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informace z MÚ
Slovo starostky

z městského úřadu
Poděkování sponzorům města
Město Nová Role dále děkuje svým sponzorům, kteří přispěli na opravu
Kulturního domu v Nové Roli. Jsou to:

Vážení spoluobčané,
přeji vám krásné, jarní dny. Příroda se probouzí a všichni se těšíme na teplé, prosluněné
dny. Všude se začíná uklízet. Technická služba využívá pracovníky z Úřadu práce. Snaha
je získat více nezaměstnaných, abychom ještě zlepšili čistotu a pořádek
ve městě a okolních obcích.
Každou středu od 14.30 trvají schůzky na MěÚ s velitelem policie. Můžete se připojit k řešení bezpečnosti ve městě tím, že přijdete osobně nebo
své podněty zavoláte na tel.: 602 343 465. Nebuďte neteční a řešte problémy tam, kde se řešit dají.
Realizuje se projekt na přístavbu kuchyně v MŠ a proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci školní jídelny. Celá akce se bude realizovat v letních
měsících. V září již děti zasednou k obědu v novém, krásném objektu.
Konaly se rovněž zápisy dětí do MŠ. Stejně jako v Karlových Varech tak
i u nás je velký problém s umístěním všech dětí. Doufám, že se najde řešení, které bude odpovídat legislativě a uspokojí i rodiče dětí, které nebyly přijaty do MŠ.
Co trápí starostku? Nacházíme se přesně v období, kdy končí dotační
tituly a další začnou až v roce 2014. Snažíme se zrealizovat některé projektové dokumentace tak, abychom byli připraveni dosáhnout na peníze
z připravovaných dotačních titulů (např. cyklostezka Jimlíkov, komunikace na Bouchalku, kanalizace za řekou aj.).
Další věcí, kterou vnímám jako nepříznivou, je málo zákazníků v lékárně v Nové Roli. Vím, že dnes je rozhodující cena léků, ale naše lékárna nemůže konkurovat velkým řetězcům. Obávám se toho, že nepokryje své režijní náklady a bude muset omezit provoz, což nejvíce pocítí ti, kteří nemají možnost zajet si pro potřebné léky do Karlových Varů. Děkuji lékárně „Čtyřlístek“ za poskytované služby a vstřícnost personálu.

Sedlecký kaolin, a.s.
un 1794 a. s.
Toužimská stavební společnost s. r. o.

Velké poděkování rovněž patří všem organizátorům a sponzorům Plesu města.
Děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Pozor! Změna v podávání
příspěvků do zpravodaje!
Upozorňujeme přispěvatele do Novorolského zpravodaje, že počínaje červencovým číslem bude uzávěrka příjmu příspěvků
do zpravodaje vždy 10. kalendářního dne
předchozího měsíce.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Pozvánka na hromadné očkování psů a koček
V sobotu 5. května 2012 se uskuteční hromadné
povinné očkování psů a koček proti vzteklině.

Přes odbornou firmu máme zmapovaná pískoviště a hrací prvky, které
neodpovídají normám a nařízením. Technická služba ve spolupráci s odbornou firmou začíná opravovat pískoviště. Kolotoč a houpačky nahradíme novými, abychom zajistili bezpečnost našich dětí.

Nová Role:
Mezirolí:
Jimlíkov:

Ve spolupráci s naším hlavním partnerem Thun 1794 a. s., Sedleckým
kaolinem a. s. a firmou Toužimská stavební společnost s. r. o. se nám podařilo zrekonstruovat sál kulturního domu, kde se konal Ples města. Děkuji všem organizátorům a účastníkům za pomoc při realizaci plesu a
příští rok se těším na další spolupráci.

vzteklina
100 Kč
kombinovaná vakcína včetně vztekliny 300 Kč
odčervení – tbl. na 10 kg
40 Kč

Další velká akce, která se neobejde bez pomoci občanů, je Den dětí. Letos oslavy spojíme s prodejní výstavou Porcelánu na stole. Různé soutěže
a kulturní vystoupení začnou v pátek a skončí v neděli. Děti všech věkových kategorií si vyberou, zda půjdou do pohádkového lesa, nebo na diskotéku. Připraveny máme závody na tříkolkách, kreslení křídou na náměstí, soutěž v chytání ryb, tenisový a fotbalový turnaj a spoustu dalších
soutěží.
Další informace se dozvíte na výše uvedeném telefonním čísle, na kabelové televizi, na webových stránkách města a na plakátech.
Těším se na shledání s vámi na dalších akcích města.
Jitka Pokorná, starostka
Telefon: 602 343 465
e-mail: jitkapokorna@novarole.cz

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

10 – 11 hodin před ordinací
9 – 9,30 hodin u knihovny
11.30 – 11.45 hodin u hospody

POPLATKY:

Při kombinaci očkování 1 tableta na odčervení na 10kg ZDARMA
Možnost nákupu protiparazitálních přípravků.

