Vážení spoluobčané,
vychází druhá ročenka Města Nová Role. Tímto
mimořádným číslem Novorolského zpravodaje
chceme Vás občany informovat o skutečnostech,
které se udály v různých oblastech života našeho
krásného města Nová Role a částí Jimlíkov a
Mezirolí v minulém roce. V ročence najdete události
minulého roku z oblastí městského úřadu, Norobyt,
s.r.o., TS, s.r.o., mateřských školek, základní školy,
sboru dobrovolných hasičů, městské knihovny,
DDM, ZUŠ a neziskových organizací. Touto
cestou bych chtěl poděkovat nejen zaměstnancům
a členům uvedených organizací, ale všem občanům
našeho Města za jejich spolupráci. Dále zde budou
shrnuty události minulého roku, kdy dle mého
názoru největší z nich byla vzpomínka šedesáti let
od konce nejstrašnější epochy v novodobé historii
lidstva - druhé světové války. Většina lidí zná
můj osobní názor na válku a to ten, jak se
zpívá v jedné písničce, myslím od skupiny
Synkopy 61, že „válka je vůl“. Nezastávám
názor, že by měli lidé uplatňovat své názory
tímto způsobem. Byl bych raději, kdyby byly
tyto a podobné věci řešeny mezinárodním
fórem na neutrální půdě. Diktátoři by měli
být přesvědčováni o nesmyslnosti jejich
počínání. Z geopolitického pohledu vnímám
rozdělení světa na třetiny, kdy jedna třetina
jsou země vyspělé, kde již nehrozí uplatňování
diktátorských režimů, které by vedly k válkám.
Dále existuje druhá třetina zemí, kde již není
taková chudoba, ale převládá nábožensko
- diktátorský nebo politicko - diktátorský

systém. A pak je tady poslední třetina, kde
jsou země nejchudší, často hladovějící,
u nichž se nedá odhadnout, do jakého
politického systému se vyvinou. V současné
době je druhá třetina zemí ložiskem stálých
nepokojů a ohniskem možných budoucích
válek. Vyspělé země by se spíše než o rychlý
nárůst jejich hrubého domácího produktu
měly zajímat o to, jak eliminovat zmiňovaná
ložiska a ohniska mezinárodní nestability.
Následně by měly všechny vyspělé země
společnými silami, jsa poučeny ze své vlastní
historie, poradit a pomoci té poslední třetině
zemí, jak se nedostat do skupiny druhé třetiny
zemí, ve kterých vládne diktátorský režim. Ale
zanechme již těchto úvah.
Na závěr mi dovolte zhodnotit celý rok, tak
jak jsem jej vnímal z komunálního pohledu. Mnoho
investičních akcí nebylo realizováno např. z důvodů
aktualizovaného zákona o zadávání veřejných
zakázek, nepřevedených pozemků od Pozemkového
fondu atd. Dále si myslím, že se občané mění a to v
tom smyslu, že jsou schopni si věci osobní vyřešit
sami bez jakékoli jiné pomoci. Co se stále nedaří, je
vyřešit soužití generací ve městě. Starší generace je
tolerantnější k té mladší, ne naopak. Myslím si však,
že by tomu mělo být obráceně.
Lidé, věřte ve svoji osobní schopnost a pomáhejte
těm, kteří pomoc potřebují!
Václav Heřman
starosta města Nová Role



Údaje z matriční agendy

Z činnosti finančního a plánovacího
odboru MěÚ v roce 2005

V matričním obvodu Nová Role, do kterého patří kromě Nové
Role, Jimlíkova a Mezirolí i obec Božičany a obec Děpoltovice
s částí Nivy, bylo v roce 2005 zapsáno do matričních knih
l narození, 9 manželství a 12 úmrtí.
- 1 dítě se narodilo v Děpoltovicích
- 9 manželství bylo uzavřeno v Nové Roli, z toho 8 v obřadní
síni MěÚ a l svatební obřad se uskutečnil na zahradě
snoubenců
- 10 občanů zemřelo v Nové Roli a 2 v Děpoltovicích
Pohyb obyvatelstva Nové Roli v roce 2005
V roce 2005 se narodilo celkem 37 dětí z toho 21 chlapců a 16
děvčat (v roce 2004 se narodilo 33 dětí)
K trvalému pobytu do Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova se
přihlásilo celkem 102 nových obyvatel, z toho 42 mužů a 60 žen
(v roce 2004 se přihlásilo 62 občanů).
Zemřelo celkem 36 obyvatel z toho 20 mužů a 16 žen (v roce
2004 zemřelo rovněž 36 občanů).

a

Z Nové Role se odhlásilo celkem 128 obyvatel z toho 62 mužů
66 žen (v r.2004 se odhlásilo 86 občanů).

narození

přihlášky

úmrtí

odhlášky

Jimlíkov

1

0

0

0

Mezirolí

7

12

3

12

Nová Role

29

90

33

116

Celkem

37

102

36

128

Finanční a plánovací odbor se a účinností od 1. 1. 2006
přejmenoval na ekonomický odbor. K personálním změnám
oproti roku 2005 nedošlo, dvě pracovnice si doplnily
znalosti dle zákona o úřednících složením zkoušek odborné
způsobilosti.
Velice dobře se dařilo vymáhat místní poplatek ze psů a za
nájem pozemků.
Nově byla zavedena centrální pokladna.

Přehled poplatků MěÚ N. Role za psy, pozemky,
nájmy, pokuty a náklady řízení v roce 2005 (v Kč)
druh poplatku

předpis

zaplaceno

poplatek za
PDO

2 061 411

1 769 201

292 210

14%

poplatek za
psy

156 910

152 010

4 900

3%

nájem z
pozemků

124 014

123 422

592

0,47%

nájem z NP

2 331 353

2 098 978

232 375

9%

pokuty a NŘ

85 700

67 197

18 503

21%

4 759 388

4 210 808

548 580

11,5%

CELKEM

nedoplatek

Přehled o počtu obyvatel podle částí:
dospělí

děti

celkem

Jimlíkov

82

14

96

Mezirolí

273

51

324

Nová Role

3 062

489

3 551

Celkem

3 417

554

3 971

Dále je v evidenci také 37 cizinců.
Celkový počet obyvatel Nové Role, Jimlíkova a Mezirolí
na začátku roku 2006 byl 4008.
Nejstarší občankou Nové Role je paní Antonie Svitáková,
nejstarším občanem v Jimlíkově je pan Rudolf Hynek a
v Mezirolí je nejstarším občanem pan Jaromír Rokůsek.
V obřadní síni MěÚ v Nové Roli se uskutečnily v roce
2005 tyto obřady:
- 8 svatebních obřadů
- 1 jubilejní obřad – zlatá svatba
- 7 obřadů vítání občánků do života, na kterých bylo uvítáno
33 dětí
- 4 obřady předání prvních občanských průkazů patnáctiletým
(předáno 22 občanských průkazů)

