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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané, na zastupitelstvu města byl schválený rozpočet
města na letošní rok s příjmy Kč 54
mil. a výdaji Kč 71 mil. Rozdíl Kč 17
mil. bude krytý z přebytků minulých let. Na investice je v roce 2014
počítáno s celkovou částkou Kč 20 mil. Z toho největší část Kč 11 mil.
se předpokládá investovat do komunikací a parkovacích míst. Dobrá
zpráva pro obyvatele Husovy ulice je, že v letošním roce se plánuje
oprava chodníku v celé délce této ulice. Další významnou investicí
bude připojení dvou bytových domů v ulici U Plynárny na dálkové
ústřední vytápění a následná realizace parkovacích míst v této lokalitě.
Dokončíme parkovací místa Pod Nádražím, opravíme další vytipované komunikace. Položkový rozpočet, který je součástí pro stavební povolení významné investiční akce města chodník a komunikace na Bouchalku, je v současné době téměř Kč 12 mil. oproti původnímu ocenění,
které bylo odhadnuto na Kč 7 mil. Tento velký rozdíl je samozřejmě
nepříjemná skutečnost a musíme uvažovat o tom, jakým způsobem
a v jakém časovém horizontu danou akci uskutečníme. Velmi diskutovaným tématem jsou přechody pro chodce na hlavní Chodovské silnici.
Konečné stanovisko Dopravního inspektorátu je bohužel zamítavé v
místě u potravin směrem k věžovému domu. Nyní zvažujeme, který
přechod vybudovat tak, aby odpovídal potřebám chodců i řidičů. Další událostí, kterou se rada města již několik týdnu zaobírá, je obsazení
funkce jednatele městské společnosti Norobyt s. r. o. Současný jednatel
pan Zdeněk odchází do starobního důchodu a nově jmenovaný jednatel pan Miroslav Tichý se plně své funkce ujme od 1. dubna 2014.
Dobrá zpráva pro všechny je získání dotace ve výši Kč 680 tis. na realizaci nového územního plánu města. Moc bych si přála, abychom
stejně úspěšní byli i v další žádosti, kde žádáme o příspěvek z ROP
na nově vznikající zázemí domu dětí, knihovny a pro Junáky. První
kolo tohoto složitého procesu již máme za sebou a čekáme na vyjádření nezávislého posuzovatele. Jsme nyní před vyhlášením výběrového
řízení na zhotovitele této akce a se souhlasem zastupitelstva města se
celá přestavba začne co nejdříve realizovat. Vyzývám všechny obyvatele, kteří řádně třídí odpad, aby se přihlásili do dalšího ročníku soutěže. V letošním roce byli firmou AVE vylosováni a finančně odměněni
manželé Kulvejtovi, pan Schllosser a paní Ulčová. Všem výhercům
srdečně gratuluji. Při mé poslední návštěvě naší skládky komunálního odpadu jsem byla velice znepokojena, tím co vše se na skládku
ještě dostane. Kontejner, který byl přede mnou vyprázdněn, obsahoval spousty papírů, plastů i skla. Máme ještě velké rezervy ve třídění,
buďme zodpovědní k našemu životnímu prostředí a ke skládce, na
kterou nyní odpadky ukládáme. Skládka má svoji životnost a pokud
bude naplněna, náš komunální odpad budeme muset vozit ukládat
jinam. Obávám se výrazného zdražení ceny z likvidace odpadu pro
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nás pro všechny. Na závěr bych ráda připomněla, že na Novoročním
koncertu se stalo dobrým zvykem poděkovat a ocenit osobnost, která
se nad rámec svých pracovních povinností věnuje především našim
dětem. V letošním roce jsem poděkovala a předala osobní dárek paní
Ladislavě Nemčičové a vyjádřila uznání za její dlouholetou a obětavou práci především pro naše děti. V dnešní přetechnizované době je
velice obtížné přivést dítě do knihovny a naučit ho lásce k literatuře.
Vlaďce se tato činnost daří, vkládá do akcí pořádaných knihovnou své
osobní nasazení a za to jí velice ještě jednou děkuji a těším se na další
spolupráci.
Vám vážení spoluobčané přeji hodně zdraví v této chřipkové sezóně
a mějte se pohodově.
Jitka Pokorná

50 let

města Nová Role
Bylo to šestého dubna rok 1964, když plenární zasedání Krajského národního výboru v Plzni přijalo usnesení, že obec Nová Role
v okrese Karlovy Vary se povyšuje na město.
V té době byla již v Nové Roli dokončena výstavba nejmodernějšího
závodu na výrobu porcelánu ve střední Evropě, který v dobách své
největší slávy zaměstnával 1 400 lidí z blízkého okolí.
Potřeba pracovní síly byla i v blízkých hnědouhelných dolech na Sokolovsku nebo v plynárenském závodě Vřesová. Proto koncem padesátých let minulého století rozhodli mocní tehdejší doby o výstavbě
téměř tisícovky bytů v panelových domech na katastru obce Nová
Role. Samotnou výstavbou byl pověřen národní podnik Pozemní
stavby Karlovy Vary a o celém průběhu výstavby by mohly vyprávět
rodiny tehdejších stavbyvedoucích pánů Vovse, Podzimka, Vrány,
Hnízdy a dalších.
Součástí této rozsáhlé výstavby na zelené louce / a polích tehdejšího
Jednotného zemědělského družstva / byla výstavba nové základní
devítileté školy, kterou koncem šedesátých let navštěvovalo více než
tisíc žáků. Vystavěny byly i objekty tří mateřských škol s kapacitou
270 dětí a budova městských jeslí pro děti ve věku do tří let.Pro potřeby zdravotnictví bylo vystavěno zdravotní středisko a lékárna.
Vedle obvodního lékaře zde byla ordinace dětského lékaře, dvou
zubních lékařů a gynekologa.
Postaven byl i na tu dobu „moderní“ obchodní dům, kde byla cukrárna, prodejna oděvů, chemická čistírna oděvů a prádla a kovomat.
Zásobování potravinami zajišťovaly dvě prodejny potravin a ve stejných objektech byly provozovány dvě prodejny masa.
Další rozsáhlá výstavba bytů v Nové Roli proběhla začátkem sedmdesátých let stavbou sídliště Pod Nádražím, kam se stěhují především budoucí zaměstnanci rozvíjejícího se KSNP Sedlec.
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Do jednoho panelového domu jsou nastěhováni dřívější občané staré části obce, jejichž domy byly zbourány při rekultivaci toku řeky
Rolavy.
Počátek sedmdesátých let to byl i začátek práce dvou nových organizací zřízených městem, a to Komunálních a Technických služeb.
Komunální služby provozovaly na tu dobu poměrně velké pánské a
dámské kadeřnictví, opravnu obuvi, květinku, fotoateliér a sklenářství. Prodělečná činnost některých služeb byla dotována z výrobní
činnosti, kterou bylo provozování kovovýroby a opravy chladičů v
bývalém kulturním domě ve staré části obce a hlavně výrobou dekorativních a klasických svíček. Tato dobře se rozvíjející výroba, která
byla provozována v několika objektech na území města, vyžadovala
nový objekt, kde by se vše dalo dělat na patřičné úrovni. Proto bylo
tehdejšími poslanci Městského národního výboru rozhodnuto o výstavbě nové výrobní haly. Situována byla a do dnešní doby stojí u
komunikace při vjezdu do Nové Role od Mezirolí a všichni jí známe
jako uzavřený provoz ruského podnikatele.
Samosprávu obce do „sametové revoluce“ tvořilo 49 poslanců. Každý panelový dům měl svého poslance, stejně tak jako stará část obce
a část Mezirolí, která ztratila samostatnost již v roce 1960.
Na území města pracovalo dvanáct Občanských výborů a celá řada
komisí, jako poradních orgánů vedení a rady města.
Nová Role v té době měla více než pět tisíc obyvatel a v roce 1973
byla s věkovým průměrem obyvatel 27 let nejmladším městem Československé republiky.
Velmi dobře jsou začátky města Nová Role popsány a zadokumentovány v městské kronice, kterou zodpovědně v letech 1959 – 1979
vlastnoručně psal a vedl pan Ladislav Frnka.
Rozvoj města a život v Nové Roli v posledních dvaceti pěti letech a
zejména v současnosti máme před vlastníma očima.