SPECIÁLNÍ AKCE
superprémiové krmivo Calibra v akci 2+1,
při nákupu 3 balení najednou sleva dalších 10%!

INFORMACE:
veterinární ordinace Nová Role,, Tovární 200
Čtvrtek: 17,00 – 17,30 hod.
Mimo ordinační hodiny
Telefon MVDr. Bořek: 777 166 120
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obec lidem, lidé obci
Za zpříjemnění mateřské dovolené
patří Klubíčku srdečné poděkování
Myslíme si, že tímto poděkováním vyjádříme názor za více maminek, které navštěvují čtvrteční
„Klubíčko“ v DDM, kde se ,,tety“
starají o krásný program pro naši
drobotinu.
Děti si v kolektivu hrají v hracím
koutku, maminky si dají kávu, vymění si postřehy ohledně svých ratolestí a pak se s tetou Janou pustí do výroby různých ručních prací. Potom se odebereme s tetou Milenou do vedlejší místnosti, kde se

děti učí básničky, tanečky, čtou si
pohádky a cvičí.
Velmi obdivujeme energii, s jakou
se nám ženy věnují, zvláště když
víme, kolik mají kroužků pro děti
školou povinné a kolik času stráví
přípravou jiných, již tradičních akcích. Jako třeba „maškaráku“, který
je vždy moc krásně připraven a ani
letos neměl chybu, nebo třeba pohádkového lesa, který je teprve před
námi a na který se už moc těšíme!

Ve čtvrtek 15. března
jsme vítali nové občánky

maminky Jana, Anička a Verča

Mateřská škola děkuje za sponzorství
Jménem dětí a zaměstnanců naší mateřské školy chci poděkovat za ﬁnanční sponzorský dar panu Zvěřinovi a panu Halberštátovi a panu Ranšovi za materiální sponzorský dar – prkna na rekonstrukci pískovišť a laviček.
Velice si vážíme toho, že nezapomínají na nejmenší obyvatele Nové Role. Ještě jednou ze srdce děkujeme.
Bohumila Matuščáková
ředitelka Mateřské školy Nová Role, Rolavská 234

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří se narodili
v květnu a červnu. Zvláště potom jubilantům, kteří oslaví
své 75., 80., 85. narozeniny a více.

Hochmanová Květuše
Eichackerová Terezie
Sekalová Miloslava
Buchálková Marie
Moravcová Marie
Polášková Jiřina
Hrušková Pavla
Neuman Josef
Titze Zdenko
Jágr Jiří
Bok Zdeněk
Habr Antonín
Pauzová Vlasta
Klöckerová Věra
Svobodová Anna
Poláček Břetislav
Wihanová Alenka
Keslová Miloslava
Pavlíčková Dagmar
Eberlová Stanislava
Schlossbauerová Julie

Herbanszká Vlasta
Botková Miloslava
Hamáček Miloslav
Krejčová Daniela
Stryalová Marie
Vácha Bohumil
Pánek Ladislav
Hildebrant Jan
Pata Jaroslav
Fink Jan
Roppert Josef
Černecká Eva
Sýkora Zdeněk
Nechvátal Oldřich
Kašparová Božena
Wenzelová Danuše
Macháček Miloslav
Rybárová Jaroslava
Bradáčková Christa
Rainerová Vilemina
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Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Kamil Belbl
Jakub Kettner
Jakub Handšuh
Jan Nádeníček

Dominik Polidar
Amálie Pechanová
Vanesa Polhošová
Vanessa Miľová

Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostně prožité dětství.
Dodatečně se omlouváme paní Burelové
za nesprávné uvedení příjmení jejího
dítěte v předchozím čísle zpravodaje.
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vyhláška
Město Nová Role
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo Města Nová Role se na svém zasedání dne 30.1.2012 usnesením č. 10/06-2 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), § 35 a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Město Nová Role touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 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 kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3
Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 pracovní dny před zahájením
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejbližší následující pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvede4
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v
souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo
a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.6

(5)

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c)
nejpozději do 15 dnů.

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
2

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

4

5-6
2012

vyhláška
Čl. 6
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

Kč 2,--

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a za umístění
ostatních stavebních zařízení

