
starosta města Nová Role

Vítáme děti do života
Vážení
rodiče,
blahopřejeme
k narození Vašeho dítěte:
Johana Skalická
Milá Johanko přejeme Ti hodně
zdraví a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Oznámení
Gynekologická ordinace v Nové Roli
MUDr. Evy Polomisové oznamuje,
že od LEDNA 2009 je zapotřebí
se objednávat na telefonním čísle:

Informace
z matričního úřadu
Nová Role
Rok 2008 skončil a zvykáme
si na psaní jiného letopočtu.
Někteří plánujete v letošním
roce
uzavřít
manželství,
někteří čekáte narození dítěte,
někdo ztratí občanský průkaz,
potřebuje
ověřit
podpis,
vystavit duplikát matričního
dokladu nebo změníte trvalý pobyt
a podobně. Nebo jen budete potřebovat
poradit v určité životní situaci. Když
nevyřídíte záležitost na místě, vždycky
Vám poradíme jak postupovat aby
vše skončilo k Vaší spokojenosti.

774 435 460

celkem 17 manželství (15 v Nové Roli, 1
v Děpoltovicích a 1 v Nivách). Přivítali
jsme 38 narozených dětí. Další děti
narozené v r. 2008 se do Nové Role
přistěhovaly se svými rodiči.
Celkem se do města Nová Role
přihlásilo 156 nových obyvatel.
V rámci Nové Role změnilo
svůj trvalý pobyt 71 občanů.

Blahopřejeme
101 se přihlásilo k trvalému
jinde. 33 občanů zemřelo.

všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
lednu.
Významné životní výročí 75, 80, 85,
a více let oslaví v lednu tito občané:
Mária Bukerová
Růžena Kunštárová
Vladislav Sedláček
Jaroslav Švarc
Zdeněk Záleský
Josef Vaněk
Vlastimila Zralá
Anna Blažková
Vladislav Cígr
Josef Mádl
Milada Mottlová
Margita Dvořáková
Přejeme hodně zdraví a štěstí!
Komise pro občanské záležitosti

KULTURNÍ DŮM
NOVÁ ROLE

Zajímavý je údaj o počtu osob
jejichž adresou trvalého pobytu
je sídlo ohlašovny MěÚ - 168
osob.

Samozřejmě s ohledem na to, co stanoví
zákony České republiky.
Poslední matriční událostí v loňském
roce
bylo
uzavření
manželství.
A v prosinci proběhlo také poslední
vítání nových občánků našeho města (Viz
přilehlé fotografie). Připomínám
všem účastníkům vítání občánků
a dalším zájemcům, že záběry
z tohoto slavnostního obřadu
mohou shlédnou na webových
stránkách města Nová Role. Zde
můžete sledovat i pravidelné
rozhovory s představili města
a pracovníky Městského úřadu.

Ke dni zpracování tohoto
příspěvku má město Nová Role celkem
4147 obyvatel. Z toho jsou 3502
dospělých, 578 dětí do 15 let. 67 obyvatel
jsou cizinci.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

V loňském roce bylo v našem
matričním obvodu uzavřeno

LEDEN 2009
Sobota 10.1.
MYSLIVECKÝ PLES
20:00 - 02:00, bohatá tombola
Sobota 17.1.
CLUB DANCE R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Sobota 31.1.
TANEČNÍ LIGA PARTY 3
CD za 25.000,- k rozdání
22:30 - 04:00, vstupné 50 Kč

R

CULTURE CLUB

DJ T. Stabenow
DJ Franta Babka
– Praha
DJ T. Stabenow

INFO: 776 712 771

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Poděkování
Chtěla bych využít příležitosti
a upřímně poděkovat celému kolektivu
učitelek z mateřské školy v Nové Roli
za obětavost, lásku a péči, kterou
věnují našim dětem. Bohatý program
na besídkách, který s dětmi několikrát
do roka připravují, je toho důkazem.
Konkrétně dnes děkuji za vystoupení,
které nacvičily s dětmi v pěveckém

kroužku, ať už vloni o Vánocích, nebo
letos 28. 11. 2008 pro seniory, ale
především za vystoupení v Karlových
Varech před hlavní poštou.
Vidět veselé zpívající děti a obzvlášť
v předvánoční čas, zahřálo u srdce nejen
nás rodiče, prarodiče a ostatní diváky,
ale hlavně samotné děti.
Díky vám.
Maminka malé Martinky

