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Vážení spoluobčané,
vychází první 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 jeho částí Nové Role, Jimlíkova
a Mezirolí v minulém roce. V ročence najdete události minulého roku z činnosti zastupitelstva a rady města, Městského úřadu, Norobyt, s.r.o., TS, s.r.o., Mateřských školek,
Základních škol, Hasičů, Knihovny, DDM,
ZUŠ a neziskových organizací. Touto cestou
bych chtěl poděkovat nejen zaměstnancům
a členům uvedených organizací, ale také všem
občanům našeho města za jejich spolupráci.
Mám tím na mysli činnost SVJ-éček. Všichni

jsme svědky toho, jak naše město zkrásnělo
po privatizaci bytového fondu. Jsem tomu rád,
že se opět potvrdilo to, že většinou konkrétní
vlastníci jsou lepšími hospodáři . Nezapomínám na občany v Mezirolí a Jimlíkově. Obdivuji jejich rozhodování v osadních výborech,
kdy si dovedou sami určit svoji budoucnost.
Co se však stále nedaří dosáhnout, je civilizované soužití všech generací našeho města.
Myslím tím netoleranci mladé generace versus
starší generace a naopak.
Jsme součástí moderní konzumní společnosti a proto potřebujeme být stále více a více
obklopeni novými informacemi.
Jsem přesvědčen o tom, že ročenka Nová
Role 2004 pomůže doplnit informace a uspokojit i náročného konzumenta. Předpokládám
však, že se najdou i tací (věční nespokojenci),

kteří budou tuto práci kritizovat, protože se
cítí stále s něčím nespokojeni. Neberme jim
toto právo a pochopme je. Na druhou stranu pochopte zpracovatele ročenky, že nemohou uspokojit všechny z nás právě proto, že
jsme každý jiný a vnímáme život města jinak.
Částečně bychom mohli tuto chybu odstranit
společně tak, že v dalších číslech NZ budeme
odpovídat na Vaše smysluplné dotazy. Nebudeme zveřejňovat ani odpovídat na osobní napadání a urážení.
Co říci na závěr. Snad jen to, věřme ve svoji
osobní schopnost a osobní pochopení pomoci
těm, kteří pomoc potřebují!
Václav Heřman
starosta města Nová Role

V roce 2004 slavilo město Nová Role 40. výročí vzniku. Stalo se tak 6. 4. 1964.
Z malé podkrušnohorské vesničky s necelou tisícovkou obyvatel se po rozsáhlé panelové zástavbě stává téměř pětitisícové
město, ve kterém získávají byty občané nejen z tehdejšího Západočeského kraje.
Na slavnostním zasedání ZMě v roce 2004 bylo občanům, které navrhly místní organizace a instituce, předáno ocenění a malý dárek.
Byli pozvaní také všichni občané, kteří se narodili v roce 1964 a od té doby mají v našem městě nepřetržitě trvalý pobyt. Tito
„sourozenci města“ obdrželi pamětní listiny.
U příležitosti 40. výročí byla vydána publikace Nová Role 40 let města, která je k dostání na Městském úřadě.
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Technická služba a Norobyt
Obě organizace pracovaly v roce 2004
jako společnosti s ručením omezeným se
stoprocentní účastí města. To znamená,
že jediným vlastníkem obou s.r.o. je město, které jmenuje jednatele společností,
dozorčí radu a Rada města zastává funkci valné hromady.
Technická služba zajišťovala odvoz odpadků z celého města a vedle toho bylo

nictví, tak v nájemních bytech města
a všechny funkce s tím související. Jednalo se o zajištění dodávky studené vody,
teplé užitkové vody, zajišťování dodávek
tepla apod.
Na úseku tepelného hospodářství se
prováděly opravy přivaděče horkovodu
z Mírové, byla provedena modernizace
ve výměníkové stanici, modernizace

přenosu dat, došlo k oddělení měření
a regulace v objektu kulturního domu
a restaurace.
Intenzivně zapracoval Norobyt v otázce dlužníků města SVJ. Důsledně zpracoval a sleduje všechny kauzy dlužníků.
Všichni dlužníci byli do konce roku 2004
zažalování. Nyní se čeká na rozsudky
a plnění prostřednictvím exekutorů.