Kč 10,--

c) za provádění výkopových prací

Kč 5,--

d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

Kč 1,--

e) za umístění skládek

Kč 10,--

f) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

Kč 2,--

g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

Kč 10,--

h) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Kč 10,--

ch) za umístění předzahrádek a k předsunutému prodeji za den a za m2

Kč 5,--

za měsíc za m2

Kč 15,--

za rok a m2

Kč 150,-

i) za umístění přenosného reklamního zařízení

Kč 5,--

j) za umístění trvalého reklamního zařízení

Kč 5,--

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístnění přenosného reklamního zařízení takto :
a)
Kč 150,--/měsíc za m2
b)
Kč 1500,--/rok za m2
(3) Obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístnění trvalého reklamního zařízení takto:
a) plošná výměra do 3m2 Kč1000,--/rok
b) plošná výměra do 10m2 Kč 3000,--/rok
c) plošná výměra nad 10m2 Kč 6000,--/rok
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1 ) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství, resp. nejpozději v den
jeho ukončení, jedná-li se o užívání souvisle po dobu více dnů.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost
splnit, nejblíže následující pracovní den.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti v pokladně Městského úřadu, bezhotovostním převodem na účet města, popř. oprávněné
úřední osobě pověřené přijímat tyto platby.
Čl. 8
Osvobození od poplatku
Poplatek se neplatí:
a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely1,
b) za užívání veřejného prostranství na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy s městem k pozemkům a souvisejícím
zařízením a příslušenstvím umístněným na nich, které jsou pro účely této vyhlášky specifikovány jako veřejné prostranství,
c) za výkopové práce na veřejném prostranství při odstraňování havárií na rozvodných zařízení ve městě,
d) z kulturních a sportovních akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného,
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.2

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.3
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2010.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2012

Podpis:

Podpis:
Libor Škarda, v.r.
místostarosta města

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města

Přílohy OZV jsou k dispozici na webových stránkách města nebo na MěÚ Nová Role.
1

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
2
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školství
Den vody potěšil děti a naplnil očekávání učitelek
Paní učitelky 1. stupně ZŠ Nová
Role se rozhodly opět zorganizovat
společný projekt pro děti. Tentokrát
padl nápad oslavit celosvětový „Den
vody“, který připadl na čtvrtek 22.
března. Všichni se oblékli do modrého a slavnostní den zahájili společně
v tělocvičně. Zazpívali si tu písničky
o vodě a zatančili společně na vodní diskotéce.
Potom už následovalo projektové
vyučování ve třídách. Malé děti spíše malovaly a plnily úkoly víly Vodněnky, která jim úkoly rozházela za
řekou Rolavou – musely zpívat, skákat jako žabičky, zdolávat těžký terén kolem řeky, házet na cíl, vyzdobit vílu Vodněnku a nakonec si samy
opekly buřtíky na ohni.
Celosvětový Den vody zahájily děti v tělocvičně. Společné modré oblečení symbolizovalo barvu vody.

Návštěva čističky vody byla pro
děti velmi poučná. O úspěchu celodenní akce svědčí i výtvarná díla
na školní nástěnce.
Menší děti se nadšeně vydaly na pouť za vílou Vodněnkou.

Starší děti se pustily do sbírání odpadků podél břehu říčky Rolavy.

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

Starší žáci už prováděli různé pokusy s vodou, sestavovali myšlenkové mapy a měli možnost také navštívit místní čističku odpadních vod.
Viděli tak, co se děje s vodou, kterou
z domácností vypouštíme do kanálu, než může být vypuštěna do Rolavy. Po této exkurzi se některé třídy vydaly podél Rolavy a vyčisti-

ly její břehy od odpadků. Třeťáci do
řeky Rolavy vhodili Moranu, čímž se
za nás všechny definitivně rozloučili se zimou.
Každá třída vyrobila svou kapku
vody, kterou přidala na společnou
nástěnku na chodbě. Projekt se vydařil.
PaeDr. Miluše Dušková

Tradičním vhozením „Morany“ do řeky se děti rozloučily se zimou.
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školství

„Hurá!“ radují se děti. „Už jsou z nás opravdoví čtenáři!“
28. březen byl pro nás, prvňáčky,
velký den. Protože už známe téměř
všechna písmenka abecedy, mohli
jsme být konečně pasováni na čtenáře knihovny.
Od rána panovala ve třídě slavnostní nálada. V knihovně nás přivítali paní knihovnice Marcela Toužimská, paní starostka Jitka Pokorná a rytíř řádu čtenářského. Ten přečetl slavnostní slib budoucích čtenářů a pak už nás paní starostka pasovala opravdovým mečem.

Přišli se na nás, samozřejmě, podívat také naši rodiče. Dostali jsme
opravdovou průkazku do knihovny
a spoustu dárečků.
Každý se podpisem na slavnostní
listině zavázal, že se bude ke knihám
chovat slušně, a pak už jsme si mohli začít půjčovat. Se svými „úlovky“
jsme se vrátili do školy a hned jsme
se pustili do čtení.
Za pěknou akci děkují
paní učitelky s prvňáčky