Zpráva komise k projednávání
přestupků za rok 2005
V roce 2005 komise k projednávání přestupků obdržela
59 přestupků. Z roku 2004 přešlo 21 přestupků. Celkem
se komise zabývala 76 přestupky, včetně přestupků z obce
Božičany na základě veřejnoprávní smlouvy, 23 přestupků
přechází do roku 2006 z důvodu rozpracovanosti.
Přehled k 31. 12. 2005:
14 přestupků bylo postoupeno jinému správnímu orgánu
11 přestupků bylo odloženo
7 přestupků - napomenutí
11 přestupků - zastavení
1 přestupek - zastavení smírem
3 přestupky - odvolání
44 přestupky - projednání bez uložení opatření
2 přestupky - v příkazním řízení
3 pokuty v celkové výši 2.000 Kč, ani jedna pokuta
nebyla uhrazena
Nejvíce přestupků se týkalo občanského soužití, proti
majetku a veřejnému pořádku. Komise se ke svému jednání
sešla celkem 11x.

Celoměstské kulturní akce
v roce 2005
Zahájení kulturních akcí města v roce 2005 již tradičně
patřilo mysliveckému plesu pořádanému firmou Agropol
Počerny s.r.o., následoval “Ples pro město“ organizovaný
MO ODS, dále ples Základní umělecké školy, ples
fotbalového klubu Nová Role a maškarní pro děti, který
rovněž každoročně připravuje Dům dětí a mládeže Nová
Role.
V polovině března se uskutečnilo Vítání jara spojené
s oslavou Mezinárodního dne žen. V programu vystupovali
žáci ZUŠ a členové tanečních a sportovních kroužků při
DDM a TJ. Hudbu zajistila ZUŠ.
V předvečer 1. máje není snad v České republice jediná
obec bez májky. Také v Nové Roli, Jimlíkově a Mezirolí se
v sobotu 30. dubna vztyčovaly májky s pestrobarevnými
věnci. K tomu neodmyslitelně patří hudební doprovod a
pálení čarodějnic. Zpravidla se u májky vydrží až do rána,
protože by to byla ostuda pro všechny mládence v obci,
kdyby se symbol jara a lásky stal kořistí „májkařů“ například ze
sousední obce .
V roce 2005 si celý svět připomněl, že uplynulo 60 let od
ukončení 2. světové války. V našem městě máme vždy o jeden
důvod navíc si konec nejstrašnější války v historii lidstva
připomenout. Nedaleko místní porcelánky byl v průběhu války
zřízen pracovní koncentrační tábor a byli zde vězněni muži i
ženy, kteří pak těžce pracovali v místní porcelánce. K uctění
památky obětí z koncentračního tábora v Nové Roli a pochodů
smrti byl vedle již stávajícího památníku před nádražím
umístěn pietní kříž. Za účasti občanů, vedení města, místních
organizací a zástupců z partnerské obce se tak stalo 8. května.
Poté byly také položeny květiny na místním hřbitově, kde jsou
oběti z koncentračního tábora a pochodů smrti pochovány.
14. května proběhl na prostranství u Novorolského rybníka
vedle turisticko - informačního centra 2. ročník hudebního
festivalu Novorolská Walcha. Po zahájení a úvodním vystoupení
orchestru naší Základní umělecké školy pokračoval maratón
hudby až do ranních hodin druhého dne. Na podiu se střídala
vystoupení známých i méně známých hudebních kapel.
Bohužel organizátorům ani loni počasí nepřálo. Déšť, vítr a
výpadek proudu však skalní příznivce swingu, folku a country
hudby neodradil. Vydrželi až do poslední skladby v podání
Walchařů a těší se na letošní 3. ročník.
Konec května byl opět ve znamení hudby pod májkami.
Tentokrát se májky kácely.
Léto a školní prázdniny uběhly jak voda v řece Rolavě.
A na břehu Rolavy se objevily stánky a lunaparky.
Michalská pouť v září přivítala novorolské občany
a další hosty historickým tržištěm s ukázkami prací
řemeslníků. Obdivovali jsme jejich zručnost při
zpracování kovu, dřeva, polodrahokamů, proutí, látky a
barev. Kdo neodolal medovině ten si pochutnal. Po celý
den jsme mohli nahlížet i do života středověkých rytířů,
kejklířů, tanečnic, vojáků a obdivovat zbraně z různých
období. Střelbu z luku a kuše si mohly děti vyzkoušet
samy. Zájemci si mohli také poprvé zakoupit turistické
známky našeho města.
Michalská pouť je součástí oslav svátku sv. archanděla
Michaela, kterému je zasvěcen kostel v Nové Roli.
Slavnostní mše svatá se konala dopoledne.
Pouť doprovázela Novorolská dechovka i taneční hudba.
Jedním z očekávaných bodů večerního programu byla
ohnivá show historického šermu Discordia a ohňostroj.
Vše bylo umocněno působivou hudbou.
Od července roku 2005 byly rozhodnutím RMě

pronajaty prostory v kulturním domě za účelem konání
kulturních a společenských akcí. Od této doby jsou tu
konány pravidelně v pátek a sobotu hudební večery s různým
zaměřením. Na rekonstrukci přísálí a sociálního vybavení se
podíleli jak nájemci tak město. V přísálí je zřízen výčepní bar.
Při kulturních programech je v nabídce i další občerstvení.
Programy v Culture clubu KD Nová Role jsou vždy uvedeny na
stránkách Novorolského zpravodaje a www stránkách města .
O první adventní neděli se v podvečer rozzářil před OD
Rolavan velký vánoční strom a celá vánoční výzdoba ve městě.
V průběhu dne jsme si mohli prohlédnout ruční malování
vánočních ozdob, nakoupit upomínkové dárky nebo se
občerstvit. Orchestr ZUŠ a její žáci nám navodili hudbou a
zpěvem předvánoční náladu.
9. prosince odpoledne to v sále kulturního domu zavonělo
vánočním pečivem, které bylo nachystáno na stolech pro naše
seniory a hosty z partnerského Rittersgrünu. Ti přijeli již ráno.
Prohlédli si výrobu porcelánu, naše město a kostel a pak se
s ostatními sešli v KD.
Po uvítání starostou města a vystoupení tanečních kroužků
DDM a junior aerobiku TJ Nová Role všechny přítomné seniory
potěšila hudba a zpěv v podání Novorolské dechovky a také
několik vstupů divadelního souboru dětí „K divadla“.
Nová Role se s rokem 2005 rozloučila na Silvestra
ohňostrojem.