Paličkovaná krajka
V měsíci listopadu a prosinci jsem měla v novorolské knihovně
výstavu paličkované krajky a keramiky. Téměř denně chodily
na výstavu v rámci výuky školní třídy se svými učiteli. Dětem
jsem vyprávěla o historii paličkování a krajkářském řemesle,
které jsem jim také předváděla. Byla jsem překvapena velkým
zájmem téměř všech dětí – malých i velkých o vše, co jsem jim

povídala a ukazovala. Děti byly velmi ukázněné, pozorné a měly
spoustu chytrých dotazů. Také si s chutí zkoušely jednoduché
prvky paličkování a musím říci, že byly velmi šikovné a to zvláště
chlapci ! V návštěvní knize mám od nich mnoho krásných,
až dojemných zápisů. Novorolským dětem vyslovuji pochvalu,
zdravím je a budu na ně mít ty nejlepší vzpomínky.
MUDr. Jarmila Popelářová

Co se událo v prosinci 2008

Mikulášká besídka DDM

Rozsvícení vánočního stromu - 6. 12. 2008

Vystoupení sboru Chorea Nova

Mikulášská besídka v Jimlíkově 6. 12. 2008

Peklo dle představ DDM

Vánoční trhy

Fotbalový turnaj v Chodově - 7. 12. 2008

Z výletu seniorů dne
26. 11. 2008
Ve středu dne 26. 11. 2008 jsme
za pěkného počasí podnikli výlet
s cílem navštívit odpolední představení
Oblastního divadla v Chebu. Před
představením
jsme
měli
ještě
naplánovanou prohlídku Františkových
Lázní. Abychom netrávili celý den
jenom venku, vedla naše cesta nejdříve
do Karlových Varů, kde jsme si prohlédli
Sklářské muzeum světoznámé sklárny
Moser ve Dvorech, jejíž rukodělné
výrobky zdobí tabule významných lidí
z celého světa. Nad krásou výrobků

Hodně zdraví, štěstí, lásky
a hodně sportovního elánu
do Nového roku 2009
Vám přejí Janina a Jitule
oddíl ASPV-TJ N. Role

Postřehy
ze zastupitelstva
Tak už je to tady. Všude se musí šetřit!
A kdo za to může? Světová finanční
krize? Dle mého názoru nikoliv.
Za každým propuštěným dělníkem
je někdo, kdo velice služně z jeho práce
profitoval. Často slyším starší generaci
říkat „To za našeho mládí…“. Každá doba
má to své pro a proti. Nezpochybňuji
ničí argumenty, ale nejhorší je pocit
nejistoty. Co bude za rok? Za pět let?
Budu mít práci, abych udržel své dítě
na studiích? Každý máme své menší
či větší existenční problémy.
Co ale je nová skutečnost? Šetřit musí
i město. Rozpočet je sice vyrovnaný, ale

se až tajil dech, ceny ovšem pro
obyčejné smrtelníky jsou příliš vysoké.
Protože mnozí o existenci sklárny ani
nevěděli, doufám, že to byla inspirace
pro případnou soukromou návštěvu.
Je zde také možnost prohlédnout
si výrobu přímo ve sklářské huti. Další
naše cesta vedla do Královského Poříčí.
Zde jsme si prohlédli renovovaný statek
Bernard a navštívili nedávno otevřenou
příjemnou restauraci. Přestože na statku
právě neprobíhala žádná tématická
akce, mohli jsme si prohlédnout nebo
i koupit výrobky stále otevřených
řemeslných dílen, které zde jsou. Také
na statku Bernard existuje zajímavý
prohlídkový okruh, který trvá asi hodinu

a půl. Krásné odpoledne jsme zakončili
návštěvou
Františkových
Lázní.
Na závěr jsme shlédli hezké představení
Shakespearova Večera tříkrálového
v Oblastním divadle v Chebu.
Zděnka Slížová
předsedkyně komise

Komise pro seniory pořádá dne
25. ledna 2009 (neděle) zájezd do Prahy
do divadla Na Fidlovačce.
Přihlášky se přijímají od 5. ledna 2009
na podatelně MěÚ. Nevratný poplatek
činí 200,-- Kč na osobu.