Rádi jsme využili šance pomoci Šanci
Zase po roce jsme měli možnost zapojit se do akce, která probíhá po celé republice zhruba 17 let. Měli jsme šanci pomoci Šanci, občanskému sdružení snažícímu se naučit mladé lidi bez domova vydělat si peníze.
Letos ve středu 14. března se po Nové Roli pohybovalo osm žákyň 7. tříd. Za dvacetikorunu (ale i za menší obnos) nabízely
propisky smontované klienty Domu Šance. Nic víc, nic míň.
Opět se potvrdilo, že lidé dokáží být citliví, příjemní, ale i hrubí a cyničtí. Prostě normální vzorek dnešní populace. Vždyť i odmítnutí může být slušné a kulturní. Pokud nechci, nepřispěju. Proč ale své rozhodnutí doprovázet rádoby zasvěceným komentářem prošpikovaným nadávkami? Inu, jak říká Forrest Gump: „Pro hloupého každý hloupý.“
Chci tedy poděkovat našim ochotným žákyním za to, že se nenechaly vyprovokovat, ale především Vám všem, kteří jste přispěli na někoho, kdo se teprve učí žít. Pro ně jste sice bezejmenní, ale zároveň velice konkrétní…
A na závěr jako minule – kolik se vybralo? Přesně 2.117 Kč nebo, chcete-li, 1,17 kg. Snad ty sedmnáctky na konci symbolizují
sedmnáctiletou činnost této charitativní organizace.
Za 2. stupeň ZŠ, Mgr. Lidinský Josef
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naše děti
Šachový oddíl Caissa Nová Role
pořádá turnaje a slaví úspěchy
Dne 31. března se odehrál malý
šachový turnaj v Domě dětí a mládeže v Nové Roli. Všichni účastníci
byli odměněni, za což děkujeme paním Mileně Tiché, Janě Handšuhové a Anně Jílkové.
Další turnaj se uskuteční poslední květnovou sobotu od 9:00 hodin
opět v novorolském DDM. Zájemci o hru se mohou přihlásit do 24.
května přímo v DDM, dále pak na

telefonním čísle 723 717 527 u pana
Janouška nebo na čísle 608 217 045
u pana Sýkory.
Člen oddílu Jiřík Ulč (roč. 2004)
získal ve své kategorii nejmladších
žáků dne 14. ledna 2012 na turnaji
Novosedelský jezdec 3. místo. Celkově potom skončil pátý v krajském
přeboru.
Ladislav Janoušek a Robert Sýkora,
oddíl šachy Caissa

Rodiče,
pošlete děti
na letní tábor!
Dům dětí a mládeže Nová Role,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

pořádá ve dnech 21. července – 3. srpna 2012
DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR – BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
Cena poukazu: 4.100 Kč, v ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný
režim, doprava, vstupné, jízdné, odměny, vybavení LT a pojištění.
Dům dětí a mládeže Nová Role,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

pořádá ve dnech 2. července – 13. července 2012
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR
Cena poukazu: 1.050 Kč, v ceně je zahrnuto pojištění, jízdné a vstupné. Zajistíme program pro vaše děti denně od 8.00 do 15.00 hodin,
v případě výletů a zájezdů i déle (podle příjezdu).
Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Nová Role (již od 2. dubna),
kde také získáte další informace. Tel. 353 851 172, 607 552 337

Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Název a číslo globálního grantu:
Název a číslo oblasti podpory:
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:

CZ.1.07/1.1.11/03.0009
Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ
CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji
7.1.1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. 3. 2011
30. 6. 2012

Zprávy o průběhu grantu v Základní umělecké škole Nová Role
Naše škola již rok čerpá dotaci z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu uplynulého období byly zakoupeny počítače pro učebnu hudební nauky, kam byly nainstalovány výukové software pro hudební i výtvarný obor. Vzniklo tak pět vybavených, specializovaných pracovišť. Byli proškoleni učitelé v práci s aplikacemi, kteří budou získané znalosti a dovednosti předávat našim dětem. Cílem je vychovat žáky, kteří se budou orientovat v nových technologiích zpracování zvuku a graﬁky.
Na hudebních výukových softwarech Earmaster a Rhytmustrainer se zajímavým způsobem vyučují například intonace, rytmus, nebo
základy harmonie a skladby. Software Sequel slouží k záznamu a úpravám hudby. Notační program Sibelius je velice variabilní profesionální software, který používá většina hudebníků a hudebních skladatelů. Je proto velkým přínosem, že naši žáci budou umět po absolvování celého cyklu hudební nauky s tímto programem pracovat.
Naši malí výtvarníci mohou získávat zkušenosti v práci s počítačovou graﬁkou na profesionálním software Adobe Photoshop, Ilustrator a InDesign. Dále byla zakoupena ozvučovací sestava pro práci se zvukovou technikou a v současné době probíhají školení lektorů.
Starší žáci se pak budou moci v návaznosti na získané znalosti v hudební teorii zapojit do práce s touto ozvučovací technikou. Vzniklé
poradenské místo mohou využít žáci k osobním konzultacím.
Pro naši školu je grant velkým krokem vpřed v kvalitě vzdělávání a konkurenceschopnosti našich žáků. K naší velké radosti jsou navíc
žáci spokojeni s novými trendy a chodí na výuku rádi.
Květa Teturová, DiS. ředitelka ZUŠ Nová Role

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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různé
67. výročí ukončení
2. světové války

Fotbalová přípravka
vykopala v hale stříbro

ZO KSČM zve všechny občany Nové Role
k památníku u nádraží na pietní akt, který se koná
v úterý 8. května v 10:00 hodin.
Na místním hřbitově
poté proběhne
kladení květin
k uctění památky obětí
koncentračního tábora.
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Halového turnaje, který 11. března pořádal oddíl Olympie Březová, se zúčastnila novorolská fotbalová mladší přípravka. Na akci
přijelo šest týmů stejné věkové kategorie.
Naše malé naděje se na turnaji neztratily a odvezly si pohár za
pěkné druhé místo. Navíc nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
náš kapitánek Zdenda Dolejš.