Pohyb obyvatelstva v roce 2004 v Nové Roli
V roce 2004 se narodilo celkem 33 dětí, z toho 18 chlapců a 15 děvčat
(v roce 2003 se narodilo 39 dětí).
Trvale se přihlásilo do Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova celkem 62 občanů, z toho
34 mužů a 28 žen (v roce 2003 to bylo 76 občanů).
Zemřelo 36 občanů, z toho 24 mužů a 12 žen (v roce 2003 zemřelo 28 občanů).
Odhlásilo se trvale 86 občanů, z toho 39 mužů a 47 žen (v roce 2003 se odhlásilo 112 občanů).

v provozu středisko nebezpečného odpadu, ve kterém se shromáždilo 12 tun tohoto nebezpečného odpadu (televizory,
autobaterie, ledničky) a dále téměř 600
ks nepotřebných pneumatik.
Na skládku bylo uloženo 1265 tun
opadu. Za tuto činnost zaplatilo město
3,394.000,-- Kč.
V letním období pečuje TS, s.r.o. o 23
ha zeleně ve městě, kterou podle potřeby
2 – 4 x seká. Připočteme-li k tomu pod-

Jimlíkov
Mezirolí
Nová Role
celkem

narození
1
1
31
33

přihlášky
2
13
65
80

odhlášky
8
78
86

Podle úplného znění zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel jsou od letošního roku v informačním systému evidence obyvatel vedeni i cizinci, kteří mají na
našem území trvalý pobyt. Takto bylo doplněno do evidence obyvatel MěÚ v Nové Roli 18 občanů a to na základě výpisu změn pro Novou Roli, který náš úřad
obdržel z Magistrátu města Karlovy Vary.
K 1.1.2005 je celkový počet obyvatel Nové Role, Jimlíkova a Mezirolí 4 037.
Průměrný věk obyvatel je 39.63, průměrný věk mužů je 38.29, u žen 40.94.
Přehled o počtu obyvatel podle obcí:
dospělí
děti
Jimlíkov
79
15
Mezirolí
275
52
Nová Role
3 109
507
Celkem
3 463
574

zimní úklid listí, jarní prořezávky, pletí,
hnojení a péči o hřbitov vyjdou nám celkové náklady roku 2004 na zeleň vy výši
1,450.000,-- Kč.
Za zimní údržbu komunikací, čištění
a mytí, včetně oprav výtluk a nátěrů
zábradlí zaplatilo město 750.000,-- Kč
a náklady na údržbu veřejného osvětlení
činily 520.000,-- Kč.
Norobyt, s.r.o. zajišťoval Nové Roli
správce jak v bytech v osobním vlast-