Předvánoční setkání seniorů v Kultruním domě
v Nové Roli - 28. 11. 2008

finanční rezervy skoro žádné. Doufám,
že při schvalování rozpočtu se podaří
některé výdajové položky snížit. Pokud
máte zájem o to, aby se naše malé
městečko i nadále rozvíjelo, přijďte
na lednové zasedání zastupitelstva
města, kde se bude celý rozpočet
schvalovat a přesvědčete se, jak vámi
volení zástupci města hájí kulturu, sport
a jiné aktivity občanů.
Na
prosincovém
zasedání
zastupitelstva jsem podala návrh
na neuvolněného místostarostu. Neustále
je nám předkládáno, že jsme malá obec,
která „nedosáhne“ na některé dotační
tituly. Došla jsem k názoru, že každá
koruna, která se ušetří je tedy přínosem
pro město. Neznamená to, že by funkce

místostarosty nebyla placená vůbec,
ale výrazně by se ušetřilo. Jsem
přesvědčená, že na počet obyvatel stačí
uvolněný starosta, tajemník a vedoucí
odborů. Jistě jsou sehraný tým a město
by „fungovalo“ stejně dobře. Nechci
ve vás vzbuzovat negativní emoce,
a proto vás informuji o svém názoru
zcela bez emocí a umírněně. Pokud víte
o tom, kde by se umělo ušetřit a kde
naopak peníze přidat, inspirujte vámi
zvolené zastupitele.
Do nového roku vám všem přeji
hodně hodných lidí kolem sebe, pevné
zdraví, trošku štěstí ale hlavně žádné
stresy.
Jitka Pokorná
zastupitelka města

Rekapitulace rozpočtu města na rok 2009
V říjnu absolvovali žáci obou čtvrtých tříd teoretickou i praktickou výuku na dopravním hřišti ve Staré Roli. Na jaře snad všichni úspěšně
získají průkaz cyklisty.

REKAPITULACE
Rozpočet na rok 2009

PŘÍJMŮ

Příjmy (v tis.Kč)

Běžný rozpočet

Daňové příjmy

Kapitállový rozpočet

35 675

Nedaňové příjmy (prodej vozu SDH NR)

6 577

0

Kapitálové příjmy

6 286

Přijaté dotace + převod fin. prostředků

1 693
43 945

6 286

Příjmy celkem
50 231

REKAPITULACE
Rozpočet na rok 2009

VÝDAJŮ

Výdaje (v tis.Kč)

Běžný rozpočet

Kapitálový rozp.

Rozvoj obce - parkovací plochy Rolavská, rezerva

5 105

Školství - ŠJ+tunel mezi A a B

5 874

500

Zdravotnictví a soc. věci (ZS Rolavská, DPS)

1 000

5 000

Kultura

1 956

Knihovna

1 370

Místní hospodářství (TS+VO+komunikace,zeleň,skládka)

12 450

Bytové+tepelné hospodářství

2 400

Odvod do fondu přivaděče tepla

1 500

Odvod do fondu rozvoje obce

300

SDH - vůz SDH NR

438

Úřad platy+odvody

6 075

Vnitřní správa-činnost+režie+daně

7 167

Zastupitelstvo-činnost+odměny+režie

2 000

1 350

42 530

11 955

Výdaje celkem
54 485

Rozdíl (příjmy-výdaje) v tis. Kč

Financování rozpočet na rok 2009

-4 254

v tis. Kč

Převod KZ ZBÚ 2008 (HV)

6 000

Splátka úvěru a úroků KB z r. 2006

-1 746

Financování celkem

4 254

Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí ekonomickéhío odboru
V Nové Roli dne 15. 12. 2008

Co se dělo v prosinci v naší škole ?
Mikuláš a čert ve škole
Stejně jako v loňském roce se i letos 5. prosince učilo „po čertovsku“, takže byla pěkná švanda. Mnozí žáci i paní učitelky přišli
v čertovském, aby byla atmosféra ještě dokonalejší. Ukázky čertovského učení a řádění vidíte na obrázcích – moc jsme si to užili. Všechny
děti 1. stupně moc děkují kamarádům z 6.A, kteří si na ně vzpomněli a přinesli jim pamlsky (samozřejmě v nádherném přestrojení).
Šesťáci, byli jste super!
MUDr. Jarmila Popelářová

Čertí prvňáčci se zapotili při počítání čertovských úloh.

Čertí druháci se náramně bavili při čertovské pohádce ve 4.A.

Čertí třeťáci vařili čertí guláš z vyjmenovaných slov.

Čertím čtvrťákům to slušelo při čertovském tancování.