Centrum pro zdravotně postižené
nabízí své služby i Novorolským

V karlovarském Grandhotelu Pupp pravidelně pořádáme Ples Harmonie

Chtěli bychom vás, obyvatele Novorolska, informovat o tom, kdo
jsme, co děláme, jaké služby poskytujeme a o tom, komu jsou naše
služby určeny.

Proto začneme od začátku a představíme se vám. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje vzniklo již v roce 2000. Máme pobočku v Karlových Varech, Sokolo-
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vě a Chebu. Poskytujeme bezplatné
odborné sociální poradenství. U nás
si můžete půjčit zdravotní pomůcky,
ale také si je zakoupit nebo získat na
poukaz od lékaře.
Dále zajišťujeme osobní asistenci,
dopravu speciálně upraveným vozidlem, zajišťujeme zájezdy do Itálie, případné dotazy na telefonních čísdo německého Weidenu, pořádáme lech 602 340 549, 353 234 666.
pravidelně ples Harmonie a organizujeme fakultativní činnosti, jako
například základy obsluhy počítače
(Senioři komunikují), ale svým klientům zajišťujeme například i masáže.
Služby jsou určeny především
zdravotně postiženým osobám a seniorům, ale může je využívat i široká veřejnost.
Podrobnější informací o našem
centru najdete na našich webových V roce 2009 jsme například uspostránkách www.sluzbypostizenym. řádali počítačové kurzy pro seniocz. Rádi vám poradíme a zodpovíme ry v Nejdku
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Rozpis mistrovských zápasů JARO 2012

F. K. Nová Role
Kolo:

Datum:

Den:

Zápas:

Začátek:

16.

24.3.

SO

Nová Role A - Kraslice

15.00

Odjezd:

16.

24.3.

SO

Březová - Nová Role dor.

13.30

12.00
14.45

17.

1.4.

NE

St.Role B - Nová Role A

16.00

17.

31.3.

SO

Nová Role dor. - Citice

10.00

11.

6.4.

PÁ

Žáci - V O L N O

10.00

18.

7.4.

SO

Nová Role A - Lipová

16.30

18.

7.4.

SO

Bukovany - Nová Role dor.

10.00

8.30

12.

13.4.

PÁ

Žáci turnaj - Loket

16.00

14.45

19.

14.4.

SO

Habartov - Nová Role A

15.00

13.30

19.

14.4.

SO

Nová Role dor. - D. Rychnov

10.00

13.

20.4.

PÁ

Žáci turnaj - Rotava

16.00

20.

21.4.

SO

Nová Role A - FC Cheb

17.00

20.

21.4.

SO

Kr. Poříčí - Nová Role dor.

13.30

14.

24.4.

ÚT

Žáci turnaj - Nová Role

16.00

21.

28.4.

SO

Dalovice - Nová Role A

10.30

21.

28.4.

SO

Nová Role dor. - Svatava

10.00

15.

4.5.

PÁ

Žáci turnaj - Vintířov

16.00

22.

5.5.

SO

Nová Role A - Rotava

17.00

22.

6.5.

NE

Habartov - Nová Role dor.

14.00

16.

8.5.

ÚT

Žáci turnaj - Nová Role

16.00

23.

12.5.

SO

Březová - Nová Role A

10.30

23.

12.5.

SO

Nová Role dor. - Drmoul

10.00

17.

18.5.

PÁ

Žáci - V O L N O

Pozn:

14.15
12.00

UMT

9.00
14.45
12.30
11.45

24.

19.5.

SO

Nová Role A - Drmoul

24.

19.5.

SO

Loket - Nová Role dor.

17.00
10.00

8.45

18.

25.5.

PÁ

Žáci turnaj - Kr.Poříčí

16.00

14.30

25.

26.5.

SO

Nová Role A - Lomnice

17.00

25.

26.5.

SO

Lomnice - Nová Role dor.

10.00

19.

29.5.

ÚT

Žáci turnaj - Nová Role

16.00

26.

2.6.

SO

Aš - Nová Role A

10.30

26.

2.6.

SO

Nová Role dor. - Nové Sedlo

10.00

20.

8.6.

PÁ

Žáci turnaj - D.Rychnov

16.00

14.30

15.

10.6.

NE

Nejdek - Nová Role A

15.00

13.45

15.

9.6.

SO

Nová Role dor. - Žlutice

10.00

14.

16.6.

SO

Nová Role A - Loko K.Vary

17.00

14.