Cinegr Ladislav

Životní podmínky 2014

výběrové šetření v domácnostech
Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem
Č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České
republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích.
Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května 2014
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k
provedení šetření a které jim vydá Krajská správa ČSU, nebo průkazem zaměstnance ČSU.
Prosíme proto občany, aby tazatelům umožnili šetření provést.
Podrobné informace ohledně šetření vám rádi zodpovíme na městském úřadě v Nové Roli v obvyklých provozních hodinách úřadu.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2014
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Vítáme
děti do života
Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Jan Kriegel
Jakub Österreicher
Rostislav Fošum
Tadeáš Handšuh

Karel Kopetzký
Martina Nagyová
Štěpánka Nyklová
Václav Zeman

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří se narodili v měsíci březnu a dubnu. Zvlášť potom
jubilantům, kteří oslaví své 75., 80. narozeniny a více.

Václav Síkora
Marie Fojtíková
Rudolf Hynek
Hilda Dvořáková
Rozália Šašková
Linda Hajranová
Karol Hegedüš
Marianna Lehečková
Květa Zdeneková
Josef Matúš
Josef Váchal
Renata Glanertová
Karel Hruška
Krista Dorundová
Jiřina Kubátová
Marie Pardubská
Antonín Botka
Václav Ženevský

Waltraud Beková
Ingeborg Hájková
Zdeňka Vlnatá
Marta Vejvodová
Alžběta Hegedüšová
Jiří Zídka
Eliška Krejčová
Jarmila Franková
Brigita Švecová
Jiří Šendera
Jiřina Stará
Jaroslava Rakouská
Helga Šajdová
Erich Procházka
Jan Rambousek
Julie Grossmannová
Ingrid Nádvorníková
Jiřina Mikulčáková
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Informace z 24. zasedání zastupitelstva města Nová Role
ze dne 29. 1. 2014

Na posledním zasedání zastupitelstvo města (dále jen
ZMě) projednalo zejména tyto věci:
ZMě schválilo předložený návrh rozpočtu města Nová Role na
rok 2014. Celkový objem plánovaných příjmů rozpočtu je Kč 53 960
400,-- a výdajů Kč 70 915 770,--. Celý rozdíl mezi výdaji a příjmy ve
výši Kč 16 955 370,-- je krytý přebytkem prostředků města na běžném účtu z hospodaření z minulých let. Z tohoto přebytku je dále
financována splátka úvěru města v roce 2014 ve výši Kč 1 421 052,-.
Součástí schváleného rozpočtu města je dále plán tvorby a použití
peněžních fondů města, plán nákladů a výnosů z vedlejší hospodářské činnosti města, rozpočtový výhled do roku 2017 a plán investičních akcí města na rok 2014 – rozpis předpokládaných kapitálových
výdajů v celkové sumě Kč 19 975 000,--, který následně uvádíme. Ve
vztahu k projednávání rozpočtu města ZMě před schválením rozpočtu vyjádřilo souhlas s tím, aby původně navržená investice výstavby tribuny na fotbalovém hřišti v Nové Roli byla projednávána
v průběhu roku 2014 po dokončení projektové dokumentace stavby
s položkovým rozpočtem nákladů a navrhlo čerpání prostředků na
akci z Fondu rozvoje bydlení města ve výši dle upřesnění finančních nákladů na realizaci díla po projednání v zastupitelstvu města.
Tato navrhovaná investice nebyla tedy zařazena přímo do rozpočtu
města, ale pojata samostatným usnesením, kdy o ní bude ZMě znovu jednat, jakmile bude dokončena projektová dokumentace stavby
s položkovým rozpočtem.
ZMě vzalo na vědomí předloženou žádost Jednoty, spotřebního
družstva v Toužimi, o majetkoprávní vypořádání parkovacích ploch

vybudovaných na pozemku města u Nákupního střediska Rolavan
v Nové Roli (účetně evidovaná zůstatková hodnota investice družstva při rekonstrukci nákupního střediska v roce 1997, a to ke dni
31.12.2013 uvedena ve výši 402.694,-Kč). V souladu se stanoviskem
právního zástupce města pak ZMě pověřilo starostku města k zajištění znaleckého posudku ke zjištění aktuální ceny zhodnocení pozemku města (parkovacích ploch za nákupním střediskem). Proces
vypořádání vztahů s družstvem pak bude znovu projednáván na
ZMě.
ZMě schválilo převody několika pozemků (prodeje dvou menších
pozemků v lokalitě u rybníka v Nové Roli a směna pozemků v Jimlíkově) a dále vzalo na vědomí doručenou námitku proti záměru
obce prodeje části p.p.č. 25/21 o výměře 60 m2 v k.ú. Nová Role, kdy
důvodem námitky jsou vedení kabelu el. en. a vodovodu přes pozemek, a dále stanovisko OŽPV MěÚ o vytyčení trasy vodovodu, která
vede v nejužším místě cca 1 m vně od navržené hranice k prodeji
pozemku a potvrzení vedení el. en. podélně přes celý pozemek navržený do prodeje a doporučilo RMě jednat o pachtu pozemku s povinností pachtýře umožnit kdykoliv přístup na pozemek v případě
potřeby oprav a údržby kabelu el. en. (jedná se o pozemek podél
jedné ze zahrádek ve staré části obce „u čapího hnízda“).
ZMě potvrdilo v souladu s přijatým rozhodnutím rady města požadavek města na vydání oficiálního a srozumitelného souhlasu příslušného insolvenčního správce s uzavřením smlouvy města s ČEZ
na dodávku el. en. k zajištění funkčnosti veřejného osvětlení v lokalitě „Lofida“ v Mezirolí.

