ročenka 2009

ROČENKA 2009

listovka Městského úřadu v Nové Roli

(zdarma)

Vážení spoluobčané,
každoročně pro Vás připravujeme Ročenku, kde Vás chceme informovat o dění ve městě za minulý rok. Všechny organizace dostaly možnost seznámit Vás s tím, co naplánovaly
a co realizovaly z peněz, které jim zastupitelstvo odsouhlasilo z rozpočtu města v minulém roce. Po přečtení Ročenky
2009 si sami udělejte názor do jaké míry jsou organizace
schopné hospodařit s prostředky města. I v této Ročence
2009 se poohlédneme, co se stalo v minulém roce.
V prvé řadě je to největší investiční akce minulého roku
a to rekonstrukce Zdravotního střediska a soustředění všech
lékařů do jedné budovy. K tomuto kroku jsme byli vedeni
několika událostmi: hospodářská i ekonomická krize koncem roku 2008 – ukončení činnosti porcelánky Thun a tím
pádem odpojení médií (voda, elektrika, teplo) od Zdravotního střediska u porcelánky, stav nemovitosti, kterou jsme
odkoupili pro potřeby zachování zdravotní péče v Nové
Roli. Na jaře jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci, následně jsme ve výběrovém řízení vybrali zhotovitele

Otevření hipostezky

Hudební den

Další investiční akcí je realizace části parkovacích míst
v Rolavské ulici právě u Zdravotního střediska pro potřeby
pacientů v dopoledních hodinách a odpoledne pro obyvatele bydlící v Rolavské ulici.
V Mezirolí jsme opravili oplocení okolo zahrady Mateřské školky a zahájili jsme přípravné práce na realizaci
Komunikačního systému v Mezirolí. Stávající komunikace
nevyhovuje současnému provozu, a proto Dopravní inspektorát nepovoluje další rozvoj obce. Jedná se o výstavbu nové
komunikace, která by měla splňovat veškeré parametry dle
zákona o komunikacích. Doufejme, že letos podáme žádost
o dotaci a následně obdržíme finanční prostředky na realizaci uvedeného díla. Celková částka projektu se pohybuje
cca 40 mil. Kč.
Stále jsme požadovali Krajskou správu a údržbu silnic,
aby již konečně opravili komunikaci od hráze Novorolského
rybníka přes stále krásnější Jimlíkov do Mírové. Naše urgence vyslyšeli a na podzim zmiňovanou komunikaci rekonstruovali v poměrně krátkém termínu a tím pádem tolik neomezovali spoluobčany Jimlíkova při každodenním životě.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

rekonstrukce Zdravotního střediska a někdy v září začala
vlastní rekonstrukce za plného provozu. Nyní již můžeme
s klidným svědomím říci, že se celá investiční akce podařila
ke všeobecné spokojenosti jak pacientů, tak lékařů i většině
zastupitelů.
Další investiční akcí byl nákup cisternového hasičského
vozu pro potřeby našeho Sboru dobrovolných hasičů. Zajisté si vzpomenete, že jsme požádali o dotace a nakonec bylo
vyhověno jen dvěma žádostem z celkového počtu 22 žadatelů. Měli jsme to štěstí nebo hodnotitelé usoudili o oprávněnosti naší žádosti nebo jsem lobboval na správných místech? Stříkačku v době konání Michalské pouti vysvětil
páter Mgr. František Kišš a do užívání SDH jsem ji předal
s přáním, aby sloužila pro dobro a užitek Všem.

Výstavba kolumbárií
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Zpráva o činnosti správního odboru v roce 2009
Z evidence obyvatel a matričního obvodu Nová Role.
Na konci roku 2009 bylo v Nové Roli hlášeno k trvalému
pobytu 4171 obyvatel.
Pohyb obyvatel v roce 2009:
přihlášeno