A takhle to slušelo našim kamarádům ze 6.A, kteří nám všem přinesli něco dobrého na zub. Děkujeme i jejich rodičům – sponzorům celé
akce, kteří pro nás dobrůtky nakoupili.

Návštěva hvězdárny

Představení pro školku

Dne 2. prosince jsme navštívili Hvězdárnu v Karlových
Varech. Objednali jsme si program s názvem - Sluneční soustava.
Během celého programu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
poznatků o vesmíru, pozorovali jsme planety astrologickým
dalekohledem, vyfotografovali se pomocí celooblohové kamery
a mohli jsme i pomocí počítače zjistit, kolik bychom vážili
na jiných planetách.

5. prosince jsme se vydali za malými kamarády do školky.
Připravili jsme si pro ně muzikál O statečné princezně. Protože
bylo zrovna Mikuláše, představení bylo plné čertů, čertovských
písniček a tanečků. Měli jsme velkou radost, že se pohádka líbila.
Děkujeme paní učitelkám ze školky za sladkou odměnu, kterou
jsme za své vystoupení dostali.
Žáci 4.A

Žáci 5.A a obou speciálních tříd

Vánoční besídky a jarmark

Výlet do adventní Prahy

Jak už se stalo tradicí, uspořádali jsme i letos v předvánočním
čase ve škole besídky pro rodiče spojené s prodejem vánočních
výrobků. Konaly se ve dvou dnech 16. – 17. 12. Rodičů, příbuzných
i kamarádů přišlo opravdu hodně a my všem děkujeme za bezva
atmosféru při vystoupeních. Nácvik nám zabral dost času a tak
jsme rádi, že se programy líbily. Takže za rok se na vás všechny
budeme opět těšit.

17. 12. se žáci obou čtvrtých tříd vypravili na vánoční výlet
do Prahy. Naším cílem byl nejprve Mořský svět, kde jsme
si doplnili své vědomosti o životě pod vodou. Potom jsme
si prošli historické centrum, abychom na vlastní oči viděli
památky, o kterých jsme si povídali ve škole. A vyvrcholením
pro nás byly vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Obrovský
strom a vánoční stánky koledy, betlém, vonící kaštany – to byl
opravdu kouzelný zážitek.

Žáci 1. stupně
Žáci 4.A a 4.B

Všichni žáci a pracovníci základní školy
přejí obyvatelům Nové Role
šťastný a úspěšný nový rok 2009!

Jaké problémy města
Nová Role a jeho
občanů budou muset
řešit zastupitelé v roce
2009.
Zde jsou dotazy:
1. Změní se konečně vzhled budovy
Městského úřadu v Nové Roli?
Z tohoto důvodu zastupitelstvo města
souhlasilo s ukončením smluvního
vztahu se Spotřebním družstvem Toužim,
abychom v budoucnosti mohli žádat
o finance na rozsáhlou rekonstrukci
celé budovy MěÚ na náměstí. Již před
dvěma lety se nechala zpracovat studie
celé nemovitosti k jejímu využití pro
potřeby úřadu a organizací města
sloužící pro potřeby občanů města
(knihovna a DDM). Ve studii bylo
navrženo v přízemí budovy zřídit
recepci, kde by občan dostal veškeré
informace pro orientaci na úřadě
a také informace o jízdních řádech,
kulturních akcích v Nové Roli i okolí.
Výtahem by se následně občan dostal
do jednotlivých kancelářích a banky.
Ve studii je navržena sedlová střecha
s možností výstavby bytů pro potřeby
města. Stále více převládá názor občanů
i představitelů města, že by se do této
budovy měla přestěhovat Knihovna
i DDM a nemovitost na Pěší zóně,
kde nyní obě organizace sídlí, prodat.
Dále studie uvažovala o vybudování
bowlingové dráhy. Vše je o financích
a rámcově by celá rekonstrukce stála
cca 40 mil. Kč.
2. A co naše krásně opravená Základní
škola v Nové Roli, změní se i její okolí?
Určitě by se mělo upravit prostranství
mezi pavilonem A B a vedle pavilonu

Čas vánoční je za námi
Až dostaneme toto číslo Novorolského
zpravodaje do svých domovů, budou již
Vánoce minulostí a plni novoročních
předsevzetí vykročíme do roku 2009.
Řadu předsevzetí mají v návaznosti
na městský rozpočet i zastupitelé města.
Jedním z úkolů je i zlevnění tohoto
zpravodaje. V roce 2008 jsme tiskli
jedno číslo Novorolského zpravodaje
za 27.000,-- Kč, což v průměru
představuje částku kolem patnácti korun
za kus.
Představa některých zastupitelů
a členů komisí je, že občany je možné
informovat i za menší obnos peněz.
Proto bylo uloženo předsedovi