Výkon působnosti matričního úřadu,
Výkon působnosti stavebního úřadu,
Výkon působnosti Silničního správního
úřadu, a dále
Evidence obyvatel, přestupková řízení,
vidimace a legalizace (ověřování pravosti
podpisů a ověřování shody kopií dokumentů s originály) a některá rozhodování
v oblasti životního prostředí, sociálních
věcí a územního plánování.
Samosprávě města zajišťované na OSA
jsou pak svěřeny další činnosti v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a
územního plánování a jak jsem již výše
zmínil provoz podatelny a některé další
samosprávné činnosti, jako správa elektronických systémů, bytová agenda, vyřizování žádostí a příprava prodejů nemovitostí (pozemky, stavby, bytové a nebytové
jednotky).
EO zůstává ve složení jako doposud a jeho

S účinností od 1. dubna 2014 se rada
města rozhodla snížit počet zaměstnanců
města zařazených do Městského úřadu o
jedno místo. Před tím probíhala společně s tajemníkem MěÚ k tomuto záměru
diskuze o optimální změně dosavadního
organizačního řádu MěÚ spojené se zrušením jednoho pracovního místa. Výsledek je zaznamenán v přiloženém schématu nového organizačního uspořádání na
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stěžejním zaměřením je samosprávné
hospodaření města, t.j. zajišťování:
Tvorby a správy rozpočtů města a dalších
systémů hospodaření města (fondové
hospodaření, účetnictví, daňová agenda,
pokladna města),
Majetkové správy – evidence a správa
majetku či její zprostředkování, zejména
pronajímání, pachty či výpůjčky nemovitého majetku města a jeho částí a finanční
zajištění převodů nemovitostí (pozemky,
stavby, nebytové prostory),
Agendy školství a kultury a agenda personálních věcí a platů všech zaměstnanců
města a prací konaných na dohody mimo
pracovní poměr.
Z pohledu státní správy je na EO vykonávána zejména správa místních poplatků,
kdy se postupuje podle daňového řádu.
Celkem agenda EO zůstává v podstatě zachována jako dosud a jsou na EO doda-

Příloha k organizačnímu řádu MěÚ ze dne …............ 2014

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MěÚ NOVÁ ROLE
(včetně orgánů města v přímé vazbě na výkon MěÚ)

Zastupitelstvo města
(dále jen ZMě)

Výbory ZMě
•
•
•
•

Rada města Nová Role
schválila nový Organizační řád MěÚ Nová
Role

3-4

informace z MěÚ

Rada města
(dále jen RMě)

finanční
kontrolní
osadní výbor Jimlíkov
osadní výbor Mezirolí

Komise RMě
•

•

•

MěÚ Nová Role. Konkrétně došlo ke zrušení oddělení tajemníka MěÚ, přejmenování Odboru životního prostředí a výstavby MěÚ na Odbor správních agend MěÚ a
přesunu 2 úředníků (matrikářka a správce
elektron. systémů) z dosavadního oddělení kanceláře tajemníka pod nově zřízený
odbor správních agend (dále jen OSA).
Třetí úřednické místo pod přímým řízením tajemníka MěÚ (místo na podatelně
MěÚ) bylo zrušeno a činnost přerozdělena na ostatní úředníky dle nového organizačního uspořádání. Pod přímým řízením tajemníka MěÚ tak zůstanou vedoucí
obou odborů MěÚ – paní Kateřina Černá, DiS., vedoucí ekonomického odboru
(dále jen EO) a Jana Kohoutová, vedoucí
OSA. Pod oběma těmito odbory MěÚ

jsou pak zařazeny 4 zaměstnanci, celkem
7 úředníků a pracovnice zajišťující úklid,
resp. běžnou údržbu v budově. Smyslem
této nové úpravy, kromě základního cíle
úspory finančních prostředků v rozpočtu
města do budoucna, je více systematicky
oddělit státní správu od samosprávy, byť
to zcela není možné. Základem nově zřízeného OSA je tak výkon správních agend
v přenesené působnosti (tj. státní správy)
a na to navazujících činností, které slouží zároveň pro výkon samosprávy města.
Jako nejvhodnější příklad je asi činnost
podatelny MěÚ, která slouží jak pro proces s dokumenty při výkonu státní správy,
tak pro proces s dokumenty samosprávy.
Z pohledu státní správy OSA bude vykonávat zejména tyto agendy:
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•

Místostarosta
města

Starosta města

životního prostředí
a výstavby
pro občanské
záležitosti, zdravotní
a sociální věci
redakční rada NZ
kultury

Zvláštní orgány
obce
•

povodňová komise

Tajemník MěÚ
Ekonomický odbor

vedoucí úřadu

Odbor správních agend

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Rozpočty, účetnictví,
personální věci,
školství a kultura

Silniční správní úřad,
územní plánování

Poplatky, pronájem
majetku, faktury

Pokladna, poplatky,
evidence majetku,
CZECH POINT
Hlavní účetní
Úklid

Matriční úřad,
evidence obyvatel,
sociální věci, byty,
CZECH POINT
Stavební úřad
Podatelna, informace,
životní prostředí
Přestupky, správa
elektronických systémů,
převody nemovitostí

Pozn.: Vymezené činnosti jsou stěžejními činnostmi vymezeného místa zaměstnance zařazeného do MěÚ,
podrobně se činnosti každého zaměstnance vymezují v jeho pracovní náplni a dle pokynů nadřízených osob.
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tečně převedeny jen některé činnosti, jako
provoz a správa spisové a archivní služby
dle spisového řádu MěÚ, kompletní vyřizování pronájmů, pachtů a výpůjček
nemovitého majetku a jeho částí (mimo
bytové agendy).
Na obou odborech MěÚ je pak provozována služba CZECH POINT, zajištěna součinnost při převodech nemovitostí, tvorbě
předpisů města, apod. Změna organizačního uspořádání byla zároveň využita ke
sladění organizačního řádu a navazujících
dokumentů, jako např. pracovních náplní
některých zaměstnanců města, s novou
legislativou – zejména občanský zákoník.
Bylo též nutno vydat nový organizační
řád včetně úpravy vymezení oprávněných
úředních osob na MěÚ Nová Role.
Mgr.Vladimír Dicá,
Tajemník MěÚ

Statistika za rok 2013
Evidence obyvatel
Počet přihlášených osob: 		
120
Počet odhlášených osob: 		
116
Počet narození: 			
51
Počet úmrtí: 				56
Celkový počet obyvatel
ke dni 31. 12. 2013: 			
4 241
Matrika
Knihy narození
KN Nová Role:		
KN Božičany:			
KN Děpoltovice:		

žádný záznam
žádný záznam
žádný záznam

Knihy manželství
KM Nová Role:		
KM Božičany:			
KM Děpoltovice:		

13 záznamů
1 záznam
2 záznamy

Knihy úmrtí
KÚ Nová Role:		
KÚ Božičany:			
KÚ Děpoltovice:		

5 záznamů
2 záznamy
2 záznamy
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informace z MěÚ
Příloha č. 2 k rozpočtu města
na rok 2014
Investiční akce města Nová Role celkem v
objemu 19 975 000,- Kč