16.6.

SO

Sedlec - Nová Role dor.

11.00

9.45

11.

7.4.

SO

Nová Role - Chodov

13.00

11.50

V Chodově

12.

15.4.

NE

Sokolov

13.00

11.30

UMT u haly

13.

21.4.

SO

Ostrov

14.00

12.40

14.

28.4.

SO

H.Slavkov

10.00

8.30

8.45
8.30

Turnaje mladší přípravky

15.

6.5.

NE

Nová Role - Chodov

10.00

16.

13.5.

NE

Sokolov

13.00

11.30

17.

19.5.

SO

Ostrov

10.00

8.40

18.

27.5.

NE

Velká Hleďsebe

10.00

8.00

19.

2.6.

SO

Nová Role - Chodov

14.00

12.50

20.

9.6.

SO

VOLNO

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

V Nové Roli
UMT u haly

V Chodově
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policie informuje

S příchodem jara se policisté soustředí
nejen na automobilisty, ale i na cyklisty
Veřejný pořádek
a bezpečnost v Nové Roli
Dne 24. února 2012 v dopoledních
hodinách zjistil muž v Nové Roli, že
neznámý pachatel odcizil jeho motorové osobní vozidlo, které měl zaparkované před domem. Během tří
dnů se policistům podařilo zjistit
pachatele, který měl navíc odcizené vozidlo řídit v době, kdy měl soudem zakázáno řídit motorová vozidla. Policisté muži sdělili podezření
ze spáchání přečinů neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Vozidlo bylo nalezeno v obci Potůčky, kde ho muž naboural a jako nepojízdné nechal odstavené.
Dne 29. 2. 2012 kolem 02:25 hodin se neznámý pachatel pokusil odcizit mince z mincovníku veřejného
telefonního automatu v Nové Roli,
Rolavské ulici. Nezjištěným předmětem se pokusil vypáčit kryt mincovníku, což se mu však nepovedlo.
Policisté po pachateli nadále pátrají a žádají občany o pomoc. V případě, že by někdo mohl poskytnout jakoukoliv informaci, může kontaktovat linku 158.
Dne 10. 3. 2012 kolem 21:00 hodin se podnapilý muž dopustil v restauraci Karibu v Nové Roli výtržnosti. Když mu bylo odmítnuto další obsloužení, začal obsluhu napadat vulgárními výrazy a ničil vybavení restaurace. Policisté mu sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.
Policisté řeší otce dvou dětí, který
si řádně neplní svojí vyživovací povinnost vyplývající pro něj ze záko-

na o rodině a z rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech. Na
výživném dluží částku přesahující
90 tisíc korun. Za spáchání přečinu
zanedbání povinné výživy mu hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.
Dne 23. 3. 2012 kolem 12:35 hodin si policisté v Nové Roli všimli vozidla, které řídil muž, o kterém
věděli, že má Magistrátem města
Karlovy Vary vysloven zákaz řízení
motorových vozidel. Řidiče zadrželi a sdělili mu podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Za spáchání
tohoto přečinu mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
Dne 25. 3. 2012 v odpoledních hodinách se mladý muž z Nové Role
pokusil v prodejně potravin na Chodovské ulici odcizit několik kusů sušenek. Poté, co byl majitelem prodejny chycen a donucen sušenky
vrátit, se mu pomstil tím, že mu rozbil skleněnou výplň zadního okna
jeho vozu. Pachateli bylo policisty
sděleno podezření z přečinu výtržnictví
Dopravní akce
Ve čtvrtek 5. dubna 2012 se na
Karlovarsku konala dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena zejména na cyklisty. Jedna z hlídek dopravního inspektorátu v Karlových Varech prováděla kontroly
cyklistů a druhá měřila rychlost vozidel v Nové Roli. Při kontrole cyklistů nebyly zjištěny žádné větší nedostatky, v jednom případě cyklistu policisté pouze upozornili na nedostatky ve vybavení jízdního kola.

hradit odrazovými materiály na
Při akci prováděli policisté také
oděvu nebo obuvi cyklisty
kontroly motorových vozidel, při
kterých uložili čtyři blokové poku- • oranžovými odrazkami na obou
stranách pedálů (šlapátek)
ty, převážně proto, že řidiči nebyli
• oranžovými odrazkami na paprsza jízdy připoutání. V jednom přípacích kol (předního nebo zadnídě zastavili řidiče, který jel po Nové
ho kola nebo obou kol); odrazky
Roli vyšší než povolenou rychlostí.
musí být po obou stranách kol;
Přestupek byl oznámen k projednálze je nahradit odrazovými maní na Magistrát města Karlovy Vary.
teriály na bocích kola nebo na