narozeno

odhlášeno

z toho
zemřelo

113

41

74

33

Mužů

2005

Žen

2197

Dospělých

3548

Dětí do 15 let

574

Cizinců celkem

80

Průměrný věk muži

39,87

Průměrný věk žen

42,03

Celkem průměrný věk

40,98

Část Nová Role

3711 z toho 500 dětí

cizinců

68

Část Jimlíkov

89

13

0

Část Mezirolí

402

61

12

Několik zajímavostí. Nejvíce dětí se novorolským obyvatelům
v roce 2009 narodilo v měsíci červenci - 10 a v prosinci - 9.
Nejstarší obyvatelkou je 93 letá žena. Obyvatel starších 80 let je
celkem 104. V roce 2009 jsme navštívili 108 obyvatel Nové Role,
kteří oslavili 75, 80, 85 nebo vyšší životní jubileum. Představitelé
města nebo zástupci komise pro občanské záležitosti předali všem
blahopřání a dárkové balíčky. V letošním roce bude oslavenců 118.
V matričním obvodu Nová Role bylo zapsáno 12 úmrtí. Uzavřeno bylo 12 manželství. Z toho jeden církevní sňatek a jedno
manželství s cizincem. Čtveřice snoubenců si řekla své ano při
občanském sňatku v jedné z nejstarších kulturních a církevních
památek našeho okresu v kostele sv. Michaela.
V obřadní místnosti Městského úřadu se konaly čtyři obřady
vítání nových občánků města.
Dětem z Mateřské školy a jejich učitelkám děkujeme za pěkná
kulturní vystoupení při vítání nových občánků města Nová Role.
Po dlouhé době se uskutečnil slavnostní obřad zlaté svatby.
Další statistika. Byly zapsané, sepsané a vydané tyto dokumenty:
2	vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
s cizincem
1
osvědčení pro uzavření manželství církevní formou
5
zápisů o určení rodičovství
1
rozhodnutí o změně příjmení
3
přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
1
zápis pro zvláštní matriku Brno (matriční událost v cizině)
11
druhopisů matričních dokladů (oddací a úmrtní listy)
2
doslovné výpisy z matričních knih
9
rozvodů – zapsáno
6
poskytnutí údajů z informačního systému
50 ověření či osvědčení o státním občanství ČR
377 žádostí o vydání občanského průkazu
41
potvrzení o změně rodinného stavu
112 potvrzení o občanském průkazu
117 potvrzení o změně trvalého pobytu
50	žádostí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 188 obyvatel má trvalý pobyt sídlo ohlašovny
1382 ověření podpisů
768 ověření listin
Na správní odbor přišlo celkem 728 písemností.
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V roce 2009 tvořili správní odbor celkem 4 zaměstnanci, a to
vedoucí odboru, matrikářka, pracovnice podatelny a uklízečka.
V závěru roku se počet zvýšil o dalšího pracovníka, který nastoupil na pozici Informatik.
Již druhým rokem funguje Czech Point, který nabízí stále více
služeb. Od roku 2009 provádíme také autorizovanou konverzi dokumentů.
Dvěma pracovnicemi Czech Pointu bylo vydáno: 107 výpisů
z rejstříku trestů, 125 výpisů z katastru nemovitostí, 4 výpisy
z živnostenského rejstříku, 39 výpisů z obchodního rejstříku
a 4 výpisy z bodového systému řidičů.
Začaly fungovat datové schránky a nám nastala povinnost doručování do nich. Další velkou změnou byl přechod na elektronickou spisovou službu.
V červnu se konaly volby do Evropského parlamentu. Plánované předčasné volby do Poslanecké směnovny se nekonaly a proběhnou v řádném termínu v roce 2010.
Komise pro projednání přestupků vyřizovala 41 přestupků.
Na úseku kultury připravoval správní odbor ve spolupráci
s kulturní komisi tyto akce: Velikonoční veselice, stavění a kácení
májky, Novorolská walcha, Michalská pouť, Krušnohorský semmering a vánoční trhy spojené s rozsvícením výzdoby ve městě
a vánočního stromu.
Lenka Žigovičová, DiS.
vedoucí správního odboru
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Zpráva o činnosti odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Nová Role r. 2009
Odbor ŽPV je odborem úřadu, který v roce 2009 nadále zabezpečoval úkoly vyplývající jak ze samostatné působnosti obce v katastrálních územích Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov, tak přenesené
působnosti obecného stavebního úřadu na katastrálních územích
Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Děpoltovice a Nivy.
Počet pracovníků odboru: 3 + vedoucí odboru.
Stavebním úřadem bylo v roce 2009 v rámci vedených územních řízení povoleno umístění pěti nových obytných lokalit pro
výstavbu cca 110 nových rodinných domů, z toho 2 lokality v k.ú.
Mezirolí (pro 29 RD), dvě lokality v k.ú. Nová Role (pro 25 RD)
a jedna lokalita v k.ú. Děpoltovice (56 RD).
Byla povolena výstavba 40 rodinných domků a bylo vydáno povolení k užívání 17 nových dokončených rodinných domů.
Na úseku územního plánování bylo vydáním Opatření obecné povahy č. 1/2009 ze dne 16. 2. 2009 ukončeno projednání
změny územního plánu města Nová Role č. 2/2007. Tato změna
byla zahájena schválením pořízení změny zastupitelstvem města
2. 5. 2007 a řešila 15 návrhů na změnu územního plánu, z toho
8 na katastru Nové Role a 7 na katastrálním území Mezirolí.
V rámci změny územního plánu města Nová Role č. 3/2008
(v rozsahu 19-ti změn) zahájené na žádost města pořizovatelem
Magistrátem města Karlovy Vary jako úřadem územního plánování vydal dne 15. 9. 2009 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor
životního prostředí nesouhlasné stanovisko se záborem zemědělské půdy pro účely požadované změny. Na základě požadavku zastupitelstva města z 7. 12. 2009 bylo rozhodnuto o podání žádosti
o projednání a řešení rozporu města Nová Role a KÚ Karlovarského kraje OŽPVaZ dle správního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem územního plánování a stavebního řádu.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 15. 6. 2009
byla podána pořizovateli, příslušnému úřadu Magistrátu města
Karlovy Vary, zatím poslední žádost o pořízení změny č. 4 územního plánu s požadavkem na vyřízení 10-ti žádostí na změnu ÚPM.
Mimo výše uvedených změn, u kterých byl pro město Nová Role
pořizovatelem Magistrát města Karlovy Vary jako úřad územního
plánování, probíhaly v r. 2009 další dvě drobné změny územního
plánu, a to 3/BV 3 a 4/Bv4, u kterých Město Nová Role na požadavek žadatelů je pořizovatelem se smluvním zajištěním pořízení
změny osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti
ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 stavebního zákona.
Odborem životního prostředí a výstavby jako orgánem ochrany
přírody bylo v r. 2009 projednáno a zajištěno:
V období vegetačního klidu od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2010 bylo
ke dni 7. 1. 2010 podáno celkem 33 žádostí o kácení dřevin mimo
les. Celkem bylo vydáno 30 rozhodnutí ke kácení 51 ks stromů.

V oblasti ochrany zvířat od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bylo odchyceno a následně předáno do útulku 5 psů z toho se 1 x podařilo vypátrat majitele a 1 x se přihlásil zájemce.
Ve spolupráci se záchrannou stanicí Plzeň se podařilo uskutečnit návrat 1 ks zraněného chráněného druhu ptáka rorýse obecného zpět do přírody.
Problém s nevhodně a dlouhodobě odstavenými vozidly a autovraky město řešilo v uplynulém roce 8 x výzvou k odstranění vozidla z pozemku v majetku města Nová Role, kdy byla úspěšnost
ve třech případech, tj. dotčená vozidla si majitelé převzali, 2 x byl
proveden odtah a následná likvidace autovraku. Tři řízení trvají
a 1 x proběhlo úspěšně ústní jednání s majitelem vozidel odstavených na pozemcích v majetku města narušujících vzhled obce.
Na úseku odpadového hospodářství se naše město začalo úspěšně zařazovat mezi města a obce České republiky, která zajišťují
zpětný odběr vybraných komodit a podílí se tak na ekologické
likvidaci.
Prvním krokem bylo pořízení E - boxu od firmy Asekol do vstupního prostoru budovy MěÚ, kde lze ukládat určená elektrozařízení.
Dalším krokem bylo jednání s firmami, které zajišťují pro obce
zpětný odběr elektrozařízení, jako jsou velké a malé domácí spotřebiče, zařízení informačních a telekomunikačních technologií,
hraček ap., s cílem oboustranné úspory nákladů.
Ve třetím kroku byly připraveny písemné smlouvy s firmou Asekol a Elektrowin.
I nadále jsme spolupracovali se svozovou společností Resur
spol. s r.o., Karlovy Vary, která pro nás zajišťovala svoz tříděného
odpadu v následujících objemech:

papír

sklo

plast

nápojový
celkem
karton

bonus
za třídění

rok 2008
66.499 38.798 16.816
v tunách

0.400

122.513 194 257,50 Kč

rok 2009
61.400 33.160
v tunách

0.754

112.530 187 208,00 Kč

17.216

Jana Schmiegerová
vedoucí odboru životního prostředí a výstavby

Z činnosti ekonomického odboru v roce 2009
Uplynulý rok 2009 byl rokem ekonomické krize. Zaznamenali
jsme to i v našem městě vyhlášením konkurzu na místní továrnu
Karlovarského porcelánu Thun a. s.. Zastupitelstvo města schválilo v této souvislosti uvolnění finančních prostředků ze Sociálního
fondu zaměstnanců města na výplatu příspěvku ve výši Kč 500,na osobu a nezletilé dítě ve společné domácnosti, která měla trvalé bydliště v Nové Roli a je zaměstnancem KP Thun a.s. v Nové
Roli. Evidencí žadatelů o mimořádný příspěvek a jeho výplatou
se zabýval ekonomický odbor. Vyplaceno bylo celkem Kč 90 tis.
Dále jsme se v minulém roce zaměřili na ekonomickém odboru
na zkvalitnění činnosti při výběru místních poplatků tak, aby byly
vybrány v co nejvyšší částce, a dále na zlepšení evidence uchovávaných dokumetnů ve společné spisovně úřadu před samotnou
archivací a skartací.
Městu se podařilo získat mimo jiné dotace z fondu Evropské
unie v rámci přeshraniční spolupráce na kulturní akce ve městě
a to Festival dechových hudeb a Myslivecké slavnosti.
Vyúčtování těchto akcí patřilo v loňském roce k činnostem,
které nejsou běžnou agendou odboru.

V měsících srpen a září proběhla na městském úřadu kontrola
z Finančního úřadu Karlovy Vary na použití a vyúčtování dotací
obdržených na rekonstrukci základní školy a výstavbu Turistickoinformačního centra.
Spolupráce s Finančním úřadem, vyhledávání a příprava dokladů ke kontrole byla opět činnost nad rámec pravidelné náplně
odboru.
Od podzimu náhle onemocněla hlavní finanční účetní města,
takže jsme byli nuceni se zabývat řešením tohoto problému zpočátku zástupem z vlastních zaměstnaců, později jsme vyhledali
dodavatelskou firmu, která zajišťuje vlastní zaúčtování dokladů.
I přes tyto nemalé problémy se snažíme plnit všechny úkoly
řádně a včas, za což zaměstnancům ekonomického odboru i touto
cestou děkuji.
Kateřina Černá
vedoucí ekonomického odboru
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ROČENKA 2009
A. Investiční akce

B. Opravy chodníků a komunikací

C. Ostatní opravy a údržba objektů

1.	Nová Role, zdravotní středisko – stavební úpravy s celkovými náklady téměř 7 mil. Kč.

V roce 2009 bylo vynaloženo na opravy
chodníků a komunikací 467 tis. Kč.

V roce 2009 bylo vynaloženo na ostatní
opravy a údržbu objektů ve správě města
105 tis. Kč.

2.	Nová Role, ulice Rolavská – řešení
dopravy v klidu 1. část - parkoviště
u zdravotního střediska s náklady
ve výši 305 tis. Kč.
3.	Jimlíkov, lokalita střed – veřejné
osvětlení s celkovými náklady ve výši
222 tis. Kč.

Byly realizovány následující opravy:
1. - 7. viz foto
8. Nová Role – řešení dopravní situace
v Luční.

D.	Opravy veřejného osvětlení vyvolané
požadavkem ČEZ

9. Nová Role – osazení retardéru v Polní.

Na základě požadavku ČEZ – Distribuce
došlo k výměně rozvodů elektřiny a veřejného osvětlení. Na tyto opravy bylo v roce
2009 vynaloženo celkem 284 tis. Kč.

10. Nová Role – oprava schodu v ulici
Husova čp. 206.

Investiční akce

Přístup k ordinaci MUDr. Majkusové

Ordinace MUDr. Majkusové - čekárna

Ordinace MUDr. Hartmannové - sesterna
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Přístavba pro výtah a WC ZP

MUDr. Majkusová - solárium

Ordinace MUDr. Švecové

WC pro ZP

MUDr. Majkusová - rehabilitace

Ordinace MUDr. Faltýnka
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Investiční akce

Nová Role, ulice Rolavská - řešení dopravy v klidu

Výstavba trativodu garáže K Lávce 3

Opravy chodníků a komunikací

1. Mezirolí - oprava oplocení MŠ

2. Mezirolí - oprava komunikací

4. Nová Role - opravu chodníku Rolavská čp. 216

3. Nová Role - oprava chodníku
Pod Nádražím

5. Oprava chodníků v ulici 1. Máje

3. Chodník Pod Nádražím
před opravou

6. Nová Role - oprava chodníků v ulici Svobodova
čp. 95 - 105

7. Nová Role - oprava komunikace mezi garážemi
U Lávky

/
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Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMě a výsledcích kontrol za rok 2009
V roce 2009 se kontrolní výbor sešel celkem pětkrát, přičemž
mezi jednáním výboru byly pověřenými členy výboru provedeny
konkrétní kontroly. Všechny zápisy z jednání výboru a sepsané
kontrolní protokoly z provedených kontrol (protokoly č. 1 až 3)
byly v průběhu roku 2009 předloženy k projednání v zastupitelstvu města (dále jen ZMě). Usnesení z jednání výboru prezentována též elektronicky na www stránkách města.
K jednání výboru MěÚ zajistil předložení dokumentů a informací dle všech požadavků výboru, který se v roce 2009 zabýval
zejména těmito záležitostmi:
- nájemní vztahy na nebytové prostory města;
- výdaje na telefonní hovory uvolněných členů ZMě;
- zajišťování provozu domu s pečovatelskou službou;
- náklady na kácení dřevin města;
-	náklady na kulturní akce „Novorolská walcha“ a „Festival dechových hudeb“;
-	činnost města ve věci převodu budovy čp. 30 v Nové Roli a přilehlých pozemků od České republiky na jinou osobu.
Samostatné kontroly byly provedeny:
-	Plnění podmínek pronájmu prostor budovy márnice na Novorolském hřbitově, závady nezjištěny, pouze doporučen prořez
nebezpečných stromů v dané lokalitě.
-	Evidence a správa agendy nájemních smluv na nebytové prostory města (obecně), závady nezjištěny, pouze doporučeno RMě
zrušení zvýhodněných výší nájemného u všech smluv, kde tak je
učiněno, a dále doporučeno ZMě věnovat se kontrole úhrad stanoveného nájemného a nákladů za služby spojené s užíváním
nebytových prostor.
-	Podmínky a správa agendy pronájmu nebytových prostor zdravotního střediska v Rolavské ulici čp. 237 v Nové Roli, závady
nezjištěny.