§ 2212 – Silnice (komunální komunikace) 6 350 000,- Kč
Na Bouchalce 6 200 000,- Kč (pro ÚR, není položkového rozpočtu dle PD)
Mezirolí – Dolanský Kč 150 000,§ 2219 – Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, cyklostezky)
3 380 000,- Kč
Parkovací plochy Pod Nádražím 1 802 000,- Kč
Husova posílení dopravy v klidu 1 478 000,- Kč
1. Máje – zrušení obytné zóny (přemístění a rozšíření park. míst)
100 000,- Kč
§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu 1 350 000,- Kč
Přechody ve městě dle požadavku DI (3 ks – Chodovská před úřadem,
Chodovská u ŠJ, Školní naproti ZŠ včetně VO a parkovacího zálivu na Chodovské)

§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině 200 000,- Kč
Sociální zázemí u rybníka
§ 3111 – Předškolní zařízení 650 000,Mateřská škola Nová Role – elektroinstalace II. pavilón 600 000,- Kč
Mateřská škola Nová Role – sporák do školní kuchyně 50 000,- Kč
(přechod financování z r. 2013)

§ 3113 – Základní škola 1 500 000,- Kč
Školní jídelna – střecha

informace z MěÚ
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 750 000,- Kč
Dětské hřiště Jimlíkov – nové hřiště 250 000,- Kč
Dětské hřiště Mezirolí – nákup hracích prvků 100 000,- Kč
Dětské hřiště Nová Role – nákup hracích prvků 400 000,- Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství 598 000,- Kč
Nová Role, Nádražní 288/7 – vratka splacené budoucí kupní ceny bytu
§ 3613 – Nebytové hospodářství 84 000,- Kč
Nová Role, č. p. 231 – navýšení ceny budovy o úroky z úvěru
§ 3633 – Výstavba místních inženýrských sítí 3 818 000,- Kč
Nová Role – stará část obce splašková kanalizace podíl se VSOZČ
1 500 000,- Kč
Nová Role – ulice U Plynárny – č. p. 310 a 312 – IS pro ÚT
2 318 000,- Kč
§ 3639 – Komunální služby, územní rozvoj 450 000,- Kč
Nákup pozemků od PF ČR (rybník v Mezirolí), popř. jiných subjektů 450 000,- Kč
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 450 000,- Kč
Rozšíření kamerového systému ve městě (nákup 2 ks kamer – dětské
hřiště u DDM. Školní ul. u Bernarda)

§ 6409 – Ostatní činnosti 395 000,- Kč
Nespecifikované rezervy na jiné IA + PD
OSTATNÍ připravované stavební akce:
Přestavba čp. 231
Stavební úpravy části čp. 236
Schváleno v zastupitelstvu města 29. 1. 2014, usn. 24/04-2)
Vyvěšeno na úřední desce: 23. 12. 2013
Sejmuto: 8. 1. 2014

Místní poplatek „za odpad“
Se začátkem nového roku si dovoluji
občanům připomenout poplatkovou povinnost na platbu místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále zkráceně
jen „poplatek za odpad“. Zejména nově
přistěhovaní občané do Nové Role, nájemci a pronajímatelé se někdy dostávají do sporu o to, kdo má platit „poplatek
za popelnice“. Způsob výběru poplatků za
odpad je totiž v každé obci jiný.
Dle zákona o místních poplatcích č.
595/1990 Sb., zákona o obcích č. 128/2000
Sb. a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zajistit likvidaci odpadu a vykonává
správu poplatku za jeho likvidaci.
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích umožňuje obcím, aby na svém území
zavedly formou obecně závazné vyhlášky

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

povinnost platit místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento místní poplatek
potom platí každá fyzická osoba, která
má v obci trvalý pobyt, nebo která má ve
vlastnictví nemovitost k individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vyhláška může okruh plátců
zúžit a některé skupiny od poplatku osvobodit. Tento postup platí v mnoha městech
a obcích, stejně tak je ale populární poplatek za komunální odpad podle zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech. V této variantě
je poplatníkem každá fyzická osoba, při
jejíž činnosti vzniká komunální odpad,
a plátcem poplatku je pak vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství
vlastníků bytových jednotek podle zvlášt-

ního zákona, je plátcem toto společenství.
Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Třetí variantou je potom
smlouva mezi obcí a jednotlivými občany.
Tato smlouva musí být uzavřena písemně
a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li
obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad ani místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sb ěr u, přeprav y, t ř ídění, v y užívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vždy tedy platí, že obec nemůže současně
pro občana stanovit více poplatků za odpady, ale vždy pouze jeden. V praxi se ale
může stát, že občan musí platit poplatek za
odpad víckrát a to z důvodu, že např. žije
v obci, kde je povinnost platit poplatek za
komunální odpad dle zákona o odpadech
a současně je k trvalému pobytu přihlášen
na území jiné obce, kde se hradí místní
poplatek dle zákona o poplatcích.
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V našem městě, je využívána možnost
stanovení poplatku za odpad právě dle
zákona o místních poplatcích obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012 platné od 1. 1.
2013, jejíž plné znění najdete na webových
stránkách města anebo přímo na podatelně úřadu.
Dle této vyhlášky se poplatek hradí na účet
města č. 9005-3021341/0100 1x ročně ve
výši Kč 500,-- a to:
za každou fyzickou osobu s trvalým pobytem na území obce, za každou fyzickou
osobu cizince, které byl na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
delší než 90 dnů dle zákona upravujícího
pobytu cizinců, za každou fyzickou osobu
cizince, která pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců podle zákona upravujícího pobytu cizinců, za každou
fyzickou osobu cizince, které byla dočasně udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasnou
ochranu cizinců, každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
Poplatek je možno platit i na splátky
v průběhu roku, převodem na uvedený
účet nebo hotově do pokladny. V rámci automatizace zpracování dat upřednostňujeme bezhotovostní platby na účet. Každý
občan, popř. domácnost má přidělený svůj
variabilní symbol pro identifikaci platby,
tento si občané zjistí u správce poplatku
na úřadu paní Lenky Hegenbartové, popř.
u jiné referentky ekonomického odboru
osobně, telefonicky, písemně anebo emailem. Všechny potřebné kontaktní údaje na