Výstavba ve městě
Na investiční akce vyčlenil pro rok 2005 rozpočet města 15 000 000,- Kč. Je pravda, jak uvádí pan starosta na první straně
Ročenky, že všechny akce nebyly z různých důvodů realizovány. Další peníze byly v rozpočtu určeny na opravy a údržbu stávajících
zařízení v majetku města. Dva miliony korun byly čerpány na opravy chodníků a komunikací. Téměř osm set tisíc korun investovalo
město do opravy střechy v mateřské škole, nákladem půlmilionu korun byla provedena
oprava přivaděče tepla pro Novou Roli, kolem sedmi set tisíc korun zaplatilo město
za rekonstrukce v sále kulturního domu. Desítky tisíc korun byly investovány do
projektových dokumentací k přípravě oprav a investičních akcí na příští roky.

Největší akcí v opravách komunikací byla generálka chodníku
v Mateřské škole v Nové Roli a zpevněná plocha ke hrám dětí.

Nákladem padesáti
dvou tisíc korun byla
místními podnikateli
opravena
kaplička
v Mezirolí. Jednalo
se o generální opravu
vchodových
dveří,
opravu fasády včetně
nových barev a
opravu klempířských
prvků.

V rámci oprav komunikací byla opravena cesta na hřbitov včetně
osazení laviček, zábradlí a zpevnění odstavného stání pro osobní
vozy návštěvníků hřbitova.

Byla dokončena výstavba padesáti dvou nových bytů a postupně
se stěhují noví nájemníci.

Největší investiční akcí na území města v roce 2005 bylo
vybudování kruhového objezdu na křižovatce v Mezirolí.

V Jimlíkově byla zahájena výstavba návsi včetně autobusové
zastávky a dokončena projektová dokumentace na novou dešťovou
kanalizaci v obci.

festival pro postižené děti „Souznění“ a dále 200 ks reliéfů jako
upomínkové předměty na folkový festival „Novorolská Walcha“,
kde účinkoval i „Taneční orchestr ZUŠ Nová Role“. Bezesporu
největší akcí, které se účastnil „Taneční orchestr ZUŠ Nová
Role“, byl „Festival bigbandů a tanečních orchestrů“, který se
konal 13. 9. 2005 v Kraslicích.
Díky pomoci Městského úřadu se také podařilo zrekonstruovat
místnost bývalé pekárny, která od září 2005 slouží žákům jako
další učebna.
Na závěr roku 2005 orchestr účinkoval již tradičně na akci
„Rozsvěcení vánočního stromu“ na náměstí v Nové Roli. Škola
uspořádala několik adventních a vánočních koncertů v kostele
sv. Michaela i v koncertním sále školy.
Květa Marková
ředitelka ZUŠ Nová Role
Minulostí je toto stromořadí před OD. Přerostlé stromy
byly vykáceny v roce 2005

Pohledávky na nájemném z bytů
v ma
majetku města
soudně vystěhovaní uživatelé

535 491,-

nájemní byty v SVJ - Božičany

46 258,-

nájemní byty v SVJ - Nová Role
nájemní byty v objektech Města Nová Role
celkem

1 119 271,328 719,2 029 739,-

Základní umělecká škola Nová Role
Ve školním roce 2004/2005 školu navštěvovalo celkem
143 žáků, z toho 98 dívek, individuálně se v hudebním oboru
vzdělávalo 89 žáků, kolektivně 12 dětí. Do výtvarného oboru
se přihlásilo 42 dětí. Jednotlivé předměty v hudebním oboru
vyučovalo 9, ve výtvarném oboru 1 pedagog.
Škola již tradičně pořádala koncerty a veřejné přehrávky pro
rodiče, veřejnost, mateřskou i základní školu, náborové koncerty
a prezentovala se při různých příležitostech a oslavách města
či místních organizací. Jednou ze stěžejních akcí byl „Hudební
ples“, z jehož výtěžku škola pořizuje každý rok hudební nástroje
pro své žáky.
Jednou z nejvíce navštěvovaných akcí byl muzikál „Šípková
Růženka“, který nacvičil „Dětský pěvecký sbor“ pod vedením
Pavlíny Bauerové. Shlédlo jej přes 400 dětí a dospělých. Dětský
sbor pořádal také „Nejen pěvecké soustředění“ – tj. víkend her
a zpívání a akce „Cesta za pokladem“ a „Cesta do hudebního
pravěku“.
Pěvecké těleso „Smíšený pěvecký sbor“, pod vedením Pavlíny
Bauerové, který završil svou druhou sezonu účinkoval na
Vánočním koncertě v kostele sv. Michaela i na dalších akcích
školy, kdy slavil velký úspěch.
Pěvecké oddělení pod vedením Karla Švece uspořádalo dne
17. 5. 2005 pěveckou soutěž „Novorolská nota“. Na 1. místě
se umístila Karolína Tichá, která postoupila do další soutěže
„Chodovská karafa“, kde obsadila 4. místo. Ceny do soutěže
– hrnečky s logem soutěže vyrobily děti z výtvarného oboru.
Výtvarný obor pod vedením Galiny Černé, se prezentoval
taktéž na různých akcích školy, na tématických výstavách
v koncertním sále školy, v Kulturním domě a vyvrcholením
roku byla výstava prací v Městské knihovně v Nové Roli, kde svá
díla vystavovaly děti všech ročníků. Významným úspěchem je
1. místo v soutěži „O nejhezčí kraslici“, které obsadil Jan Černý.
Soutěž se konala v Bochově. Děti z výtvarného oboru také
připravily 25 postaviček s hudebním námětem pro Karlovarský