Výroční zpráva Města Nová Role
za rok 2009
1) O poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Počet podaných žádostí o informace dle zák. 106/1999 Sb. za rok = 3
Obdržené žádosti řádně na MěÚ Nová Role evidovány a vyřízeny
– 2 žádostem vyhověno,
– 1 žádost odmítnuta.
2) O peticích
V roce 2009 nebyla na Městský úřad Nová Role podána žádná petice.
3) O stížnostech
V roce 2009 bylo zaevidováno celkem 8 podaných stížností, které byly
všechny řádně vyřízeny. Všechny stížnosti se týkaly občanského soužití
(mezilidských vztahů). Vyřízeno projednáním daného problému před vedoucími funkcionáři města a MěÚ (stížnosti na rušení nočního klidu či
nadměrný hluk v bytových domech zapříčiněný problematickým chováním nájemců v bytech ve vlastnictví města, resp. hosty zdržujícími se
u nájemců, a to včetně bytů v domě s pečovatelskou službou). V jednom
případě stěžovateli vysvětlen další možný postup při ochraně jeho práv,
neboť vyřízení osobním jednáním na MěÚ se při vyhodnocení dané situace jevilo bezpředmětné.
Nepodána žádná stížnost ve vztahu k výkonu činnosti státní správy
a samosprávy na MěÚ Nová Role.
Tato výroční zpráva se zveřejňuje po dobu nejméně 30 dnů vyvěšením
na úřední desce MěÚ a dále pak ostatními způsoby, jak je ve městě Nová
Role obvyklé (Novorolský zpravodaj). K nahlížení je zpráva k dispozici
na podatelně MěÚ.
V Nové Roli dne 7. 1. 2010
Václav Heřman, starosta města
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Z úkolů zadaných v ZMě kontrolnímu výboru na rok 2009 trvá
v roce 2010 uzavření kontroly výdajů na telefonní hovory uvolněných členů ZMě a z vlastních úkolů výboru pak trvá kontrola způsobu a nákladů zajišťování provozu domu s pečovatelskou službou
v Nové Roli čp. 254 a kontrola vyúčtování nákladů na kulturní
akce města v roce 2009 „Novorolská walcha“ a „Festival dechových hudeb“ – požadované podklady výboru předány (uvedené
záležitosti budou výborem projednávány v průběhu roku 2010).
Vznesené podněty výboru včetně konkrétních doporučení ze závěru provedených kontrol a přijatých usnesení výboru v průběhu
roku 2009 vyřízeny, respektive uplatněny takto:
-	Ve věci pronájmu nebytových prostor neakceptováno v příslušných orgánech města doporučení na zrušení zvýhodněných výší
nájemného, kontrola úhrad stanoveného nájemného a nákladů
za služby spojené s užíváním nebytových prostor trvale příslušnými orgány města zajišťována.
-	Podnět na schválení pravidel města pro evidenci poplatků města
za kácení dřevin rostoucích mimo les v příslušných orgánech
města přijat a pravidla navržená OŽPV MěÚ v předloženém
znění schválena.
-	Názor výboru na poskytnutí omluvy města Mysliveckému sdružení Nová Role za činnost zástupců města ve věci žádosti o převod budovy čp. 30 v Nové Roli a přilehlých pozemků od České
republiky na město proti stejné žádosti Mysliveckého sdružení,
v orgánech obce neakceptován.
Konkrétně závěrečná stanoviska ZMě jako příslušného orgánu
města k přijatým usnesením kontrolního výboru vyplývají z rozhodnutí ZMě v roce 2009 (18. a 19. zasedání ZMě).
Alžběta Schmiedová, předsedkyně výboru

KD Nová Role – akce
v roce 2009
V roce 2009 se uskutečnilo v Kulturním domě celkem
70 akcí (pořádané přímo KD nebo ve spolupráci s jinými
subjekty): 34 x disco, 1 x taneční liga, 1 x Megadance
party (Jan Wayne), 1 x Enduro disco, 4 x Oldies party,
4 x dětská diskotéka, 4 x ples, 1 x Velikonoční odpoledne, 1 x taneční zábava, 1 x Novorolské posvícení, 2 x
rockový koncert, 1 x festival RockinRoll, 1x Miroslav
Donutil – Cestou necestou, 1 x dětský maškarní karneval, 1 x Mikulášská, 3 x dopolední představení pro školy, 1 x Stužkovaná, 4 x setkání seniorů, 1x oslava MDŽ,
1 x festival ZUČ – výchovných ústavů.
Návštěvnost jednotlivých akcí byla srovnatelná s rokem 2008. „Nejpilnějšími“ návštěvníky KD byli opět senioři a mládež. Výjimečnou akcí bylo vystoupení Miroslava Donutila – vyprodáno!
Mimo programový plán a výše uvedené akce využívaly
prostory KD i jiné organizace. Např. místní organizace
politických stran, Město Nová Role (zasedání Zastupitelstva města aj.), zahrádkáři, knihovna aj.
Pavel Dohnal
Tomáš Stabenow
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Základní škola Nová Role v roce 2009
I v loňském roce pokračovala výuka na naší škole podle
školního vzdělávacího programu „NOVÁ ROLE UČITELE,
NOVÁ ROLE ŽÁKA“. Podle programu „Základní škola“ už se
vyučuje pouze ve 4., 5. a 9. ročníku. Ale i v těchto třídách už jsou
aplikovány nové metody a postupy, které vedou k samostatnému
myšlení, aktivnímu přístupu k řešení problémů a k efektivnímu
vyhledávání a zpracovávání informací. Téměř každá třída je vybavena počítačem, připojení na internet je samozřejmostí. Velký
ohlas mezi učiteli i žáky mají interaktivní učebny s dotykovými
tabulemi – na naší škole jich už máme šest a patří k nejvytíženějším pomůckám. Rovněž se nám podařilo dovybavit spojenou
učebnu fyziky a chemie.
V průběhu roku se u nás střídaly pravidelné akce s kulturními
pořady a sportovními soutěžemi. Mnohé si připravujeme sami
(projektové dny jednotlivých tříd, přírodovědné vycházky,
vlastivědná putování po Karlovarském kraji, ale i společné akce
– Pohádkový zápis do 1. třídy, Aprílová škola, Pašijový barevný
týden, Středověké hrátky, Vánoční jarmark, Obrazová galerie,
míčové turnaje, spaní ve škole atd.). Jiné akce nám nabízejí organizace a společnosti zabývající se příslušnou oblastí. Namátkou
můžeme zmínit celorepublikového Klokánka (M, Př), olympiády z českého jazyka a dějepisu, hudební představení, soutěže
a besedy v místní knihovně, plavecký výcvik, dopravní hřiště,
Kinderiáda apod. Snad největším úspěchem bylo 1. místo žáků
loňské 4.A v celostátní zeměpisně-dějepisné soutěži Poselstvo
krále Jiřího. Specifikaci všech akcí je možné najít ve Výroční
zprávě školy.