příslušné zaměstnance úřadu jsou uvedeny na webových stránkách města.
Od platby poplatku za odpad jsou osvobozeny:
- osoby starší 80-ti let ke dni 1. 1. daného
roku, k němuž se poplatková povinnost
vztahuje,
- děti ve věku do dvou let ke dni 1. 1. daného roku, k němuž se poplatková povinnost
vztahuje,
- osoby, kterým náleží průkaz ZTP či
ZTP/P dle zákona č. 329/2011 S.,
- osoby, které po dobu daného kalendářního roku žijí v zahraničí a tuto skutečnost
věrohodně doloží.
Vzhledem ke skutečnosti, že místní poplatek je jistá forma daně, v tomto případě „daně životnímu prostředí“, vykonává
správu tohoto poplatku obec v rámci své
přenesené působnosti dle Daňového řádu zákon č. 280/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
V návaznosti na § 11 zákona č. 565/1990
Sb. o místních oplatcích ve znění pozdějších předpisů může obec zvýšit včas
nezaplacené poplatky až na trojnásobek,
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
K platbě poplatku z důvodu finanční náročnosti nejsou zasílány složenky. Před
samotným platebním výměrem na zvýšení
poplatku je zasílána občanům upomínka.
Rada města dále schválila s účinností od
1. 1. 2013 v souvislosti s novou legislativou uzavírání Dohod o využívání systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na katastrálním ú z e m í m ě st a Nov á R o l e m e z i m ě st e m
a vlastníkem, nájemcem nebo uživatelem
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pozemku využívaného jako zahrada bez
nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí se způsobem užívání stavby k individuální rekreaci nebo jako rodinný dům
v částce Kč 500,-- ročně. Tuto dohodu by
měli uzavřít občané, kteří neodpovídají
liteře zákona o místních poplatcích,
a tudíž od nich nemůže být vybírán místní
poplatek za odpad dle OZV Č. 4/2012. Na
území našeho města je četné množství zahrádek, na kterých jsou umístěny skleníky, různé kůlny, dílny, montované dřevěné
chatičky, maringotky, vagóny, rozestavěné
stavby apod. Je všeobecná povědomost, že
uživatelé těchto zahrádek vytvářejí odpad
a požadují od města přistavění kontejneru
k jednotlivým zahrádkářským lokalitám.
V důsledku zamezení černých skládek na
území obce je přistavování kontejnerů ze
strany města do zmíněných jednotlivých
lokalit ideálním řešením, současně však
zvýšeným finančním zatížením pro město. Mnoho občanů zastává názor, že když
mají v naší obci trvalý pobyt, tudíž hradí
poplatek za odpad z titulu trvalého pobytu
v obci, tak už nejsou povinni znovu platit do pokladny města za odpad vytvořený
na zahrádce. Tato myšlenka je však lichá,
neboť činností na zahrádkách vzniká opět
další odpad. Věřím, že většina občanů,
pokud se na ně nevztahuje OZV, bude mít
ale zájem dohodu uzavřít. Dohoda je dobrovolný akt, na peněžité plnění z dohody
není pro město právní nárok. Bohužel
však ještě nebyl vynalezen takový zákon
a systém, který by vyhovoval všem a byl by
ke všem spravedlivý...
Kateřina Černá, DiS.
vedoucí ekonomického odboru MěÚ NR

Přehled předpisů a plateb za odpad
				2010			2011			2012			2013
Předpis				1 890 577,-		878 364,-		1 896 273,-		1 924 121,Uhrazeno			1 845 454,-		1 821 300,-		1 762 102,-		1 828 054,Dlužná částka			45 123,-			57 064,-			134 171,-		96 067,Počet dlužníků			90			114			268			192
Přehled předpisů a plateb – odpad organizace (podnikatel)
Předpis				6 500,-			6 500,-			8 000,-			8 041,67
Uhrazeno			6 500,-			6 500,-			8.000,-			8 041,67
Dlužná částka			0			0			0			0
Přehled předpisů a plateb – odpad rekreační nemovitost 2013
Předpis				221 850 ,Uhrazeno			213 000,Dlužná částka			
8 850,- / 17 dlužníků
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Zápis do 1. třídy

2014

Návštěva porcelánky v Nové Roli

Ve čtvrtek 30. ledna dopoledne dostali žáci pololetní vysvědče-

V lednu se třída ŽABIČEK a BERUŠEK vydala na návštěvu do por-

ní a odpoledne se konal zápis budoucích prvňáčků. Dveře školy se

celánky v Nové Roli, kde byly děti seznámeny s provozem a výrobou

otevřely ve 13:00 hodin a děti navštívily 4 třídy, ve kterých vládla 4

porcelánu. Každý dostal bílý hrneček, který si ozdobil tiskem s dět-

roční období – jaro, léto, podzim, zima. Paní učitelky a žáci z 1. a

skými motivy. Na závěr si děti prohlédly prodejní výstavu porcelánu.

2. stupně dětem dávali plnit úkoly, za které je odměňovali obrázky

Poděkování

a vyrobenými dárečky. Každý musel předvést, jak umí kreslit, jestli
zná barvy, tvary, orientuje se v prostoru, počítá a přednese básnič-

Mateřská škola v Nové Roli tímto děkuje panu Martinu Koštálovi

ku nebo zazpívá písničku. Dětí přišlo přes 40, některé se z důvodu

za opravu výtahu, který MŠ využívá k přepravě jídla dětem do jed-

nemoci zapíšou později. Moc se na všechny šikulky v září těšíme.

notlivých tříd. Oprava byla darována jako sponzorský dar.

Zároveň děkujeme všem žákům, kteří pomohli s výrobou dárečků i
s vlastním zápisem.

Za kolektiv MŠ Karolína Gvardová

PaedDr. M. Dušková, vedoucí MS

„Hola hola, škola volá“
Ve středu 22. ledna předškoláci z novorolské školky navštívili
ZŠ. Děti přivítaly paní učitelky, které jim ukázaly prostory školy a
hlavně je seznámily s tím, co je od září všechno čeká. Samy děti si
mohly vyzkoušet jaké to bude sedět v lavici a hned paní učitelce
ukázaly, jak umí počítat a která písmenka znají. Za snahu dostaly
děti sladkou odměnu.
￼
 ￼

Zápis dětí do MŠ 2014

Termín zápisu : 10. 4. a 11. 4. 2014
Zápis se týká dětí, které rodiče chtějí umístit do MŠ v průběhu celého školního roku – tj. od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015
Kritéria pro přijímání dětí / stanovena s vědomím MěÚ Nová Role/
Do MŠ jsou přednostně přijímány:
Děti ve věku od 3 let z obvodu Nové Role.
Děti před posledním rokem zahájení povinné školní docházky.
Potvrzení lékaře o vhodném zdravotním stavu a úplném očkování. Další pomocná kritéria – doporučení odborných pracovišť, zvláštní potřeby rodiny. U rodičů samoživitelů v případě
svěření dítěte do péče – doklad o této skutečnosti vezměte s sebou k zápisu.
Postup:
Tiskopis žádosti o přijetí dítěte obdržíte od 24.3. do 4.4. 2014 v mateřské škole a zároveň se zapíšete do časového harmonogramu zápisu. K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte, váš občanský průkaz
a vyplněnou žádost. U dětí rodičů s cizím státním občanstvím doložte doklady o přechodném či trvalém pobytu.

Poděkování
Děkujeme za veselé a milé vystoupení na
maturitním plese GaOA Chodov dne 7. 2.
2014. Taneční kroužek Lumíci při ZŠ v Nové
Roli pod vedením paní učitelky Duškové dokázal svým tanečkem „Sladké mámení“ navodit tu pravou sváteční atmosféru a sklidil
obrovský potlesk.