Bezpečnostní akce
24. února 2012 odpoledne prováděli policisté z Nové Role ve spolupráci s policisty z Nejdku a Perninku
pravidelnou akci nazvanou Úklid.
Tato akce byla zaměřena na kontrolu chatových oblastí, hlavně na osoby a vozidla, která se zde pohybují.
Během akce bylo zkontrolováno
26 osob. Policisté uložili 7 pokut,
převážně za přestupky v dopravě.
Co byste měli určitě vědět
o vybavenosti jízdního kola?
Technické požadavky na jízdní
kola, které stanoví příloha č. 13 k
vyhlášce č. 341/2002 Sb. Vyplývá
z ní:
Jízdní kola musí být vybavena:
• dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem
(volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou) nemusí být vybavena přední brzdou
• zadní červenou odrazkou; odrazka může být kombinována se
zadní červenou svítilnou a lze ji
nahradit odrazovými materiály
na oděvu nebo obuvi cyklisty
• přední bílou odrazkou; lze ji na-
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bocích pneumatik či na koncích
blatníků nebo bočních částech
oděvu cyklisty.
Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kola dále vybavena:
• předním světlometem svítícím
dopředu bílým světlem; jestliže
je vozovka dostatečně osvětlena, může být nahrazen svítilnou
s přerušovaným bílým světlem
• zadní červenou svítilnou; může
být nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem
• zdrojem proudu (dynamo nebo
baterie schopné zajistit svítivost
předepsaného osvětlení po dobu
min. 1,5 hodiny)
Je-li kolo vybaveno sedátkem pro
dopravu dítěte:
• sedátko musí být pevně připevněno a kolo musí být vybaveno
podpěrami pro nohy dítěte.
Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1.
2003:
• musí mít na rámu vyznačeno výrobní číslo (lze nahradit elektronickým nosičem této informace)
• není-li vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti (viz výše), musí
být opatřeno upozorněním v návodu k obsluze, že za daného
stavu není způsobilé k provozu
za snížené viditelnosti.
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partnerská spolupráce

Obec Schnaittenbach v Bavorsku
ve spolupráci s městem Nová Role
a ostatními obcemi ze SRN a PL v partnerství obcí zasažených těžbou kaolinu
pořádají

4. setkání mládeže z partnerských obcí
Nositelem projektu je obec Schnaittenbach (SRN – Bavorsko), podána žádost o dotaci na akci z česko německého fondu budoucnosti
Místo a čas konání:
koupaliště Schnaittenbach – Schnaittenbach / Hirschau od 19. do 24. 8. 2012 (25. 8. 2012 odjezd domů),
22. 8. 2012 setkání mládeže se starosty účastnických měst
Plánovaný počet účastníků: celkem – 45 dětí + 8 dospělých, z toho 25 dětí + 4 výchovný doprovod
z bavorských a saských obcí, 10 + 2 z Nové Role, 10 + 2 z Polska (obec Nowogrodziec)
Město Nová Role proto vyzývá zájemce z řad mládeže v Nové Roli ve věku 14 až 17 let, kteří
mají zájem se tábora zúčastnit, aby se předběžně přihlásili na Městském úřadu Nová Role –
Chodovská 236, 362 25 Nová Role.
V předběžné přihlášce postačí uvést:
- že máte zájem o účast na letním táboře mládeže v SRN
- jméno, příjmení, datum narození a bydliště účastníka
- podpis alespoň jednoho z rodičů účastníka a případný další kontakt (telefon, e-mail)
Přihlášky doručte na podatelnu MěÚ Nová Role v termínu do 21. 5. 2012
S vybranými účastníky tábora budou pak projednány ostatní organizační záležitosti a pokyny.

Finanční krytí akce:
- příspěvek účastníka je stanoven na 85 EUR = 2.100 Kč (upřesnění dle aktuálního kurzu),
- město Nová Role pak přispívá na konání tábora částkou 300 EUR + případné další náklady např.
náklady spojené s dopravou na místo tábora dle výsledku vyřízení podané žádosti o dotaci
Výše uvedenými náklady se hradí ubytování, stravování, jízdné v místě tábora, ostatní program (např.
vstupné) a dále pojištění účasti na táboře zajištěné nositelem projektu.
Další základní informace:
Ubytování ve velkých stanech v areálu kempinku a koupaliště Schnaittenbach v centrálním stanovém
táboře s možností sportovních a jiných volnočasových aktivit včetně táborového ohně a grilování, cesty
na Monte Kaolino s celodením koupáním a atrakcemi, prohlídka Regensburku, workshopy a jiné
společné akce. Sociální zařízení ve zděných stavbách v areálu. Prospekty se snímky z místa konání
tábora můžete najít na webových stránkách: www.schnaittenbach.de (záložka „Tourismus a Freizeit“,
pod ní „Naturbad/Campingplatz“) nebo na www.montekaolino.eu.
Jitka Pokorná,
starostka města

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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zábava, inzerce

CUKRÁRNA
KAVÁRNA

&

Café B&R
• příjemné posezení u kávy, čaje,
cukrářských výrobků, vína a piva
v nekuřáckém prostředí
• dětský koutek, Wi-Fi

OTEVŘENO
Po-So
Ne

10:30-22:00
12:00-20:00

Těšíme se na Vaší návštěvu
Nádražní 336
Červený baráček za Domem s pečovateskou službou

FK Baník Sokolov pořádá nábor mládeže
Máte doma talentovaného sportovce?
FK Baník Sokolov a patron náboru mládeže František
Dřížďal vás zvou na nábor do přípravek Baníku, kde
se o sportovní rozvoj vašich dětí budou starat
proškolení profesionálové!