Provoz a činnost
v Kulturním domě Nová Role
(srpen – prosinec 2005)
Kulturní dům v Nové Roli jsme oficiálně převzali
1.7. 2005. V červenci však ještě probíhaly vnitřní úpravy prostor
a tak zahájení provozu muselo počkat až do 5. srpna, kdy
odstartovala tzv. série letních diskoték v Culture Clubu (přísálí,
bývalé „Erko“).
Výčet akcí za uvedené období:
32x disko, 3x oldies party, 1x rock party, 1x taneční zábava
(bigbeat k tanci + rockotéka), 1x koncert + rockotéka, 1x taneční
zábava - Dolovná (rybáři),
2x setkání představitelů města se seniory, 1x divadelní
představení pro děti, 1x Mikulášská (DDM), 1x vánoční
šachový turnaj.
Prostory kulturního domu byly využívány také oddílem
šachistů (pravidelné středeční tréninky a nedělní zápasy),
místními organizacemi politických stran, městem Nová Role
(zasedání zastupitelstva města aj.), Základní školou Nová
Role…
Činnost za uvedené období byla z naší strany považována za
tzv. „zkušební“, kdy jsme se chtěli hlavně seznámit s místními
zvyklostmi, návyky a technickým provozem KD.
V roce 2006 počítáme s pestřejším programem pro všechny
věkové kategorie. K tomu jistě napomůže i opravená jevištní
technika na velkém sále a vybavení šaten pro účinkující.
I nadále se bude pracovat na zlepšení prostředí Kulturního
domu.
Pavel Dohnal a Tomáš Stabenow,
nájemci KD

Mateřská škola Mezirolí
Mateřská škola v Mezirolí je jednotřídní MŠ pro děti ve věku 2 - 7 let. Kapacita zařízení je 23 dětí. Mateřské škole byla udělena
výjimka z počtu dětí. Součástí zařízení je školní jídelna s kapacitou 23 jídel.
Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od tří do šesti let, na které matky nepobírají mateřský příspěvek. Děti mladší
tří let, na které matky nepobírají mateřský příspěvek, lze přijmout, pokud počet dětí ve třídě nepřesáhne zákonem stanovenou
kapacitu. Maminky, které pobírají mateřský příspěvek mohou umístit dítě do MŠ na čtyři hodiny denně. Rodiče se mohou
rozhodnout mezi polodenním a celodenním pobytem dítěte v MŠ.
Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních
předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho
další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání: základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a
zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti, základy pro celoživotní učení i základy
pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot – to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte,
elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě
vyrůstá.
Naším cílem je zajištění podmínek k předškolnímu vzdělávání všech dětí v posledním roce před zahájením školní docházky,
jejichž rodiče projeví zájem. Využít možnost individuální úpravy programu podle potřeb dítěte a vytvořit takové podmínky, aby
mohly být naplňovány cílové i obsahové požadavky na předškolní vzdělávání i očekávané kompetence dítěte.
Výchovně vzdělávací oblast:
a) plánování, celkový výchovný styl
v mateřské škole pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT ČR pod č.j. 14 132/0122. Za základní cíl tohoto programu považujeme umožnit všem dětem optimálně rozvinout všechny předpoklady a pomáhat
jim utvářet si pokud možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. Celoroční projekt nese název „Je nám dobře na světě“.
Tento projekt obsahuje dvanáct tématických bloků, jejichž názvy vycházejí z ročních období, svátků a událostí blízkých
dětem předškolního věku. Konkrétní vzdělávací cíle formulované v Rámcovém programu, jsou náplní třídního vzdělávacího
programu. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto
učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení zpravidla ve
skupinkách a individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami
jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů.
b) průběžné cíle
skutečnost, že v téže třídě jsou po dobu výchovného působení děti různého věku, je využita k vytváření přirozených situací
pro zakládání a upevňování kulturních, hygienických a společenských návyků a pro rozvoj citových vztahů.
režim dne plně probíhá ve smyslu volné hry. Děti mají možnost výběru jakékoliv činnosti (včetně doby dopolední svačiny)
při zachování základního pravidla, tj. úklid hraček a pomůcek po předchozí činnosti.
Další aktivity:
hudební kroužek , kroužek dovedných rukou, náprava řeči, využití svátků a významných událostí v průběhu školního roku
k vytváření radostné atmosféry(Mikulášská nadílka, vánoční besídka, divadelní představení, návštěva knihovny, návštěva ZŠ,
školní výlet, oslava Dne matek a Dne dětí, vystoupení dětí k ukončení školního roku, slavnostní rozloučení s předškoláky ve
spolupráci s MÚ i v MŠ.

Mateřská škola Nová Role
V roce 2005 mateřská škola v Nové Roli oslavila 40 let od svého
založení.

Činnost fotbalového
klubu FK Nová Role
v roce 2005
Fotbalový klub zajišťoval i v roce
2005 činnost 4 mládežnických mužstev
a činnost A mužstva dospělých.
Všechna
naše
mužstva
startují
v krajských soutěžích a obzvláště
mládežnická
mužstva
dosahují
dlouhodobě v mistrovských tabulkách
výborné výsledky a umístění. U „A“
mužstva
po výborném umístění
v sezóně 2004/2005, kdy se po jarní
části soutěže umístilo na konečném
čtvrtém místě, došlo v podzimní části
soutěže k poklesu výkonnosti, kdy řadu
hráčů z již tak úzkého kádru provázela
nepříjemná a dlouhodobá zranění.
Věříme, že se v zimní přestávce povede
mužstvo zkonsolidovat, doplnit prořídlý
hráčský kádr a v jarní části mistrovské
soutěže se probojovat do „klidných
vod“ středu mistrovské tabulky. K
tomu by mělo napomoci i plánované
zimní soustředění „A“ mužstva a účast
v zimním turnaji, kdy většinu zápasů
mužstvo odehraje na domácím hřišti.
Mimo
zajišťování
pravidelných
mistrovských zápasů našich mužstev
uspořádal FK Nová Role v únoru
tradiční Sportovní maškarní ples,
který se dle ohlasů veřejnosti povedl
a byl dobře hodnocen. FK Nová Role
byl v roce 2005 spolupořadatelem
velkého mezinárodního mládežnického
turnaje EUROSPORTING. V tomto
turnaji jsme na našich hřištích hostili
mládežnická mužstva z celé řady
evropských zemí. Tohoto turnaje se
zúčastnilo i naše mužstvo dorostenců,
kteří skončili zápasy ve skupině a
mužstvo žáků, kteří v mezinárodní
konkurenci postoupili až do finále
turnaje, které se hrálo na stadionu AC
Start v K. Varech a ve kterém podlehli
mužstvu švédských žáků. I přes potůčky
vyplakaných slziček po finálovém
zápase je to výborný úspěch našich
malých fotbalistů.
Další
úspěšnou
akcí
našeho
Fotbalového
klubu ve spolupráci
s MěÚ N. Role byl sportovní dětský
den, kterého z zúčastnilo 327 dětí jak ze
základní školy a mateřské školky v Nové
Roli tak mateřské školky z Mezirolí
a Božičan. Malí i větší sportovci si
zkusili své dovednosti při sportovních
soutěžích a fotbalovém turnaji. Již
tradiční akcí našeho fotbalového klubu
je velký letní turnaj - Memoriál Waltra
Ulče o pohár města Nová Role. Hrál
se již 45. ročník tohoto jednoznačně
nejstaršího
fotbalového
turnaje
v regionu a naše „A“ mužstvo obsadilo
v silné konkurenci překvapivě ale
zaslouženě 1. místo.