úmrtí
1
1
34
36

celkem
94
327
3 616
4 037

Údaje z matriční agendy:
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 2004 uzavřeno celkem 9 manželství. Ve srovnání s rokem 2003 klesl počet uzavřených
manželství v našem matričním obvodu o 4. Je to druhý nejnižší počet uzavřených
manželství po roce 1950 v našem matričním obvodu. V roce 1996 bylo také uzavřeno pouze 9 sňatků.
Přímo v matričním obvodu zemřelo 17 občanů, z toho 11 v Nové Roli, 2 v Božičanech a 4 v Děpoltovicích.
Nejstarší občankou Nové Role je paní Antonie Svitáková, nejstarším občanem
v Jimlíkově je pan Rudolf Hynek a v Mezirolí je nejstarším občanem pan Jaromír
Rokusek.
Jasněna Pšeničková
matrikářka
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První památný strom
Na návrh města Nová Role vyhlásil
Magistrát města Karlovy Vary, odbor
životního prostředí jako orgán ochrany
přírody, první památný strom na území
města. Tímto stromem se stala lípa srdčitá na p.p.č. 92/2 v k.ú. Nová Role ve
Hřbitovní ulici. Důvodem vyhlášení byla
ta skutečnost, že se jedná o platan mimořádného rozměru, věku a estetické hodnoty. Obvod kmene ve výši 130 cm nad
zemí je 404 cm. Na náklady města byl
na lípě proveden ozdravný řez a koruna
stromu byla zajištěna lany, aby v nárazech větru nedošlo k jeho poškození.
Město Nová Role věnovalo v roce 2004
více než 200 tis. korun na ozdravné řezy
a záchranu starých stromů nejen v Nové
Roli, ale i v Mezirolí a Jimlíkově.
Ne všechny stromy se ale daly zachránit. Nemocné a přerostlé stromy musely
být na základě dendrologického posudku
pokáceny. Tento osud stihnul i kaštany
v Nádražní ulici.

Městské lesy
Od roku 2001 přebírá Město Nová
Role od státu lesy, které byly v minulosti jeho majetkem. V roce 2004 Město hospodařilo v souladu s desetiletým
hospodářským plánem na 75 ha lesa.
V uvedeném roce bylo vytěženo a prodáno 303 m3 dřeva pro zpracování na
v dřevařských závodech a občanům na
palivo dalších 67 m3 dřeva. Vysázeno
v lesích města bylo 5500 smrků a 2000
buků a zajištěna péče o ně. Práce v lesích řídí odborný lesní hospodář pan
Jan Černý a hajný Oldřich Engliš.
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Partnerské styky
Vedle letité spolupráce s německým
Rittersgrünem se v roce 2004 rozšířily
styky s dalšími německými a polskými
městy, na jejichž území nebo v blízkém
okolí dochází k těžbě a zpracování kaolinu. Patří k nim Hirschau, Tirschenreuth, Sornzig-Ablass, Königswartha, Mügeln, Schnaittenbach a Nowogrodziec.
V průběhu července 2004 Novou Roli navštívili obyvatelé německého města

Hirschau a před budovou Městského úřadu zahrála jejich krojovaná dechovka.
Spolupráce se rozvíjí účastí při pořádaných výstavách, hasičských soutěžích
i sportovních akcích. Konkrétní je spolupráce mezi naší základní školou a školami v Breittenbrunu a Rittersgrünu.
Při návštěvě v Nové Roli se zástupci
partnerských měst seznámili s historií
i současností města, výrobou porcelánu
a se zájmem si prohlédli i naše krajské
město Karlovy Vary.
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Kultura
K tradičním kulturním akcím ve městě patří
Michalská pouť, jejíž první ročník v novodobé
historii města se konal v roce 1993 u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o naší obci. Od tohoto roku se opět pravidelně roztáčí ve
vsi na prostranství u Rolavy, nedaleko kostela sv.
Michaela, pouťové atrakce. Kolotoče a stánkový
prodej doplnil program historického šermu Discordia a vystoupení Novorolské dechovky a hudební skupiny ing. Rokůska. Na závěr pak noční
oblohu rozzářila barevná světla ohňostroje.

V roce 2004, přesně 22. května, byla založena nová tradice města v podobě I. ročníku hudebního festivalu pod
názvem Novorolská walcha. Přes chladné a větrné počasí
se v hledišti u turisticko-informačního centra sešla asi tisícovka posluchačů. Od 15 hodin se po úvodním vystoupení
orchestrů naší Základní umělecké školy postupně představilo osm hudebních skupin ve stylu swingu, country a folku. Tato zajímavá a úspěšná hudební přehlídka končila po
půlnoci vystoupením skupiny Walchaři.