Žáci naší školy také několikrát navštívili děti v MŠ se svým
představením, připravili vystoupení i pro seniory. Již několik let
se také zapojují do akcí na podporu postižených spoluobčanů
(projekt Šance, prodej výrobků tělesně či duševně postižených,
Český den boje proti rakovině).
V květnu a červnu 2009 vyjeli žáci 1. stupně na školy v přírodě
(Mariánská, Šumava) a na mnoho výletů (Františkovy Lázně,
Loket, Praha, přespání a brigáda na Horním Hradě).
To, že novorolská škola nepatří mezi „ty slabé“, jak se bezdůvodně už dlouhou dobu traduje, nám potvrzují úspěšné přijímací
zkoušky na střední školy i celostátní srovnávací testy, v nichž
se pohybujeme zhruba uprostřed. Zpětnou vazbu máme i od již
studujících žáků a pedagogických pracovníků středních škol.
Přestože se chování žáků a lidí jako takových v obecné rovině
radikálně změnilo, jsme školou, v níž panují poměrně solidní
vztahy mezi učiteli a žáky. To samozřejmě nevylučuje excesy
a individuální problémy. Bez falešné sebechvály můžeme konstatovat, že naši žáci, a Vaše děti, jsou na akcích či exkurzích
chváleni.
Na závěr této malé exkurze do „školních škamen“ bychom
chtěli poděkovat všem, kteří nám vyjádřili podporu a chápou,
že bez rodičovské pomoci a spolupráce tohle povolání prostě
dělat nejde.
Bc. Radek Veselý, ředitel školy
PaedDr. Miluše Dušková, koordinátorka ŠVP

Pohádkový zápis do 1. třídy 3. 2. 2009

Vánoční jarmark v prosinci 2009

Interaktivní tabule (projekt PRAVĚK)

Finále poselstev krále Jiřího na Slapech – 1. místo
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Mateřská škola Nová Role
Dobře se rozvíjí také spolupráce s partnery.
Besedy v knihovně, koncerty v ZUŠ, návštěvy v hasičské zbrojnici, sportovní odpoledne ke Dni dětí, pravidelně pořádané TJ
v Nové Roli a další.
Dobře se rozvíjí také spolupráce se ZŠ. Kromě již tradičních
návštěv budoucích školáků v prvních třídách a neformální účasti
uč. z MŠ při zápisu do ZŠ, k nám opět zavítala třída p. uč. Duškové
se svým vtipným hudebně dramatickým pásmem. V rámci realizace svého třídního projektu si v červnu „bývalí deváťáci“ připravili
pro své kamarády ze školky dopoledne plné her a soutěží, provedli
je po prostorách školy, v prosinci několik „současných deváťáků“
přišlo do MŠ v převlecích na Mikulášskou nadílku...
Mateřská škola úzce spolupracuje také s Pedagogicko psychologickou poradnou a se Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech. Spolupráce spočívá v garanci logopedické péče, diagnostice integrovaných dětí, vyšetření školní zralosti a následného
doporučení k odkladu školní docházky.
Ve školním roce 2008/09 bylo do čtyř tříd zapsáno 97, ve školním roce 2009/2010 98 dětí.
Školní vzdělávací program „Kudy, kudy cestička“ byl aktuálně
doplněn o nové náměty tak, aby se děti ze třídy „Myšek“, „Ježků“,
„Žabek“ a „Berušek“ v rámci zvolených integrovaných bloků –
„Vodní Království“, „Procházka po planetě Zemi“, „Zdravý jako
rybička“ a „Živá příroda kolem nás“, dozvídaly další nové poznatky
o světě kolem nás.
Také osvědčená nadstavba školního programu – zájmové kroužky – nabízela nadaným dětem další rozvoj, a těm, které ještě všechno nezvládly, pomoc při rozvoji koordinace, grafomotoriky, či nápravě řeči.
Ve školním roce 2008/2009 jsme pokračovali v tradici speciálně
zaměřené třídy. Děti s odkladem školní docházky a specifickými
problémy jsme soustředili do jedné třídy - třídy „Berušek“, a vytvořili pro ně program, který jim pomáhal k bezproblémovému vstupu
do základní školy.
Ve školním roce 2009/2010 je v MŠ „nejsilnější“ skupina „středňáků“ a dětí s odkladem školní docházky jen čtyři. Z tohoto důvodu
jsou všechny třídy „smíšené“ = 2 - 3 věkové skupiny v každé třídě.
Své dovednosti prezentovaly děti na veřejnosti.
Děti z hudebního kroužku navštívily několikrát v roce seniory
v domě s pečovatelskou službou, kde vystoupily s pásmem říkadel
a písniček. Byly také pozvány Karlovarským hudebním divadlem
do Karlových Varů, kde vystoupily v rámci adventu s vánočním
pásmem, které mělo velký ohlas.
Děti z tělovýchovného kroužku úspěšně reprezentovaly město
a školu na tělovýchovné olympiádě mateřských škol v Karlových
Varech.
Pracemi dětí z výtvarného kroužku, ale i ostatních dětí, byly vyzdobeny prostory celé mateřské školy a jejich hezké výrobky potěšily při různých příležitostech (zápis do MŠ, Den matek, vánoční
přání…), děti, rodiče, seniory, sponzory, partnery i další přátele
a příznivce mateřské školy.
Děti z mateřské školy pravidelně vystupovaly na Městském úřadu při vítání občánků a v roce 2009 vystoupily i při příležitosti
oslavy „Zlaté svatby“.
Pravidelná divadelní představení a výlety patřily ke zpestření školního roku. Již tradiční byl výlet za zvířátky do zooparku
v Chomutově.
Opět zdařilá byla i návštěva Lokte, kde se děti zábavnou formou
dozvěděly něco z dávné historie hradu.
Rodičovská veřejnost měla možnost průběžně přicházet za svými dětmi do tříd a sledovat, co se již naučily, jak jsou šikovné a kde
je potřeba „přidat“. Rodiče často využívali možnosti „pohrát“ si se
svými dětmi. Bohatý výběr her, zakoupených především z příspěvku rodičů a zaměřených na rozvoj logického myšlení, zrakového
vnímání, prostorové orientace... mnohé rodiče inspiroval k nákupu
kvalitního dárku pro celou rodinu.
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Co se podařilo.
V průběhu školního roku se podařilo realizovat výměnu oken
ve třídě „Myšek“, třída „Ježků“ byla vybavena novým dětským nábytkem, prostor pod „pergolou“ byl na podnět rodičů zútulněn vymalován veselými barvami.
Podařila se rekonstrukce části zahradních cestiček a byla
také započata rekonstrukce bazénků a výměna poničené dlažby
pod „pergolou“.
Velké poděkování patří sponzorům. Těm „drobným“, především
z řad rodičů, za materiál k výtvarným a pracovním činnostem,
za kopírování pracovních listů…, dále za zaplacení dopravy na výlet
do Lokte (rodina Tesařova a Pundova),…i těm, díky kterým jsme
mohli pořídit další herní a zahradní prvky pro děti v celkové hodnotě 55 000,- Kč. (rodina Malouškova a Fa – Lincoln, zastoupená
panem Zvěřinou). Ještě jednou děkujeme.
Poděkování patří i všem pedagogickým a provozním pracovníkům, kteří se i nad rámec svých pracovních povinností snaží,
aby se všem v naší mateřské škole líbilo.
		