B směrem k RD v Jiráskově ulici. Mezi
pavilony jsou přestárlé stromy, které
by si zasloužily prořezat a některé
i pokácet. Již nyní zpracovává odbor
životního prostředí a výstavby přehled
stromů, které prořezat a které pokácet.
Určitě není hezký pohled na plechovou
kůlnu u volejbalového hřiště. Budeme
uvažovat o přemístění za pavilon B.
3. A co Policie ve městě? Změní se něco
k lepšímu a co proto můžeme udělat?
Toto je velice složitá otázka. A hledat
na ni odpověď bude ještě složitější.
Všichni víme, že to není naše Městská
policie, na kterou nemáme v rozpočtu
města finanční prostředky, ale Policie
ČR. Na druhou stranu víme, že i Policie
ČR musí ze zákona chránit a pomáhat
občany a jejich majetek. Mnoho našich
občanů je nespokojeno s činností Policie
ČR na území našeho města. Představují
si, že budou dělat pěší pochůzky po městě
a tím pádem budou, jak se říká, ve městě
vidět a vandalové omezí svoji činnost
a nebudou rušit naše občany. Jak jsem
uvedl, je to věc složitější, než si myslíme.
Chceme i nadále spolupracovat s Policií
ČR v našem městě a hledat možnosti,
jak se vypořádat s rušením klidu
a pouliční kriminalitou. Budeme znova
iniciovat jednání s nadřízenými orgány
o možnosti zlepšení této situace, která
trápí naše občany.
4. Jak dořešíme budovu ČD u nádraží?
Všichni již dnes víme jaká je špatná
situace v budově ČD u nádraží.
Obyvatelé tohoto domu neustále
napadají kolemjdoucí vulgárními výrazy
a nepořádek kolem této budovy vidíme
všichni. Již v červnu jsem dal žádost
na Ministerstvo dopravy odkoupení
této nemovitosti městem. Je představa
taková, že by se v této budově udělalo

redakční rady vypsat výběrové řízení
na nejlevnější tiskárnu.
Změny dozná i financování kultury
ve městě. Na návrh některých zastupitelů
již nebude město dávat dotaci na kulturu
nájemci Kulturního domu, ale samo
město si u něho bude po dohodě
objednávat kulturní programy, které
bude platit.
Pro vaši informaci v předstihu
uvádím, že naše tradiční Novorolská
walcha v měsíci květnu bude rozšířena
o vystoupení dechových hudeb
sedmi měst, se kterými je Nová Role
v mezinárodním sdružení Kaolin. Jedná
se o města Bavorska, Saska, Polska
a Čech, která jsou postižena těžbou
kaolinu. Věřím, že se máme všichni

železniční muzeum a v průběhu
několika let by tam vznikla expozice
připomínající dávné i současné časy
na naší železnici. Do dnešního dne
jsme neobdrželi žádnou informaci,
a proto jsem se s tímto záměrem obrátil
osobně na Ministra dopravy pana
Řebíčka. Uvidíme, jak to bude řešeno
v budoucnosti.
5. Kdy bude dokončena rekonstrukce
Zdravotního střediska v Rolavské ulici?
Vzhledem
k
tíživé
situaci
v
nemovitosti
se
zastupitelstvo
rozhodlo provést celkovou rekonstrukci
Zdravotního střediska a po dohodě
s MUDr. Majkusovou i její ordinaci
u porcelánky přestěhovat do střediska
v Rolavské. V současné době firma
Medika
zpracovává
projektovou
dokumentaci k realizaci rekonstrukce
ZS, která by měla být předána městu
začátkem března 2009. Následuje
vyřizování stavebního povolení a potom
realizace díla. Z časového hlediska vidím
dokončení rekonstrukce ZS tak v druhé
polovině roku 2009. Zastupitelstvo
města počítá ve svém rozpočtu na tuto
akci s částkou 5 mil. Kč. Doufáme,
že přestavba ZS bude ku prospěchu
všech našich občanů a v zájmu lékařů
předpokládáme zlepšení podmínek
k výkonu jejich činnosti.
Na závěr mi dovolte vážení
spoluobčané, abych Vám popřál
do nového roku 2009 mnoho osobních
i pracovních úspěchů. A co považuji
za nejdůležitější - popřát Vám všem
pevné zdraví.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