V létě uspořádal náš fotbalový klub
tradiční fotbalové soustředění naší
mládeže ve Stráži u Tachova, které se
velmi vydařilo.
Kromě sportovních a fotbalových akcí
náš fotbalový klub zahájil ve spolupráci
s tenisovým klubem výstavbu nového
objektu u stávajících fotbalových kabin.
V tomto novém objektu bude mít FK
N. Role dvě nové šatny, které budou
převážně sloužit našim mládežnickým
mužstvům. Samozřejmostí je celoroční
péče a starost o naše dvě fotbalová
travnatá hřiště a jejich okolí, která
by bez pravidelné péče a údržby
brzy přestala být chloubou našeho
sportovního areálu.
Největším
problémem
našeho
fotbalového klubu je, kromě nekončících
dohadů o tom, kdo je pánem na malém
travnatém hřišti, hlavně problém
s zajištěním trenérů pro mládežnická
mužstva. Ale jsme optimisté a věříme,
že i tyto problémy v roce 2006
dokážeme vyřešit.
Na závěr našeho stručného ohlédnutí
za činností Fotbalového klubu Nová
Role patří poděkování všem našim
hráčům za předvedené sportovní
výkony, rodičům naší fotbalové mládeže
za podporu mládežnických mužstev,
našim věrným fotbalovým fanouškům
za jejich pravidelnou podporu našich
mužstev a také samozřejmě trenérům a
vedoucím jednotlivých mužstev zvláště
pak těm, kteří zajišťují činnost našich
mládežnických mužstev.
V neposlední řadě pak patří naše
poděkování všem organizacím, firmám
i jednotlivcům za jejich sponzorskou
pomoc ať již finanční nebo materiální,
bez které bychom fotbal v Nové
Roli provozovali jen velmi svízelně a
omezeně.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří
nám fandí a podporují naši sportovní
činnost a těšíme se na shledání se všemi
na našich sportovištích v roce 2006.
Z pověření VV FK Nová Role
Jiří Hájek předseda FK N.Role

Trojutkání v minikopané
chlapců a přehazované
dívek mezi školami
Nová Role - Toužim - Breitenbrunn
(22. 9. 2005, Toužim)
Dne 22. 9. 2005 jelo 12 žáků ze třídy
7.A na sportovní turnaj v přehazované a
minifotbalu do Toužimi. Přehazovanou
hrály dívky a minifotbal kluci.
Všichni se utkali se žáky z Toužimi a
Breitenbrunnu. Soutěžilo se o růžového
a modrého plyšového králíka – putovní

ceny. Naše škola obhajovala dívčího
růžového králíka za loňské vítězství
v přehazované. Utkání začínala v 10
hodin. Dívky se jako první utkaly se
žákyněmi z Breitenbrunnu, které byly
nad naše síly. Moc jim to nešlo ani
ve druhém zápase, a proto skončily
až na 3. místě. Zvítězilo družstvo
z Breitenbrunnu, které tím pádem
převzalo od nás růžového králíka. Zato
naši kluci prošli turnajem bez zaváhání,
takže si odvezli modrého králíka.
Doufáme, že se příštím sedmičkám
povede ještě lépe a získají trofeje obě.

14.10.2005
štafeta ZŠ roku 2005
Do soutěže se zapojily všechny děti
za podpory svých třídních učitelů,
kteří bez výjimky museli jako první
nastoupit do závodu a „zaběhnout
kolečko“. Avšak ani žáci se nedali
zahanbit, boje byly neúprosné! Každý
běžel naplno a vydal ze sebe všechny
síly. Nejlepší však mohl být jen jeden.
Vítězové jednotlivých kategorií získali
putovní plyšová zvířátka, která nám
věnovali radní města, za což jim patří
velké díky. Útěchou třídám na druhém
a třetím místě byly diplomy a příslib
odvety v dalších soutěžích. Soutěžilo
se ve čtyřech věkových kategoriích: V I.
kategorii
1. - 2. tříd
zvítězila 2. A ve II. kategorii
3. - 5. tříd
se radovala 5. B ve III. kategorii
6. – 7. tříd
vyhrála 7. A ve IV. kategorii
8. - 9. tříd
nejlépe běžela 9. B.

ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM NOVÁ ROLE
ZA rok 2005
Dům dětí a mládeže plní výchovně vzdělávací funkci a rekreační činnost.
DDM zajišťuje mimoškolní zájmovou a spontánní činnost dětí a mládeže.
V DDM jsou zaměstnány dvě stále pedagogické pracovnice.
Zájmová činnost pravidelná
Od ledna do června pracovalo v DDM 22 zájmových kroužků. V zájmových
kroužcích bylo organizováno 294 dětí, z toho 21 předškolního věku, 259 dětí
do 15 let, 14 starších 18 let. Od září do prosince 2005 bylo organizováno 24
zájmových kroužků ve kterých bylo zapsáno 280 dětí, z toho 272 dětí do 18 let.
Členové ZK se pravidelně účastní okresních kol a soutěží.
Velice dobře pracuje ZK – karate dance, který navštěvují děti i rodiče.
Za loňský rok musíme velice kladně hodnotit mladé rybáře, kteří se účastní
mnoha soutěží v rámci kraje a dosahují vynikajících výsledků.
Zájmová činnost programová
V roce 2005 jsme uspořádali 82 akcí, kterých se zúčastnilo 4830 dětí a
dospělých. Z našich akcí se nám zdařily poznávací zájezdy pro děti a rodiče,
uspořádali jsme zájezd do Zooparku Chomutov pro děti a rodiče, kteří chodí
cvičit. Vydali jsme se do ZOO Plzeň – v rámci příměstského tábora. Na tento výlet si každý z táborníků mohl vzít jednoho rodinného
příslušníka nebo kamaráda. S dětmi z příměstského tábora jsme také spali v DDM. Pro děti jsme připravili noční hru a dětem se to
velice líbilo.
Uspořádali jsme DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL a CESTU POHÁDKOVÝM LESEM. Tyto akce se staly již tradičními a
účast na nich je vždy hojná. Podílíme se na akci LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI a v letošním roce jsme uspořádali LAMPIONOVÝ
PRŮVOD S PŘÍJEZDEM SV. MARTINA. Této akce se zúčastnilo opět mnoho dětí a dospělých. Maminky a babičky opět napekly,
tak i martinské pohoštění se dostalo na všechny. I v letošním roce se již tradičně konal za pomoci MO KSČM výlet na Jesenickou
přehradu. Zde navštěvujeme klub jachtingu, děti se svezou v motorových člunech, na plachetnicích. Na závěr opékáme vuřty. Velmi
se nám osvědčila příměstská činnost v době prázdninových dní, organizujeme akce na všechny volné dny.
MŠ v Nové Roli oslavila 40. výročí svého založení. Děti z kroužků DDM si pro své malé kamarády připravily mnoho
her a soutěží. Děti na schůzkách vyrobily různé dekorace na vyzdobení zahrady a v den oslav uspořádaly děti v MŠ
velkou pouť, kde se soutěžilo, ale i vyrábělo. Děti společně s rodiči např. vyráběly škrabošky, malovaly na kameny apod.
Uspořádali jsme MIKULÁŠSKOU BESÍDKU, kde bylo také mnoho dětí i rodičů. Na těchto akcích mají také možnost prezentovat
svou celoroční činnost kroužky DDM, které program zpestří svým vystoupením.
Během celého školního roku pořádáme akce pro školní družinu, děti ze školní družiny chodí každé úterý do DDM, kde je pro ně
připraveno vždy výtvarné nebo soutěžní odpoledne.
Děti zájmových kroužků vystupují při různých akcích, které pořádá MÚ Nová Role , ale i jiné organizace ve městě. Naše děti jsou
zvány i na vystoupení do okolních měst a obcí.
Prázdninová činnost
V loňském roce jsme uspořádali jeden stálý letní tábor v Plasech, kterého se zúčastnilo 40 dětí a 4 vedoucí. Tábor lze hodnotit
kladně, v rámci tábora jsme uspořádali výlet do Mariánské Týnice, navštívili jsme klášter Plasy. Byli jsme se podívat na pštrosí farmě
a mohli se povozit na závodních koních.
Dále jsme uspořádali příměstský letní tábor, tento tábor trvá 10 pracovních dní. Zúčastnilo se ho 24 dětí a 2 pedagogické pracovnice
V rámci tohoto tábora se děti seznamují s okolím K.
Varů, historickými a kulturními památkami v okolí,
navštívili jsme hrad Loket, bazén Potůčky. Tento tábor se
stal velice oblíbeným hlavně mezi mladšími dětmi.
Letní příměstskou činností nahrazujeme činnost školní
družiny, děti se vrací denně domů.
Spontánní činnost
V zařízení byla zřízena malá herna, která slouží ke
spontánní činnosti. Děti mohou navštěvovat DDM
denně od 13 hod., mohou si zde hrát, hrát společenské
hry, výtvarně se vyjadřovat. V této oblasti máme velké
rezervy, ale bohužel kapacita zařízení nedovoluje zřídit
např. malou tělocvičnu nebo počítačovou hernu.
Milena Tichá
ředitelka DDM

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných
hasičů Nová Role za kok 2005.

Dne 2. 4. 2005 se konalo shromáždění delegátů okresu
Karlovy Vary na kterém proběhly volby starosty a výkonného
výboru okresního sdružení.
Okresním starostou pro Karlovy Vary byl zvolen náš
dlouholetý člen pan Stanislav Hubáček. V letošním roce náš
sbor oslaví 125. výročí svého založení a proto mi dovolte
vrátit se k historii jeho vzniku. 10. srpna 1881 byl v malé
vesnici Nová Role založen hasičský sbor, který nesl název
„Dobrovolný veřejný sbor hasičů„. Od roku 1882 byl součástí
hasičské župy Chodov a hasičským inspektorem pro Novou
Roli byl Adalbert Baumann. V roce 1893 byl velitelem Anton
Schuster a zástupcem Anton Püchner. Ten se v roce 1899
stal velitelem a jeho zástupcem byl Johan Brandl. Činnost
novorolských hasičů pokračovala až do roku 1938, kdy
sudetští Němci obsadili pohraničí, tedy i Novou Roli a tehdy
museli Čeští obyvatelé Nové Role vysídlit do vnitrozemí. Po
roce 1945 s příchodem nových osídlenců se obnovila činnost
sboru. V roce 1946 jako organizace „ Svazu československého
hasičstva“ pod názvem „Sbor dobrovolných hasičů v Nové
Roli“. Zakládajícími členy byli: pánové Šmídl, Kohoutek,
Ježek, Kopač, Kučera, Guranič , Oulehla, Kouba, Lavička,
Chalánek, Urbánek, Laňka a paní Machová. Od roku 1946
až do roku 1980 byl velitelem sboru Josef Šmídl – plných
34 let. V roce 1953 byl hasičský sbor přejmenován na
„Československý svaz požární ochrany“.
Prvním hasičským sídlem byly dvě dřevěné kolny.
V roce 1956 se hasiči přestěhovali do zděné budovy.
Vybavení hasičského sboru bylo: motorová stříkačka,
stříkačka tažená koňmi tzv. koňka a sušák na hadice.
V roce 1947 bylo zakoupeno vozidlo Tatra. V roce 1961
PPS 8, DS 16 , vozidlo Praga Aero 150 a vysouvací
žebřík. V roce 1965 PPS 12 a v roce 1972 cisterna ZIL
130. Po povodni v roce 1980 jsme dostali vozidlo CAS
25, které nám slouží dodnes. V roce 1987 jsme při
dostavbě hasičského domu obdrželi již v pořadí druhou
Avii, která rovněž slouží dodnes.
V roce 2005 jednotka zasahovala celkem 17x.
Devětkrát se jednalo o požár, 2x o dopravní nehodu, 1x
o ropnou havárii,
2x o živelní pohromu a 3x o technickou pomoc. Při
těchto událostech zasahovalo 95 hasičů což je 5,58
hasičů na jeden zásah. Výjezd jednotky v době od 00
do 12 hodin byl celkem 3x a v době od 12 do 24 hodin