17.5.2012 od 16:30
Travnaté hřiště 6. ZŠ Sokolov (sídliště Michal)
Hráči ročníků 2003 až 2008
Více informací u kontaktních osob:
Mgr. Tomáš Provazník 724 431 073
- Šéftrenér mládeže
Manfréd Brandl
724 431 092
- Koordinátor přípravek

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012
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Chcete, aby o vás
zákazníci věděli?
Chcete být vidět?

AUTOOBCHOD
PETR ZEDNÍK

Inzerujte v Novorolském zpravodaji
Ceník barevné inzerce:

cena

celá strana 190 x 260 mm

3.000 Kč

polovina strany 190 x 124 mm

1.600 Kč

čtvrtina strany 93 x 124 mm

1.000 Kč

93 x 60 mm

NÁHRADNÍ DÍLY NA VŠECHNY VOZY
NOVÉ I POUŽITÉ

550 Kč

Neváhejte nás kontaktovat

SERVIS, ODTAHOVÁ SLUŽBA
ŽURNÁL MEDIA a.s.
Dr. Davida Bechera 1009/18
360 01 Karlovy Vary

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ ZDARMA
platí se pouze za odtah nepojízdných vozidel

tel.: 354 597 403
739 544 445
e-mail: info@zurnalmedia.cz

konakt: +420 602 414 679

w w w . z u r n a l m e d i a . c z

BAR BERNARD

zveme vás k návštěvě nově zrekonstruované hospody v Nové Roli!
Z NÁPOJOVÉHO LÍSTKU VYBÍRÁME
PLZEŇ 12
GAMBRINUS 12
GAMBRINUS 10
KOZEL 11
SEKT
VÍNO - RŮZNÉ ODRŮDY
VÍNO ROZLÉVANÉ
RED BULL
COCA COLA, SPRITE, FANTA
KOFOLA
CAPPY - VŠECHNY DRUHY
JUICE ROZLÉVANÝ

0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,75 L
0,75 L
0,2 L
0,33 L
0,3 L
0,3 L
0,2 L
0,3 L

29 KČ
23 KČ
19 KČ
19 KČ
150 KČ
135 KČ
22 KČ
35 KČ
18 KČ
15 KČ
23 KČ
18 KČ

VODKA BOŽKOV
VODKA FINSKÁ
VODKA FIN. BRUSINKA
VODKA MELOUN, JAHODA, ...
HAVANA CLUB
RUM BOŽKOV
ZELENÁ
ŠVESTKA
GRIOTTE
SLIVOVICE, HRUŠKOVICE
JABLÍČKO
BECHEROVKA

0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L
0,05 L

... a mnoho dalšího. Vše podáváme chlazené. Velký panák v obsahu 0,05 l.

21 KČ
32 KČ
37 KČ
26 KČ
32 KČ
21 KČ
21 KČ
21 KČ
21 KČ
23 KČ
26 KČ
26 KČ

OTEVÍRACÍ DOBA
po-pá 13 - 01 h.
so-ne 14 - 03 h.

Nová Role, Školní ulice 240, ...u nádraží

Promítání sportovních TV přenosů na plátno
o úhlopříčce 4,5m! Obraz v HD kvalitě!
Stereo zvuk 2x 300W a 10x 40w!
!!! SUPER PODÍVANÁ !!!

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

ŽIVÉ KONCERTY
hudební, fimové a světelné projekce na plátno
rodinné a firemní oslavy
venkovní posezení na zahrádce
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OKNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

88+

n ov á g e n e r a ce p ro f i l u 8 8 m m
t ř i tě s n ě n í
t ro j s k l o U g = a ž 0 . 5 W / m 2 K
v y n i k a j í c í te p e l n é v l a s t n o s t i
v ys o k á o c h r a n a p ro t i h l u k u
n í z k é ce ny z a k va l i t n í v ý ro b e k
r yc h l ý te r m í n v ý ro by
odborná montáž
p o t v r ze n o t i s í c i s p o k o j e nýc h z á k a z n í k ů

Dodavatel:

až Uw =

9
78
88
08
80

Investice do budoucnosti.

ze
le

ná

lin

ka

2K
m
/
0,78 W

www.kalibra.cz, zelená linka: 800 888 789

Dělat
věci pro
radost!
PODPORUJEME
DOSTIHY V ROCE 2012

www.ipmstars.cz
LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012
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Cheb,
Pekařská 6, T: 728 549 410

5-6
2012

Karlovy Vary,
Botanická 6, T: 608 605 013
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