Zapsala: Bohumila Matuščáková
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Zpráva o činnosti v mateřské škole Mezirolí v roce 2009
V roce 2009 docházelo do mateřské školy
v Mezirolí 23 dětí, což je kapacita školy.
Všechny přihlášky byly vyřízeny kladně
a do MŠ docházely děti z Mezirolí, Nové
Role, Děpoltovic, Smolných Pecí, Staré
Role a dvě děti ze Slovenské republiky.
Na konci roku 2009 docházelo do MŠ
5 předškoláků, 6 dětí ve věku 4 - 5 let a 12 dětí
v nejmladší věkové skupině.
Vzdělávání je plánováno tak, aby respektovalo rámcové cíle předškolního vzdělávání.
Zejména je využita možnost individuální
úpravy programu podle potřeb dítěte a vytvoření takových podmínek, aby mohly být naplňovány cílové i obsahové požadavky na předškolní vzdělávání i očekávané kompetence
dítěte. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech
činnostech vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Styl vzdělávání je
založen na principu smyslového vnímání,
prožitkového a interaktivního učení a všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
V průběhu roku děti shlédly šest divadelních představení, byly na výletě v Karlových Varech, navštívily výstavu myslivosti

a knihovnu v Mezirolí. Další akcí byla Cesta
za pokladem, sportovní olympiáda, pasování
na školáka, karneval, vánoční a Mikulášská
nadílka. V rámci oslav MDD se uskutečnil
výlet do ZOO Plzeň a zábavné dopoledne
v mateřské škole v Nové Roli nazvané Pribináčkovy narozeniny.
V uplynulém roce byla provedena oprava
oplocení zahrady mateřské školy, prostory
v MŠ byly vymalovány a byl zakoupen nový
koberec. Koncem roku byla provedena rekonstrukce šaten dětí. Z prostředků SRPDŠ
byly zakoupeny nové knihy a hračky a škola
získala finanční dar, který byl využit na zakoupení zahradního nábytku a zařízení
pro hry dětí na školní zahradě.
Děkuji touto cestou rodičům, kteří pomohli s údržbou školní zahrady a drobnými
opravami v mateřské škole, sponzorům, kteří
se podíleli na vybavení mateřské školy, i zaměstnancům školy za jejich aktivní přístup
a tvořivost při naplňování stanovených cílů.

ročenka 2009

Šachový klub CAISSA
– člen TJ Nová Role
V roce 2008/09 skončil v krajské soutěži I. třídy na 6. místě z 12
účastníků. Vzhledem k odhlášení několika družstev z krajského přeboru
bylo nám nabídnuto zahrát si tuto
nejvyšší krajskou soutěž. Po vhodném doplnění sestavy o hosty z našeho spřáteleného oddílu KŠ Tietz
K. Vary jsme tuto možnost využili.
Tato soutěž je nejvyšší v historii Novorolského šachu, ale lze říci, že se držíme statečně. Po 7. kole máme 6 bodů
za 2 výhry a 5 proher - jsme na 8.
místě z 10.
Další akcí našeho oddílu je tradiční Vánoční bleskový turnaj, jehož se
zúčastnilo 32 hráčů z Karlovarska.
Rovněž probíhá oddílový přebor společně se Spartakem Chodov a běží
i kroužek mládeže při DDM.

Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ

Zpráva o činnosti OO PČR Nová Role za rok 2009
Do služebního obvodu OO PČR Nová Role spadají obce
Děpoltovice, Nivy, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Nová Role, Nová
Role - Zastávka, Mírová a Smolné Pece. Obecních či městských
úřadů máme v obvodě naší působnosti celkem 5 a jedná se
o Obecní úřady: Božičany, Děpoltovice, Mírová, Smolné Pece
a Městský úřad v Nové Roli. V našem služebním obvodě žije trvale
zhruba 5.400 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.
Plocha, která spadá do našeho služebního obvodu je 47,9 km
čtverečních.
V roce 2009 došlo na OOP Nová Role k personálním změnám.
Na zdejší součást nastoupili 3 noví, mladí policisté – v červenci 2009 policista stržm. Tomáš Kříž, v srpnu 2009 policistka
nstržm. Jana Březinová a v září 2009 policista stržm. Miroslav
Krajňák. Naproti tomu od září 2009 byl ze zdejší součásti převelen na vlastní žádost na ÚO SKPV K. Vary prap. Bc. Petr Všelko a dnem 1. 11. 2009 odešel na vlastní žádost do zaslouženého
důchodu dosavadní vedoucí OOP Nová Role npor. Josef Teplý
a to po úctyhodných 35 letech služby. Dnem 1. 11. 2009 byl pověřen vedením OOP Nová Role npor. Bc. Jaroslav Šimmer, který
na zdejším oddělení slouží od roku 2001, přičemž od roku 2007,
v době nepřítomnosti vedoucího oddělení, jej zastupoval.
Na OOP Nová Role je v současné době faktický početní stav
10 policistů včetně policisty pověřeného vedením a policisty
nprap. Jaroslava Pohůnka, který vykonává služební činnost zejména na úseku trestního řízení. Z uvedeného početního stavu
jsou 2 policisté od září 2009 a od prosince 2009 v základní odborné policejní přípravě v Praze na policejní škole a k jejich návratu
na zdejší součást dojde v letních měsících 2010. Ze shora uvedeného vyplývá, že faktickou službu na zdejším oddělení v současné
době zastává 8 policistů. Plánovaný tabulkový stav zdejšího oddělení činí 12 policistů včetně vedoucího.
V roce 2009 byla činnost OO PČR Nová Role zaměřena na splnění úkolů při zajištění ochrany bezpečnosti osob a majetku,
veřejného pořádku, odhalování trestných činů a přestupků, zjišťování jejich pachatelů a dále preventivní činnost ve všech výše
uvedených oblastech, kdy v souvislosti s těmito úkoly byla prováděna preventivní opatření např. „ÚKLID“, která se konala jednou

měsíčně a vždy byla zaměřena na určitou problematiku např. podávání alkoholu mladistvým, kontrolu chatových oblastí, BESIPu
atd. Na těchto opatření se podílela i sousední OO PČR Nejdek,
OO PČR K. Vary - Rybáře, oddělení služební kynologie a koncem
roku 2009 rovněž i policisté ze ŠPS - Domažlice.
Při bilancování roku 2009 a splnění úkolů OO PČR Nová Role
lze konstatovat, že v roce 2009 ve služebním obvodu novorolské
policie bylo spácháno, prověřeno a prošetřeno:
1) Úsek nápadu trestné činnosti:
- celkem 96 trestných činů, z toho objasněno 61 trestných činů,
což činí 63,5 %
2) Úsek přestupků a veřejného pořádku:
Celkem 256 přestupků, z toho na místě vyřízeno v blokovém
řízení 167 přestupků uložením blokových pokut v souhrnné
výši 78 100,- Kč, oznámeno na příslušné úřady 48 přestupků
a odloženo bylo 41 přestupků.
3) Úsek pátrání po osobách a odcizených věcech:
V rámci služebního teritoria OOP Nová Role bylo v uplynulém
roce za využití všech dostupných sil a prostředků vypátráno
celkem 72 hledaných osob, 26 odcizených věcí, ve 28 případech byli pachatelé zadrženi přímo na místě činu nebo bezprostředně po spáchání činu, 3 osoby zatčeny, 9 osob zajištěno.
Přetrvávajícím problémem ve vztahu k pátrání po pohřešovaných osobách zůstávají útěky svěřenek z VÚ a ŠJ Nová Role,
jejichž útěk ze strany zdejší součásti není možno jinak postihnout, než faktickým zajištěním a předáním zpět do VÚ, odkud
následně mnohdy týž den opětovně utečou. Veškerá práce zakročujících policistů, vynaložený čas a prostředky, tak přicházejí vniveč, zatímco by mohly být lépe a efektivněji uplatněny u občanů,
kteří v tom či onom případě pomoc policie opravdu potřebují.
V roce 2009 se v obích Nová Role, Božičany, Mírová a Mezirolí
stalo celkem 12 dopravních nehod.
npor. Bc. Jaroslav Šimmer
pověřený vedením obvodního oddělení
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Činnost DDM v roce 2009
Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, která pracuje na základě zákona 561/2004, § 3,
odst. 3 a § 5, odst. 2,3 v návaznosti na vyhlášku č. 74/2004 Sb.
o Zájmovém vzdělávání.
Dům dětí a mládeže je profesní středisko pro zájmové vzdělávání ve všech oblastech rozvoje dětí a mládeže. DDM poskytuje
vzdělávání v pronajaté budově. Dále ke své činnosti využíváme
tělocvičnu ZŠ – nájemní smlouva.
Volný čas dětí a mládeže je doba mimo školní vyučování,
která skýtá širokou škálu prováděných aktivit a činností. Řada
dětí svůj volný čas využívá aktivně a smysluplně a těm nabízí
DDM další možnosti realizace a rozvoje.
Zařízení však pozitivně působí i na ostatní mládež, která volný
čas využívat neumí a inklinuje k nežádoucím jevům.
Pro letní a zimní prázdninovou činnost využíváme pronajaté
objekty.
V DDM jsou zaměstnány dvě stále pedagogické pracovnice.
Zájmová činnost pravidelná
Od ledna do června pracovalo v DDM 21 zájmových kroužků.
V zájmových kroužcích bylo organizováno 215 dětí do 15ti let,
32 starších 18ti let. Od září do prosince 2009 bylo organizováno
20 zájmových kroužků, ve kterých bylo zapsáno 219 dětí, z toho
181 dětí do 15ti let a, 32 nad 18 let.
Členové ZK se pravidelně účastní okresních kol a soutěží.
Velice dobře pracuje ZK – rybáři. Členové tohoto ZK se účastní
pravidelně akcí celorepublikových, kde dosahují velice dobrých
výsledků. Dále velice dobře pracuje taneční ZK, zúčastňují se soutěží v okrese i mimo okres. Děti vystupují na akcích ve městě
i v okolí.
Velice dobře pracují tělovýchovné kroužky, které mají největší
návštěvnost.
V roce 2009 pracoval v DDM pod vedením S. Králové klub
BATOLÁTKO. Přicházejí k nám děti ve věku 18 měsíců až 3 roky.
Každý čtvrtek je pro ně připravena výtvarná nebo pracovní činnost, „pohádkování“, zpívání, říkanky a hry. Do klubu dochází
děti v doprovodu rodičů a myslím si, že se jim u nás líbí.
Zájmová činnost programová
V roce 2009 jsme uspořádali 107 akcí, kterých se zúčastnilo
4568 dětí a dospělých. Z našich akcí se nám zdařily:
Uspořádali jsme DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL a CESTU POHÁDKOVÝM LESEM, tyto akce se staly již tradiční
a účast na nich je vždy hojná. Podílíme se na akci LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI. Uspořádali jsme LAMPIONOVÝ PRŮVOD
S PŘÍJEZDEM SV. MARTINA. Této akce se zúčastnilo opět
mnoho dětí a dospělých. Maminky a babičky napekly, tak i martinské pohoštění se dostalo na všechny.
Velmi se nám osvědčila příměstská činnost v době prázdninových dní, organizujeme akce na všechny volné dny.