Veškeré informace, které MŠ budou sděleny, jsou důvěrné a jsou vyžadovány na základě zákonů. S výjimkou oprávněných institucí nebudou údaje nikomu sdělovány.
řed. školy Irena Švecová

Maturanti z G8, GaOA Chodov

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Mateřská škola Nová Role, Rolavská
www.msnovarole.estranky.cz
email: ms@novarole.cz
tel. 353 951 15
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Záchranný systém v Nové Roli

tř. uč. M. Dušková

Obecná informace
charakteristika služebního obvodu

Plocha služebního obvodu je 47,9 km čtverečních.
V současné době je obvod rozdělen do 4 územních celků –
okrsků, za které jsou odpovědni policisté s územní odpovědností
v tomto rozsahu:
Okrsek „A“ : Nová Role – část - polovina N. R. od ul. Chodovská směr Stará Role - prap. Ladislav Gregor
Okrsek „B“: Nová Role - část-polovina N. R. od ul. Chodovská
směr Nejdek - prap. Simona Zbořilová, pprap. Miroslav Krajňák
Okrsek „C“ : obce Božičany, Mírová, Jimlíkov, Smolné Pece, N.
R. - Zastávka - prap. Petr Purkart, prap. Jiří Domin
Okrsek „D“ : obce Mezirolí, Děpoltovice, Nivy včetně chatových oblastí - prap. Václav Mastný, prap. Jana Březinová

Činnost OO PČR Nová Role
V roce 2013 byla činnost OO PČR Nová Role zaměřena na splnění úkolů při zajištění ochrany bezpečnosti osob a majetku, veřej-
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Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!

Jak funguje záchranný systém v Nové Roli? Kam se obrátit v případě obtíží? Na to hledali odpověď žáci 3. tříd v rámci práce s Ajaxovým zápisníkem. Byli jsme překvapeni, s jakou ochotou nás přijali jak u hasičů, tak i na místní policejní stanici. U hasičů nám pan
Cupal ukázal požární techniku, vybavení hasiče i hasičského vozu.
Vyprávěl nám, k jakým událostem dobrovolní hasiči z Nové Role
nejčastěji vyjíždějí. Na policejní stanici jsme se podívali, jak funguje
kamerový systém na náměstí, prohlédli jsme si výslechovou místnost i celu, potěžkali jsme si i neprůstřelnou vestu. Samozřejmě jsme
si zopakovali všechna potřebná telefonní čísla a řekli si, jak správně
telefonovat a jaké údaje je třeba při hlášení události sdělit. Moc se
nám u hasičů i na policii líbilo.

Do služebního obvodu Obvodního oddělení policie v Nové
Roli spadají obce Děpoltovice, Nivy, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany,
Nová Role, Mírová a Smolné Pece. Obecních či městských úřadů
je v obvodě celkem 5. Jedná se o obecní úřady: Božičany, Děpoltovice, Mírová, Smolné Pece a Městský úřad v Nové Roli. Ve
služebním obvodě žije trvale zhruba 5.100 obyvatel, přičemž toto
číslo o víkendech, zejména v letní sezóně a prázdninách, významně narůstá o rekreanty z chatových osad v Nové Roli, Mezirolí
a Děpoltovicích.
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ného pořádku, odhalování trestných činů a přestupků, zjišťování
jejich pachatelů a preventivní činnost ve všech výše uvedených
oblastech. V souvislosti s těmito úkoly byla prováděna preventivní opatření, např. akce „ÚKLID“, která se konala jednou měsíčně
a vždy byla zaměřena na určitou problematiku, např. podávání
alkoholu mladistvým, kontrolu chatových oblastí, BESIPu atd. Na
těchto opatřeních se podílely i OO PČR Nejdek, OO PČR Pernink a oddělení služební kynologie.
Na území Nové Role, Jimlíkova a Mezirolí bylo prověřováno celkem 83 trestných činů. Objasněnost trestné činnosti byla 60 %.
Tradičně největší podíl na celkovém nápadu má majetková trestná činnost, spočívající především v krádežích vloupáním do bytů,
víkendových a zahradních chatek a vozidel.
V současné době je aktuální majetková trestná činnost na četných
staveništích rodinných domů, především v Mezirolí a dále trestná činnost (výtržnosti apod.) vyplývající z narušování veřejného pořádku ze strany návštěvníků zdejších restaurací a diskoték.
Vzrůstajícím problémem je výroba a prodej omamných a psychotropních látek, hlavně u mladších lidí.
V této souvislosti je věnována větší pozornost preventivní činnosti a osvětě. Policisté jsou v kontaktu s vedením základních škol,
mateřských školek, DDM a domu s pečovatelskou službou ve služebním. V těchto institucích provádí školení vedoucí ke zvýšení
právního podvědomí a bezpečnostních návyků místních občanů.
Vaše Policie

10

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už
nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak
na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech
materiálů, které lze znovu použít. Stručně se
tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší
odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco
pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného
komunálního odpadu. O obaly nebo třeba
staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti
celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti
pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm
milionů tun elektroodpadu, jeho množství
přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý
systém sběru, evidence a dopravy starých
spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých

materiálů do výroby. Výrobci a dovozci se
v České republice přiklonili k osvědčenému
modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných
povinností.

Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela
zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného
odběru. Jen největší z českých kolektivních
systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své
existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou
starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné
místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít,
musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části.
Pokud se totiž pustí do demontáže někdo
jiný než odborník na zpracování disponující
vysoce specializovanou technologií, dochází

První závody Budo Nová Role

Na své první závody jsme vyjeli 19. ledna
do Prahy, kde se konal mezinárodní turnaj
VI. Kesl Cup organizovaný Českou asociací
Budo karate. Tohoto turnaje se zúčastnilo
174 závodníků ze 32 karate klubů z České

republiky, Polska a Rumunska.
Novorolské Budo reprezentovali Natálie
Hauzrová kumite, David Hauzr kumite, Jan
Barsa kata a kumite, nezávodící Jakub Barsa
a oba trenéři. Úkolem našich začínajících
členů bylo seznámit se s atmosférou závodů karate a snažit se dosáhnout v této konkurenci co nejlepších výsledků. Všichni si
vedli velmi dobře. Větší počet zkušených závodníků měli ve své kategorii David Hauzr
a Jan Barsa. V soutěži kata, kde je hlavní důraz kladen na přesné provedení technik karate, se Honza probojoval do semifinále. V
soutěži kumite si odnesla ze svých prvních
závodů zlatou medaili Natálie Hauzrová.
Jan Barsa nastoupil ve svém prvním souboji kumite proti velmi zkušenému Lukášovi
Vyčichlovi z Karate klubu Chodov. Přestože
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k úniku škodlivých látek, které mohou velmi
vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých
lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli
tomu se také taková lednice bez kompresoru
bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli platit.
Kateřina Kňourková,
za všechny ty, co přemýšlějí.