na co těšit.
Součástí dobrých kulturních zážitků
je i kultura prostředí. To je důvod,
proč město opět žádá o grant z fondů
životního prostředí na regeneraci
zeleně. Řada stromů a křovin ve městě
je již za zenitem své životnosti. Proto
byl zpracován projekt v celkové hodnotě
přes sedm milionů korun, se kterým jsme
se přihlásili do regionálního operačního
programu, kde je možnost získat až 90%
nákladů na obnovu zeleně ve městě.
V klidu nenechává zastupitele města
ani situace kolem našich nádraží – jak
autobusového, tak vlakového. Dokončuje
se projektová dokumentace na nové
autobusové nádraží. V návaznosti
na jeho výstavbu jsme požádali ČD

o prodej pozemku, jehož část nezbytně
potřebujeme. Řešíme a věříme,
že v roce 2009 dovedeme do zdárného
konce převod bytového domu u nádraží
do majetku města. Tento dům a zejména
nepořádek, který nájemníci dělají
v okolí, je černou skvrnou na pověsti
města.
Je
přáním
zastupitelů
města
modernizovat vozový park našich
hasičů. Přestože jsme nedaleko
Karlových Varů, kde je stálý hasičský
sbor, jsme přesvědčeni, že hasiči
do obce patří. Proto jsme požádali
MVČR a Karlovarský kraj o dotaci
na nový cisternový vůz pro SDH Nová
Role. Vozový park hasičů v Mezirolí byl
obnoven v roce 2008, kdy dostali od KK
starší, ale provozuschopnou Avii a pro
přepravu dětských družstev osmimístný
WV transporter od hasičů z obce
Kiedrich v Německu. Zde je na místě
poděkovat manželům Holečkovým
z Frankfurtu nad Mohanem, kteří tento
bezúplatný dar zorganizovali a na vlastní
náklady realizovali.

Snahou představitelů obce bylo
a pro rok 2009 zůstává získání malého
nákupního střediska pro Novou Roli.
Dosavadní jednání byla neúspěšná
z důvodu malé kupní síly.
Čtyři tisíce obyvatel, z nichž většina
dojíždí za prací do větších měst, není
pro tyto řetězce zajímavá. Nové Roli
chybí i spádovost, takže nelze počítat
s tím, že sem budou za nákupy dojíždět
z okolních obcí. Přesto se nevzdáváme
a jednáme dál.
Ke zkvalitnění a rozšiřování služeb
dochází i ze strany úředníků města.
Většinou informací o životě města
a agendách vyřizovaných na Městském
úřadě má každý možnost sledovat
na internetových stánkách www.
novarole.cz. 24 hodin denně je vám
k dispozici úřední deska před budovou
MěÚ.
Kdo si kdy dovedl představit,
že na MěÚ v Nové Roli si bude moct
vyřídit výpis z katastru nemovitostí,
z obchodního a živnostenského rejstříku
a výpis z rejstříku trestů? Bez problémů

14. zasedání Zastupitelstva města,
se konalo dne 15. prosince 2008
Po kontrole usnesení se zastupitelé zabývali následujícími body
jednání:
14/03 Převody nemovitostí
Tentokrát se jednalo v nevětší míře o prodej pozemků pod
garážemi.
14/04 Rozpočtová opatření v rozpočtu města roku 2008
Zastupitelstvo schválilo provedení rozpočtového opatření č.
18 v rozpočtu města roku 2008 takto:
- snižují se běžné výdaje – Základní škola Nová Role o Kč
634 tis. (vrácení části poskytnutého příspěvku na provoz,
3113/5331 červeně)
- zvyšují se kapitálové výdaje – Základní škola Nová Role o Kč
634 tis. (zbudování nové učebny chemie + fyziky, 3113/6121)
14/05 Návrh rozpočtu města na rok 2009
Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce MěÚ Nová Role
a na 5. straně tohoto čísla Novorolského zpravodaje. Rozpočet
se bude schvalovat v měsíci lednu 2009.
14/06 Ostatní finanční záležitosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou dílčí zprávu
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření města k 30.
6. 2008 s výsledkem, že při dílčím přezkoumání hospodaření
k 30.6.2008 nebyly zjištěny podstatné nedostatky
Dále vzali zastupitelé na vědomí předložené informace
a alternativní finanční rozbory nákladů k dalšímu zajištění
likvidace odpadu městem a souhlasí s pokračováním provozování
skládky komunálních odpadů města nadále prostřednictvím
dosavadního provozovatele Technickou službou Nová Role,
s.r.o., obchodní společností se 100% účastí města, v souladu
s rozhodnutími RMě v této věci z její 43. schůze ze dne 24. 11.
2008.
14/07 Vydání OZV č. 4/2008
Zastupitelstvo schválilo vydání obecně závazné vyhlášky