I v roce 2004 organizovalo občanské sdružení Radost domova živý Betlém. Průvod tří králů, pastýřů a živých zvířátek městem pravidelně
končí v blízkosti našeho kostela.

Kostelík sv. Michaela, jediná významná památka našeho města opravená partou nadšenců koncem minulého století, byl místem řady
akcí v roce 2004. Kromě pravidelných bohoslužeb zde byla například sloužena svatohubertská
mše a velmi dobrou úroveň měla i půlnoční mše
vánoční. Celebrující farář Vladimír Müller poděkoval pěveckému sboru za jejich úspěch.
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Údržba – výstavba
Rokem 2004 pokračovala výstavba inženýrských sítí pro 24 b.j. města a 28 b.j.
Cihelen Kryry v ulici U Plynárny. Z pohledu města byla dokončena výstavba
druhého domu o 14-ti bytech a tento byl
předán nájemníkům. Kolaudace prvního domu Cihelen Kryry byla zahájena
v prosinci 2004.
V rámci údržby byla provedena za více než 700 tisíc korun výměna rozvodů
vody v MŠ v Nové Roli, oprava na sociálním zařízení a umývárny pro děti
v souladu s normami EU a v Mezirolí
byla zateplena fasáda a vyměněna okna na MŠ.
V ZUŠ byla provedena celková rekonstrukce sociálních zařízení.
Nákladem města bylo zhotoveno šikmé stání před obchodním domem.
Za jeden milion korun byly opraveny
některé chodníky ve městě a nákladem
KÚKK byla realizována generální oprava komunikací procházejících městem
a Mezirolím.
Byl postaven chodník podél hlavní komunikace v obci Mezirolí.
Na přání obyvatel Domu s pečovatelskou službou byl postaven altán, aby v parních letních dnech měli trochu stínu.

Nepodařilo se vydat stavební povolení na chodník Jimlíkov – Nová Role, kde
vše závisí na předání jedné pozemkové
parcely od Pozemkového fondu, která do
chodníku zasahuje a je historickým majetkem města Lokte. Jednání by měla být
ukončena v prvním pololetí 2005.
Na úseku projektové dokumentace
byl zpracován a schválen Územní plán
města a jeho částí, dokument, který pro
příští léta určuje, jak se budeme rozvíjet
a vylepšovat podmínky pro sport, volný
čas, bydlení i rekreaci.
Vedle toho byly zpracovány projekty
na úpravu středu obce Jimlíkov a projekty na zástavbu některých lokalit v Jimlíkově a Mezirolí rodinnými domy.
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Vážení spoluobčané!
Díky dobré spolupráci s Karlovarskou
tiskárnou, konkrétně manželi Dolejšími,
se Vám dostalo do rukou toto plnobarevné mimořádné číslo Novorolského
zpravodaje.
Omlouvám se všem, na které se na jeho stránkách nedostalo. Zveřejnění by si
zasluhovala práce všech školních a předškolních zařízení v roce 2004. Zejména
jejich spoluúčast na organizování kulturního a společenského života ve městě.
Velmi dobrých výsledků v roce 2004
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dosáhla naše základní knihovna, která
mimo výpůjčky organizovala besedy,
výstavy apod.
Dobře město reprezentovala řada
uměleckých vystoupení, dobré jméno
mají naše hudební soubory, zvláštní kapitola jsou sportovci, kteří nás reprezentují v různých soutěžích v rámci kraje,
republiky i mezinárodně, máme jedno
z nejlepších Sdružení dobrovolných hasičů atd.
Za zmínku by stálo i hospodaření města v roce 2004. V současné době probíhá přezkoumání hospodaření auditorem