celkem 14x. Z toho vyplývá, že členům zásahové jednotky
není jedno, když červený kohout ničí majetky jiných, sou
schopni vyjet v kteroukoli hodinu. Zato jim patří dík.
Odreagováním od preventivní a represivní činnosti je
soutěžení. V roce 2005 jsme do soutěží zapojili celkem
3 družstva 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Navíc se
nám podařilo dát dohromady družstvo dorostenek, které
jsou součástí ženského družstva. Pod vedením Stanislava
Hubáčka, Lubomíra Ohnutka a Petry Ohnutkové se
ženy 22. 5. zúčastnily okresního kola, které se konalo
v Toužimi. Umístěním v první soutěži, ve které se
účastnily, bylo 1. místo, což jim vyneslo postup do
krajského kola, které se konalo ve Žluticích 12. 6., kde
skončily na 3. místě a jen o pověstný vlásek jim utekl
postup na republikovou soutěž v Plzni. Ráda bych Vám je
představila. Jsou to: Květa Kejvalová, Veronika Ráková,
Jana Horychová, Jana Krieglsteinová, Anna Kejvalová,
Kateřina Horychová a Alena Kopečná. V kategorii muži
se naše starší a zkušenější družstvo označované jako 2
drží v pomyslném středu na okrese. Mladší družstvo
zatím sbírá zkušenosti. Starší družstvo se jim podařilo
porazit pouze jednou.
Nesmíme opomenout ještě jednu soutěž, která se
konala v Nové Roli, a to soutěž seniorů (muži nad 40 let).
Tato soutěž se konala již po druhé. Na 2. ročník přijelo
7 družstev z okresu. Naše družstvo se umístnilo na 4 místě.
Zde se jedná o muže, kteří ještě nepatří do starého železa
a chtějí dokázat, že soutěžení nezapomněli. Je to krásné,
když se mohou po určitých letech setkat s kolegy se kterými
soutěžili a zavzpomínat na dávné časy.
Po výčtu hasičských soutěži nemohu opomenout zdatnostní
soutěž, kterou je výstup neboli výběh 16 stanovických schodů
na čas. Letošního již 3. ročníku se účastnili i členové našeho
SDH, aby změřili své síly s kolegy s jiných sborů a rovněž
prověřili své schopnosti. Kdo alespoň jednou tuhle tu soutěž
podstoupil, musí přiznat, že si sáhl až na dno svých sil. Za náš
sbor se účastnila v kategorii ženy Kateřina Horychová, která
se stala celkovou vítězkou časem 1 minuta 47 vteřin.
Na 3. místě časem 2 minuty 08 vteřiny skončila Anna
Kejvalová. V kategorii muži shodným časem 1 minuta
15 vteřin se na 1. místě umístnil díky vyššímu věku Václav Kůs
a na druhém místě Ondřej Horych. Patří jim poděkování za
dobrou reprezentaci našeho sboru.
Petra Ohnutková
předsedkyně SDH Nová Role

Knihovna Nová Role v roce 2005
Výpůjční činnost
Výpůjčky celkem:

49 690

z toho výpůjčky časopisů:

15 631

Výpůjčky pro děti:

14 774

Výpůjčky pro dospělé:

34 916

Čtenáři celkem:

700

Z toho do 15 let:

307

Návštěvníci knihovny:

9 428

Vzdělávací a kulturní akce:

148/2 991

Loučení s prázdninami: 10. ročník celodenní sportovně
kulturní akce, která probíhá v knihovně vždy poslední sobotu
o prázdninách. Součástí je soutěž pro dospělé. V roce 2005 to
byla vědomostní soutěž JEDEN PROTI OSTATNÍM. Na obr.
vítězové soutěže.

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Noc s Andersenem: Celostátní akce SKIP ( svaz knihovníků a
informačních pracovníků), které se zúčastnilo na 500 knihoven
nejen z ČR, ale i z Polska a Slovenska. Na obr. Miroslav Dohnal
při besedě JAK JSEM ZAČÍNAL SE ZVÍŘÁTKY.

Výlet pro děti i rodiče: Knihovna pořádá každoročně ke Dni
dětí třídenní výlet po krásách i památkách naší vlasti. V roce
2005 jsme navštívili Pardubicko a Železné hory. Prohlédli jsme
si zámky Žleby, Pardubice, Slatiňany, hřebčín Kladruby, Sečskou
přehradu, Ráby – muzeum perníku. Obr. Slatiňany

Beseda s dokumentaristou, scénáristou a režisérem Pavlem
P. Riesem. Listopad 2005

Odpady
Ve svém příspěvku do Novorolské ročenky 2005 bych se chtěl věnovat
pouze komunálnímu odpadu a problematice skládkování, třídění
a
recyklace odpadů. Skládkování odpadů je nejméně ekologický způsob
odstraňování odpadů, který je zatížen největšími poplatky za poškození
životního prostředí - Kč 350,- až 400,- Kč za 1 tunu odpadu.
Množství odpadu z Nové Role. Mezirolí a Jimlíkova uloženého na
skládku:
Z tohoto přehledu vyplývá, že jako občané
1289 tun
rok 2003
Nové Role a okolí svorně nadáváme na
1365 tun
rok 2004
vysoké poplatky za odvoz a uložení odpadu,
1502 tun ale nijak se nesnažíme o snížení množství
rok 2005
odpadu ukládaného na skládku. Jediný způsob, jak dosáhnout sníženi
množství odpadu uloženého na skládku, je důsledné třídění a recyklace
odpadu. Svozová firma, která tříděný odpad (barevné zvony) vyváží, jej vyváží na základě smlouvy s Městem Nová Role a roční odvoz všech
zvonů financuje Město Nová Role. Na úseku třídění a recyklace odpadů působí též obalová firma EKOKOM, která z recyklovaného odpadu
(obalů) vrací část nákladů na odvoz zvonů zpět Městu Nová Role.
Závěrem ještě pár čísel, která souvisí s vytříděným odpadem:
Průměrná produkce těchto odpadů činí v České
množství vytříděného odpadu v kg
rok
papír
sklo
plasty
republice cca 65 kg ročně na jednoho obyvatele.
na 1 obyvatele N.Role a okolí za rok
Z tohoto článku jasně vyplývá, kudy by se mělo
2003 28000 kg 19000 kg 12000 kg
15 kg
ubírat hospodařeni s odpady a ekologické chování
všech občanů - třídění a recyklace odpadů.
2004 31000 kg 22000 kg 12000 kg
16 kg
Karel Ježek
2005 40000 kg 23000 kg 13 000 kg
19 kg
odpadový hospodář

Činnost Technické služby Nová Role, s.r.o. v roce 2005
Odpady
Technická služba odváží odpady z celkového počtu 1600 ks popelových nádob včetně
kontejnerů přepočtených na popelnice. Popelnice a kontejnery se vyváží 1x týdně,
neskladný odpad se odváží 2x týdně (pondělí a pátek) a odpadové koše se vyváží 3x týdně.
Denně je v provozu sběrné středisko nebezpečného odpadu, kde se ročně shromáždí 10
– 12 tun nebezpečného odpadu a cca 500 – 600 ks pneumatik. Na skládku, kterou rovněž
provozuje Technická služba se v roce 2005 uložilo celkem 1500 tun odpadu z Nové Role,
Mezirolí a Jimlíkova. Celkové náklady města do této oblasti v roce 2005 činily 3 574 tis.
Kč bez DPH.
Sběr nebezpečného odpadu v obci Mezirolí
provádějí 2x ročně místní hasiči.