zde funguje agenda občanských průkazů,
kdy nemusíme jezdit do Karlových Varů
apod.
Doufáme, že se v roce 2009 nepodaří
vládě ČR prosadit plánované zrušení
stavebních úřadů, které by s největší
pravděpodobností postihlo i Novou
Roli. A nejsem přesvědčen o tom,
že by úředníci Magistrátu města Karlovy
Vary byli schopni naše žádosti řešit
stejně rychle a se znalostí místa.
Dámy a pánové, vážení spoluobčané!
Vezmeme-li v úvahu řadu investičních
záměrů pro rok 2009 o kterých píše
pan starosta ve svém úvodníku, jedná
se o mnoho věcí, které by nám měly
zpříjemnit do budoucna život v Nové
Roli.
Do této práce přeji nám všem,
zastupitelům, členům výborů i komisí
Rady města a pracovníků městem
řízených organizací mnoho úspěchů.
Ladislav Cinegr
místostarosta města Nová Role

města Nová Role č. 4/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2002 „Podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“ takto:
1) V odstavci (2) článku 1 části první vyhlášky se vypouští
tato část věty: „nebo skupina osob včetně sdružení občanů“
2) Odstavec (2) Části čtvrté vyhlášky se celý ruší
Vyhláška č. 4/2008 nabude účinnosti dne 5. 1. 2009
14/08 Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu města
Zastupitelstvo projednalo návrh zadání změny č.3 Územního
plánu města Nová Role v souladu s ustanovením § 6 odst. 5
písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), a schválilo zadání změny č.3 územního plánu
města Nová Role ve znění, jak byl upravený návrh zadání změny
po jeho projednání na základě uplatněných požadavků a podnětů
zpracován a předložen ke schválení v ZMě Úřadem územního
plánování a stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy
Vary (příslušný úřad územního plánování jako pořizovatel).
Schválený text zadání změny č. 3. ÚPM NR je přílohou tohoto
zápisu.
14/09 Zprávy z jednání výborů ZMě
ZMě vzalo na vědomí zápis z jednání finančního kontrolního
výboru ZMě a zápisy z osadních výborů Mezirolí a Jimlíkova
a uložilo EO MěÚ prověřit plnění podmínek smlouvy
na pronájem budovy márnice na hřbitově v Nové Roli. Dále
uložilo Kontrolnímu výboru ZMě prověřit kontrolou telefonních
tarifů ve výdajích na ZMě.
14/10 Různé
V různém zastupitelé vzali na vědomí předloženou nabídku
Svazu měst a obcí ČR ke vstupu do jejich sdružení, kterou
odmítli.
S celým usnesením ZMě se můžete seznámit na úřední
desce MěÚ, nebo na elektronické desce na stránkách města
www.novarole.cz.

11. Velká cena CONCORDIE a. s.
LESOV – N. Role 6. 12. 2008
Na XX. ročníku startovalo celkem 31 závodníků z těchto oddílů:
Sokol Brno Obřany, SOU Boskovice, Bohemians Praha, PSK
Olymp Praha,VTŽ Chomutov, Sokol Plzeň, Baník Sokolov, GV
Teplice, Start Plzeň, Rotas Rotava a domácí TJ Nová Role.
Kategorie:
muži
muži
masters
masters

Akce ve Školní ulici
Dne 16. 12. 2008 byla na půl dne omezena doprava ve Školní
ulici. Dva z mobilních operátorů osazovaly na střechy „věžáků“
nová technologická zařízení pro zlepšení svých služeb. Velký jeřáb
na automobilovém podvozku si s tímto bez problémů poradil.
Celá akce tak proběhla úspěšně bez dopravního kolapsu.

do 85 kg:
nad 85 kg:
do 85 kg:
nad 85 kg:

15 závodníků
6 závodníků
4 závodníci
6 závodníků

Výkony a umístění Novorolských závodníků:
muži do 85kg:
81,40 Václav MASTNÝ
244(106 +138
77,00 Miloš PODŠER
228(103+125
73,70 Antonín CHVOJKA 197(85 +112
80,40 Jakub VALDMAN 170(75+95

295,980 Si
285,204
252,873
207,590

muži nad 85kg:
94,50 Josef NAGY

247(110 +137

278,998

masters do 85 kg:
77,80 Karel MRNUŠTÍK

155(70 +85

273,127 vSi 4.

masters nad 85 kg:
113,90 Jan GONDÁŠ

236(106+130

277,694 vSi 5.