v počátku zápasu vedl 1:0 zkušenosti Lukáše
Vyčichla mu nakonec zabránily v postupu
do dalších bojů. O něco lépe si vedl David
Hauzr a po prohře se zkušeným Vítkem
Krupičkou z Karate klubu Chodov nakonec
obsadil pěkné čtvrté místo. Dobrým příkladem pro své žáky byli oba trenéři. V soutěži
kata masters + 46 obsadil J.Nosál 3 místo a
v soutěži kumite seniorů kraloval M. Boguský. Po skvělém výkonu obsadil první místo
a přivezl domů zlatou mediali.
Věříme, že tato umístění budou motivací
pro ostatní členy, kteří se závodů zatím nemohli zúčastnit.
Již v závěru února se však všichni zúčastní
v Karlových Varech Sparing dne, kde budou
získávat další bojové zkušenosti.
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Ples města Nová Role
Kč 30 000,-Kč 10 000,-Kč 10 000,-Kč 10 000,-Kč 5 000,-Kč 3 000,-Kč 2 000,-Kč 2 000,-Kč 2 000,--

Věcné dary do tomboly
Thun a. s. 1794 Nová Role – generální sponzor
Grand hotel Pupp Karlovy Vary - EAGLE Jazykové cenrum KarlovyVary - Sedlecký kaolin a. s. Božičany - GB COMP v. o. s. Nová Role - Jan
Becher – Karlovarská Becherovka a. s. Karlovy Vary - Kadeřnictví Charlota Velebová, Nová Role - Kadeřnictví Jana, Jana Štěrbová, Nová Role
Kadeřnictví, nehtová modeláž Lucie Psohlavcová, Mezirolí - Kadeřnictví Z + H, Zdeňka Raková, Nová Role - Nehtová modeláž, kosmetické
ošetření Michaela Ebelová, Chodov - Kosmetické poradenství Lucie Nejezchlebová, Nová Role - Cukrárna Pralinka Miroslav Marek, Nová
Role - Pekosa Chodov, s. r. o. - Dinocommerce, spol. s r. o. Karlovy Vary - Bar Bernard Nová Role - Lékárna Čtyřlístek Nová Role - AUTOŠKOLA HONZA Karlovy Vary - Weinert Osvald, Nová Role - AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o. Nejdek - Moyo holding, a. s. Dalovice
STAN Karlovy Vary.

Novoroční koncert 2014

V sobotu 4. 1. 2014 se v Kulturním domě v Nové Roli od 17 h konal
3. ročník Novoročního koncertu. Celý koncert organizačně zajišťoval
ing. Milan Zachariáš ve spolupráci s městem Nová Role. Moderování se ujala zastupitelka PaedDr. Miluše Dušková. Účinkujícími, kteří
přítomným návštěvníkům připravili nádherný zážitek, byli členové
dětského BigBandíku Panteříci při ZUŠ Nová Role pod vedením
paní ředitelky Květy Teturové, dětského pěveckého sborečku Hlásky

při ZUŠ Nová Role pod vedením paní učitelky Vlaďky Nohové, dále
pak členové dětského saxofonového kvartetu a Saxofonového kvartetu při ZUŠ Nová Role opět pod řízením Květy Teturové. Za kontroly Jaromíra Marouše zahrál Brass quintetu a v neposlední řadě
měli diváci možnost vyslechnout komorní ženský sbor Cichorium a
smíšený pěvecký sbor Chorea Nova, oba při dirigenci sbormistrině
Pavlíny Petříkové. Závěrečnou pomyslnou třešničkou na dortu bylo
vystoupení Big Bandu Červení Panteři pod taktovkou kapelnice Květy Teturové. V průběhu koncertu starostka města paní Jitka Pokorná
vyhodnotila osobnost města za rok 2013, kterou se stala paní Ladislava Nemčičová, dlouholetá vedoucí knihovny v Nové Roli. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno krásných Kč 9 313,--, které budou
odeslány na konto obecně prospěšné společnosti Pestrá společnost,
která připravila pomocného psa pro Alicií Čáslavskou z Mezirolí.
Zúčastnění měli možnost malou Alicií spolu s její maminkou i pomocným psem vidět přímo na pódiu během koncertu. Všem účinkujícím i návštěvníkům srdečně děkujeme za finanční příspěvek a
těšíme se na další koncerty.
Organizátoři koncertu

Novorolský zpravodaj 3-4/2014 Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Listovka městského úřadu,
MK ČR E11996 Redakční rada: Olga Lillová, PaedDr. Miluše Dušková, Růžena Škardová Počet výtisků 1750 ks Uzávěrka všech
příspěvků do dalšího čísla vždy 10. den v měsíci Příspěvky shromažďuje městský úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.
Sazba, grafika, tisk, inzerce: Tiskárna BMT s.r.o. tel.: 602 414 816, e-mail: tiskarna.bmt@volny.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Mezirolí hodnotil činnost v 2013

Seznam sponzorů 3. ročníku Plesu města Nová Role
konaného 18. 1. 2014 v Kulturním domě v Nové Roli
Finanční dary
Thun 1794 a. s. Nová Role – generální sponzor
Sedlecký kaolin a. s. Božičany 		
EUROVIA CS, a. s., závod Karlovy Vary
Karea spol. s r. o. Otovice			
Topen spol. s r. o., Karlovy Vary 		
TECHNOROL s. r. o. Nová Role		
Ligneta servis s. r. o. Mírová			
LINCOLN CZ, s. r. o. Chodov		
AUTOŠKOLA HONZA Karlovy Vary		
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25.ledna 2014 si Sbor dobrovolných hasičů v Mezirolí na každoroční valné hromadě
SDH zhodnotil svou činnost v uplynulém
roce a určil si cíle pro tento rok. Z pozvaných hostů zavítala mezi nás starostka Nové
Role paní Jitka Pokorná. Starosta sboru
Martin Bíkl všechny srdečně přivítal a shrnul kulturní akce pořádané v obci Mezirolí,
jež téměř všechny pořádá náš sbor (masopust, májka, dětský den, Mikuláš). V krátkém shrnutí zazněla správa velitele a pokladníka Milana Tintěry.
Pak více prostoru zabral výčet úspěchů soutěžního družstva žen a mužů v roce 2013
Nejméně se zapojilo družstvo mužů, ale
výsledky se také nedají přehlédnout. První
závod v dubnu v Chodově v těžké konkurenci všech zástupců karlovarské ligy požárních
družstev a v boji proti silnějším strojům, se
nám podařil husarský kousek a muži vyhráli soutěž v požárních útocích. Ženy zde
byly nepopulárně čtvrté. Dále na soutěži v
Hroznětíně se muži už na bednu nedostali,
ženy si přivezly pohár z netradiční štafety za
první místo. Pak nás čekalo okresní kolo v
požárním sportu v Nové Roli. Chlapi skončili šestí a ženy konečně nebyly bramborové,
ale skončily třetí a to znamenalo postup na
krajské kolo do Sokolova. Tam ženy opět
bodovaly, byť postup na republiku z toho
nebyl, ale přibyl nám do sbírky další pohár a
to za třetí místo v Karlovarském kraji. Soutěž v Boru u Sadova byla příjemným zpestřením, kde ženy dokázaly dokonce zvítězit.