Zeleň

Město vlastní celkem asi 42 ha
zeleně. Technická služba Nová Role
intenzivně (3x až 4x ročně) seká cca 23 ha, extenzivně (2x ročně) 4 ha (okraje vozovek,
příkopy a plochy mimo zastavěné území). Do oblasti zeleně spadá rovněž podzimní úklid
listí, jarní prořezávky, pletí, hnojení a okopávání, péče o hřbitov a dětská hřiště. Náklady
města na veřejnou zeleň a hřbitov v roce 2005 činily 1075 tis. Kč.

Veřejné osvětlení
Město Nová Role vlastní celkem 520 světelných bodů různého stáří a různé kvality. Svítidla a celou síť veřejného osvětlení a veřejný rozhlas
spravuje Technická služba. Svítidla postupně obměňujeme podle finančních možností města. Celkové náklady na veř. osvětlení v roce 2005
činily 420 tis. Kč.

Místní komunikace
Do této oblasti patří zimní údržba a jarní úklid, údržba značení a přechodů, čištění a mytí komunikací, celoročně opravy výtluků a nátěry
zábradlí. Technická služba za tuto činnost v roce 2005 účtovala Městu Nová Role 525 tis. Kč.

Turisticko-informační centrum
TIC je majetkem města a Technická služba zajišťuje provoz objektu formou nájemní
smlouvy. Technická služba zajišťuje ubytovací a informační služby, masérské pracoviště a
provoz solária. Náklady města na energii a provoz v roce 2005 činily 400 tis. Kč.

Karel Ježek
jednatel společnosti

Výroční zpráva Města Nová Role
za rok 2005
1) o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Počet podaných žádostí o informace dle zák. 106/99 Sb.
za rok 2006: 1
Obdržená žádost byla řádně na MěÚ Nová Role evidována a
kladně vyřízena.
2) o peticích
V roce 2005 nebyla podána žádná petice na MěÚ Nová Role
3) o stížnostech
V roce 2005 bylo evidováno celkem 20 podaných stížností, které byly všechny řádně prošetřeny a vyřízeny. Stížnosti se týkaly nejvíce:
- Mezilidských vztahů, chování mezi občany a udržování pořádku ve městě (většina ze všech obdržených stížností): Vyřizováno
projednáním u starosty, resp. místostarosty města či tajemníka MěÚ a dále též přímo projednáním záležitostí na svolaném místním
šetření s přijetím konkrétních opatření ke zlepšení daného stavu. Bylo-li účelné, stížnostmi se zabývala i rada města, případně též
zastupitelstvo města s přijetím konkrétních usnesení a kontrolou jejich plnění dle stanovených kompetencí.
- Nedostatečná péče o psy: Ke zjednání nápravy provedena místní šetření, resp. nařízena nezbytná opatření či postoupen podnět
příslušným orgánům státu ke zjednání nápravy. Volně pobíhající psi odvezeni do útulku.
- 5 stížností se týkalo přímo nespokojenosti s prací úředníků MěÚ Nová Role, a to všechny, dle jejich obsahu, zejména nespokojenosti
s výkonem státní správy na MěÚ. Tyto stížnosti byly ve dvou případech v části jejich podání vyřízeny jako oprávněné a přijata
nezbytná opatření k nápravě stavu. V ostatních záležitostech byly vyřízeny jako neopodstatněné.
Všechny stížnosti s výjimkou jedné, byly vyřízeny v termínu do 30 dnů. Jedna stížnost byla vyřízena do 60 dnů z důvodu jejího předložení
k projednání v zastupitelstvu města v jeho řádném termínu.
Václav Heřman, v.r.
starosta města

Obchodní společnost Norobyt, s.r.o. Nová Role – rok 2005 v kostce
Každý rok a proto i rok 2005 začínáme odečtovou službou. Potom
přichází na řadu uzávěrka účetnictví a to jak obchodní společnosti
tak všech SVJ. Další důležitou činností je vyúčtování mezi obchodní
společností a SVJ resp. dalšími organizacemi. Zároveň se pracuje na
celkovém vyúčtování jednotlivých bytových jednotek a to jak nájemních
tak v osobním vlastnictví. Tato činnost je ukončena tak, aby nejpozději
do konce dubna následujícího roku dostali všichni protokoly o
vyúčtování. S případnými reklamacemi a jinými opravami do poloviny
roku. V polovině roku jsme jako realitní kancelář provedli nové zápisy
všech společenství vlastníků jednotek, které máme ve správě. Hlavní
důvody pro svolání těchto shromáždění byly dva: Za prvé, zvoleným
statutárním orgánům skončilo dvouleté volební období. (v současnosti
je pětileté volební období) Za druhé, úprava stanov v osmi bodech.
V oblasti tepelného hospodářství byla vytvořena odborná komise, která
navrhovala opravu nejpostiženějších částí přivaděče horkovodu resp.
výměnu celého předizolovaného potrubí z Mírové do Nové Role tj. trasa 4 km za částku cca 36 mil. Kč. Obchodní společnost Norobyt,
s.r.o. Nová Role navrhla překřížení potrubí. To znamená, že v potrubí, ve kterém se horká voda ( cca 120 °C )přiváděla do výměníku
v Nové Roli se nyní odvádí zpětná voda ( cca 60°C ) a naopak. Celá úprava systému byla navržena za částku 410 000,- Kč. Zastupitelstvo
města tuto úpravu schválilo. Celá úprava byla provedena v období odstávky.
Po letošní zimě můžeme konstatovat, že provedením této úpravy byla dodávka tepla do všech subjektů bez sebemenších problémů.
Nikde na trase nedošlo k poruchám, tak jak to bývalo v letech minulých.
Obchodní společnost Norobyt, s.r.o. Nová Role celou svou činnost zabezpečovala celkem s 9 pracovníky.
Luděk Zdeněk
jednatel
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