5.
6.
9.
11.

3.

Ředitel soutěže A. Kocur

Velká šipková bitva celkem o

10000 Kþ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.01.2009
17.01.2009
31.01.2009
14.02.2009
28.02.2009
14.03.2009
28.03.2009
11.04.2009
25.04.2009
02.05.2009

poþet nasbíraných bodĤ x2
otevĜeno každý den od 15:00 do svítání
prostČ jen budeme rádi že dorazíte panák zdarma
ten kdo pĜijde pĜesnČ v 15:00 dostane +25 bodĤ
jen za úþast +50 bodĤ
pĜítomný hráþ s nejménČ doposud nasbíranými body +100 b.
2x malé pivo zdarma
G
dnes mČ už nic nenapadlo celkový poþet bodĤ x1,5
FINÁLE!!!!!!!!!

1.místo 5000,- Kþ
2.místo 3000,- Kþ
3.místo 2000,- Kþ

herna bar
Nová Role
Chodovská 241/7

Startovné 50,-

GOLDEN CLUB

Potřebujete
půjčit peníze?
Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM KVALITNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME:
• prošívané přikrývky a polštáře
• dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka; velký výběr kvalitní sypkoviny; prošití
do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří; krátké dodací
lhůty.

VÝROBA A PRODEJ:
• Prošívaných přikrývek a polštářů:
z dutých vláken, ovčí vlny, nového peří
• Souprav do dětských postýlek
(nebesa, mantinely – nárazníčky, kapsáře, povlečení, pytlíky na spaní…)
• Povlečení – bavlněné, krepové, makosaténové, flanelové, dětské…
• Přehozy, ozdobné polštářky atd.
SBĚRNY:
• Nová Role - Textil Quelle, Chodovská 293, tel.: 736 608 046, Po- Pá 9-12 14-17 hod.
• Chodov – Poradenské místo, U Porcelánky 169, tel.: 731 533 772
• Sokolov – Žaluzie, Nádražní 38, tel. 352 623 638, 352 669 732
• Karlovy Vary – Stará Role – Dětský bazar, Závodu Míru 125/117, Tel. 777 145 410

Volejte: 777 130 875
» měsíční splátky
» na 7 – 12 měsíců
» nejlevnější z regionu
» hotovost hned
až do domu

Český výrobce, vyrábíme pouze z atestovaných, kvalitních materiálů.

www.janperi.cz

e-mail: info@janperi.cz

KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
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.
..

Levný
sex shop
Bezručova 492 (Ideál)
357 35 Chodov
Otevřeno:
Po-Pá 13hod-17hod
Tel.: +420 602 113 150
Tel.: +420 739 271 150
lss.levnysexshop@seznam.cz

www.levnysexshop.cz

Vzorková prodejna
Závodu míru 122, 360 17
Stará Role - K. Vary
Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.
Tel.: 353 560 702, 602 480 151
E - mail:
podlahymarecek@volny.cz
Web:
volny.cz/podlahymarecek

AKCE
10% sleva
od 1. 1. do 31. 3. 2009
nebo od 1. 12. 2008
s montá í v novém roce

Hroznětín, ul. ČSA 341
Mobil: 608 825 544
Tel/Fax: 353 392 126
www.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

VÝKUP STŘÍBRA

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

VYRÁBÍME zlaté
a stříbrné
šperky

ceny

VÝKUP ZLATA za nejvyšší

Otevírací doba:
Po. 900 - 1800
Út.-Čt. 900 - 1500
St. 900 - 1200, 1400 - 1800
Pá. 900 - 1300

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ

hodinek a budíků

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN

Tel.: 602 627 192
www.zlatnicka-dilna-jana-sarova.cz

Nová Role

Chodovská 84

JANA SÁROVÁ

OPRAVUJEME zlaté a sstříbrné
řííbrn
říb
íbbrnn šperky
i na počkán
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V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•Novinky a trendy 2009
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT, HARMONY
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
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Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz
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