V měsíci červenci byla soutěž v Dalovicích
a tam se opět děvčata dostala na bednu a
to na třetí místo. Chlapi se ne a ne sejít a
tak i do Nejdku v měsíci září jely jen ženy
a opět třetí místo. Tuto zprávu přečetla Lucka Pospěchová. A pak došlo na mládež, jež
má u nás tradici. Míla Pospěch v prezentaci
promítané na stěně klubovny přiblížil všem
přítomným jejich počínání. Zastoupení v
dorosteneckých kategoriích jsme měli ve
formě spolupráce s SDH Útvina, kdy družstvo doplnily Zuzka Bílová a holky co nám
vypomáhají ze Slavkova Míša Marešová a
Karolína Havlíčková. Toto družstvo se probojovalo z krajského kola na Mistrovství
České republiky, pro holky další pěkná zkušenost z takto významného podniku, jenž se
konal v Jablonci.
No a naše největší letitá chlouba - děti mladí hasiči. Máme momentálně jen družstvo mladších žáků, starší máme spojené
s Děpoltovicemi a od října začíná naplno
fungovat přípravka (děti od 3 do 6- ti let).
S družstvem mladších máme za sebou nejnáročnější sezónu za těch 12 let naší práce,
odjeli jsme letos 13 závodů. První z nich
byla v březnu halová soutěž v Toužimi, kde
jsme byli na šestém místě. Pak jsme se opět
přihlásili do Krajské ligy Karlovarského kraje mladých hasičů. Liga čítala od dubna do
září deset závodů. V konkurenci devíti družstev Karlovarského kraje jsme byli v Chodově na 3.místě, v Útvině 2.místo, Skalná
4.místo, Sokolov 6.místo, Bor 2.místo, noční

Přehled o platbě místního poplatku
ze psa Nová Role
rok

předpis

zaplaceno

nedoplatek

2010

157 250 Kč

141 050 Kč

16 200 Kč

2011

146 569 Kč

128 135 Kč

18 434 Kč

2012

144 350 Kč

120 950 Kč

23 400 Kč

2013

136 651 Kč

107 951 Kč

28 700 Kč

CELKEM

427 570 Kč

357 036 Kč

70 534 Kč
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závod v Březové (SO) 2.místo, Horní Slavkov
4.místo, Plesná 2.místo Jáchymov 4.místo a
poslední závod Březová (SO) 3.místo. Slušná sbírka pohárů a celkově v tomto ročníku 3.místo a z okresu Karlovy Vary nejlepší
družstvo. Před námi byl Chodov a vítězná
Křižovatka (okres CH).K tomu jsme ještě
děti museli připravit na okresní kolo hry
Plamen. Letos se jarní závěrečné kolo konalo v květnu v Jáchymově a počasí nám všem
moc nepřálo, na nedělní závěrečný den nám
i nasněžilo. Z toho důvodu byla zrušena poslední disciplína požární útok a tak jsme o
jeden jediný bod skončili na 4.místě. Kdo ví
jak by to dopadlo, kdyby se útoky šly, mohli
jsme si pohoršit anebo naopak. Ale takový
je sport. 13.10. jsme v Krásném Údolí zahájili další ročník tohoto malého mistrovství
okresu (jelikož mladší do vyšších kol nepostupují) a tam přišla pro nás fantazie. Na
branném závodě jsme byli druzí a ve štafetě
dvojic jsme famózním výkonem vyhráli. Po
tomto kole jme tedy první a už se těšíme na
jarní klání.
Po krátké diskuzi a odsouhlasení plánu na
letošní rok jsme se mohli vrhnout na občerstvení, hlavním chodem byl gulášek v podání Ivanky a Zdeňka Pospěchových, který
byl opět vynikající. Pak pokračovala volná
zábava až do té doby, kdo co vydržel.
Zveme tímto na první letošní akci nejen
občany Mezirolí na tradiční masopust 22.
2. 2014. P.S. maškara se dá vymyslet za půl
hodiny z každého šatníku, co doma máte.
Míla Pospěch - SDH Mezirolí

Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace
pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
8.března 2014 od 14.00 hod.

v sále Kulturního domu v Nové Roli
vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč
Pro všechny děti je připraveno mnoho her a soutěží.
Nejlepší masky budou odměněny.
Pro všechny děti je připraveno mnoho drobných odměn
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI I RODIČE
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Český rybářský svaz, místní organizace Božičany
Vás zve na

Členskou schůzi

která se koná:
v neděli 23.března 2014 od 9:00 hodin
v sále Kulturního a společenského střediska
KASS v Chodově
prezence začíná v 8:00 hodin, zahájení schůze v 9:00 hodin
autobus z Nové Role odjíždí v 8:00 hodin
autobus z Božičan odjíždí v 8:05 hodin
Na programu schůze budou mimo jiné:
volba členů výboru MO pro období 2014 - 2018
zpráva o hospodaření MO za rok 2013
schválení rozpočtu na rok 2014
kontrola usnesení z minulé členské schůze
diskuse a další
Srdečně zve výbor ČRS MO Božičany

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace
pořádá ve dnech 19. července – 1. srpna 2014

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR

BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
Cena poukazu: 4 200, Kč

ZO KSČM Nová Role
pořádají taneční veselici k

Mezinárodnímu
dni žen
V pátek  14. března 2014 od 15.00 hodin
v sále Kulturního domu v Nové Roli
K tanci a poslechu zpívá
a hraje  Pavel Nový  se svou skupinou
Vstupné  dobrovolné.
Každá žena bude přivítána květinou         

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

v ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, doprava,
vstupné, jízdné, odměny, vybavení LT, pojištění
Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Nová Role
(od 7. 4. 2014), kde získáte další informace
(tel. 353 851 172, 607552337)Přihlášky si vyzvedněte od 7. 4.
2014 v Domě dětí a mládeže, Na Pěší zóně 148, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další informace

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace
pořádá ve dnech 30. června – 11. července 2014

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR
Cena poukazu: 1 200,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné a vstupné
Zajistíme Vám program pro Vaše děti
denně od 8.00 hod. do 15.00 hod.
V případě výletů a zájezdů i déle (podle příjezdu)
Přihlášky si vyzvedněte od 7. 4. 2014 v Domě dětí a mládeže,
Na Pěší zóně 148, Nová Role
tel. 353851172, 607552337, kde také získáte další informace
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, Firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen:

Z
...f..urnftd! eine
Zuku

PRONAJMU
TRUHLÁRNU

964011_ZC_KARLO_150613_Witte Nejdek_HR_inzerce_90x100_AC

Lohmann hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu !

Stáří slepiček 15 - 20. týdnů Cena 149 - 185,- Kč/ ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční:

v úterý 18. března 2014 Nová Role - naproti rest. U Petra v 14.10 hod
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek cena 20 - 30, - Kč/ks
Případné bližší informace :

Po - Pá 9.00 - 16.00hod,
tel. 601576270, 606550204, 728605840
Fakturační adresa:

Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Nezvalova 2637, 438 01 Žatec
IČ: 27302920 DIČ: CZ 27302920 tel: 728 605 840

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

SE STROJNÍM VYBAVENÍM
Informace na:

tel.: 608 349 933
adresa:

Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
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