ročenka 2004

a zpracovává se podrobný rozbor.
Přesto se rýsuje, že hospodaření skončilo přebytkem. Příjmy činily celkem
66 mil. Kč a výdaje zhruba 62 mil. korun.
V současné době vede Město Nová Role s výše jmenovanou tiskárnou jednání
o možnosti tisku každého čísla Novorolského zpravodaje jako plnobarevného za
stávající nebo mírně navýšené ceny. Pokud se nám to podaří, uvidíte se barevně po celý rok.
Cinegr Ladislav
místostarosta města
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Zpráva o čerpání úvěru ze SFRB ČR a poskytnutí půjček městem k 31.12.2004
1) poskytnuté prostředky úvěru od SFRB:
- Celkem načerpáno
- z toho v roce 2003
v roce 2004
- Celkem uhrazeno
- z toho splátky jistin v roce 2004
splátky úroků v roce 2003
splátky úroků v roce 2004
- Celkem dlužní zůstatek města u SFRB
- z toho splátky jistin do roku 2012
splátky úroků do roku 2012

9.332.091,00 Kč
3.863.769,00 Kč
5.468.322,00 Kč
825.751,60 Kč
548.477,74 Kč
64.180,70 Kč
213.093,16 Kč
9.789.698,18 Kč
8.783.613,26 Kč
1.006.084,92 Kč

2) poskytnuté půjčky městem Nová Role:
Celkem uzavřeno 33 smluv o půjčce, z toho:
- 12 půjček o celkovém objemu
2.840.869,-Kč
poskytnuto v roce 2003,
- 21 půjček o celkovém objemu
6.861.222,-Kč
poskytnuto v roce 2004,
Celkem tedy půjčeno městem Nová Role
v letech 2003 - 2004
=9.702.091,-Kč.
3) Předpoklad čerpání půjček pro roky 2005 – 2006 (2007)
Zastupitelstvo města na základě podaných žádostí a možností FORB
garantovalo půjčky:
- pro rok 2005 1 půjčka ve výši celkem
800.000,-Kč
- pro rok 2006 2 půjčky ve výši celkem
1.210.000,-Kč
+ radou města doporučeno schválení další půjčky ve výši celkem

500.000,-Kč
+ doručena další žádost (po stanoveném termínu) v celkové výši
500.000,-Kč
(pravděpodobnost vyřízení této žádosti pro rok 2007)
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ o poskytnutí půjček z FORB města SE do
odvolání ZASTAVUJE, a to na základě usnesení rady města č. 43/082) ze dne 13.12.2004. Po zhodnocení finančního vývoje fondu města začátkem roku 2006 bude znovu posouzeno přijetí dalších žádostí
o poskytnutí půjček dle možností fondu. Občané města budou včas
informováni.
Závěrem lze konstatovat, že mohlo být dosud vyhověno prakticky
všem podaným žádostem o poskytnutí půjčky Dá se tedy říci, že úvěrem poskytnuté prostředky státu na opravy a modernizaci bytového
fondu ve městě odpovídaly celkové poptávce ve městě a finančním
možnostem vlastníků realizovat tyto akce za stanovených podmínek
nízkoúročených půjček.
Celý projekt lze tedy hodnotit jako mimořádně úspěšný, který pomohl
skutečnému zvelebení a ochraně nemovitostí ve městě, tedy zejména
bytových domů spravovaných SVJ. Nyní je již nezbytné především dozorovat a zajistit řádné splácení všech poskytnutých půjček a dostát
též všem závazkům smlouvy o úvěru se SFRB.

Poděkování za zlepšující se vzhled města patří především Sdružením vlastníků
bytových jednotek. Prostřednictvím půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení byla
vyměněna ve městě řada oken za plastová, opraveny střešní krytiny, zatepleny fasády domů, obnoveny izolace základů apod.

Vladimír Dicá, tajemník MěÚ

Navždy již s největší pravděpodobností vyhasla stará , klasická dřevem
vytápěná pec v ZUŠ v Nové Roli, protože manželé Ungrovi k 31. 12. 2004
ukončili svoji podnikatelskou činnost
jako pekaři.
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