Uspořádali jsme MIKULÁŠSKOU BESÍDKU, kde bylo také
mnoho dětí i rodičů. Na těchto akcí mají možnost prezentovat
svou celoroční činnost kroužky DDM, které program zpestří svým
vystoupením. Jedná se o kroužky – taneční, karate.
Během celého školního roku pořádáme akce pro školní družinu, děti ze školní družiny chodí pravidelně 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 době jarních prázdnin jsme uspořádali zimní tábor v Jáchymově – Novém Městě. Celý týden jsme lyžovali. Některé dny přímo
v Jáchymově, jiné na Klínovci. Tohoto tábora se zúčastnilo 18 dětí
a 2 vedoucí.
V roce 2009 jsme uspořádali jeden stálý letní tábor v Orlickém
Záhoří, kterého se zúčastnilo 35 dětí a 3 vedoucí. Tábor lze hodnotit
kladně. V rámci tábora jsme uspořádali výlet do Rychnova nad
Kněžnou, kde jsme navštívili zámek, prohlédli si město. Podívali
jsme se do Aquaparku v Žamberku, kde jsme si užili krásné odpoledne. Prohlédli jsme si vojenskou pevnost Dobroslav a navštívili
město Dobruška.
Dále jsme uspořádali příměstský letní tábor, tento tábor trvá 10
pracovních dní. Zúčastnilo se ho 24 dětí a 2 ped. prac. V rámci tohoto tábora se děti seznamují s okolím K. Varů, historickými a kulturními památkami v okolí. Navštívili jsme hrad v Chebu, aquacentrum ve Františkových Lázních, zámek v Klášterci nad Ohří. Tento
tábor se stal velice oblíbený hlavně mezi mladšími dětmi.
Letní příměstskou činností nahrazujeme činnost školní družiny,
děti se vrací denně domů. Velice se nám vydařilo počasí, proto jsme
si užili krásné prázdninové dny.
Naše činnost o prázdninách byla opravdu pestrá a bohatá.
Spontánní činnost
V zařízení byla zřízena malá herna, která slouží ke spontánní
činnosti. Děti mohou navštěvovat DDM denně od 13.00 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.
Tichá Milena

Hodnocení přestupkové komise města Nová Role za rok 2009
Komise k projednávání přestupků Města Nová Role v roce
2009 obdržela 39 přestupků, které se staly v Nové Roli, Mezirolí
a Jimlíkově. Z roku 2008 přešly 2 přestupky tj. celkem 41 přestupků k projednání.
Komise se k jednání sešla celkem 8x.
Byl zaznamenán nárůst přestupků týkající se občanského soužití spáchané mezi blízkými osobami, přestupky proti majetku
a přestupky proti veřejnému pořádku hlavně pak porušování § 46
odst. 2 přestupkového zákona (OZV č. 2/2006 čl. 4 odst. 2.).
Vypracovala:
B. Fedorová - ref. spr. odboru
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Přehled k 31. 12. 2009:
8 přestupků bylo postoupeno jinému správnímu orgánu,
		 v jehož územním obvodu se pachatel zdržoval nebo pracoval
2 přestupky - odloženy
1 přestupek - blokově
3 přestupky - projednání bez uložení opatření
6 přestupků - napomenutí
4 přestupky - pokuta
7 přestupků - zastavení
10 přestupků přechází do r. 2010 - rozpracované
0 přestupků - odvolání
0 přestupků - v příkazním řízení
5 pokut v celkové výši 5.500,- Kč.

Ročenka
(zdarma)

Základní umělecká škola Nová Role
Do výuky se ve školním roce 2008/2009 přihlásilo celkem 144
žáků, z toho 92 dívek. Z celkového počtu se v hudebním oboru
vzdělávalo celkem 80 dětí, z toho 54 dívek, kolektivní výuky se
účastnilo 5 dětí, z toho 1 dívka.
Ve výtvarném oboru se vzdělávalo 59 dětí, z toho 37 dívek.
Na konci školního roku se vzdělávalo celkem 145 dětí, z toho
ve výtvarném oboru 55 dětí.
V průběhu roku přistoupilo 10 dětí, vystoupilo 9 dětí, 3 děti byly
převedeny z PHV do hlavního oboru.
Učitelský sbor:
Květa Teturová, Dis., Ondřej Hanousek, Dis., Vladislava Nohová,
Dis., Jaromír Marouš, Dis., Karel Švec, Galina Černá, Miroslav
Šoltész, Radoslav Šulc
Školnice: Jaroslava Žajdlíková
Provedené kontroly a inspekční činnost:
Dne 16. a 17. 3. 2009 byla v naší organizaci provedena kontrola Českou školní inspekcí. Předmětem inspekční činnosti bylo
hodnocení rovnosti příležitosti ke vzdělávání, hodnocení vedení
školy, předpoklady pro řádnou činnosti školy, hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků v hudebním oboru a výtvarném
oboru a hodnocení partnerských vztahů. Kontrolu provedl tým
ČŠI ve složení: Mgr. Petr Pitra, Mgr. Šárka Kuželová a Bc. Věra
Weberová. Při kontrole nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky,
drobné nedostatky ve vedení dokumentace byly opraveny v průběhu inspekce. Škola je hodnocena jako instituce na standardní, stabilní úrovni, účelně využívá finanční zdroje a prostředky
ve prospěch vzdělávání žáků a pro zajištění plynulého a bezpečného chodu školy.
Výsledky vzdělávání žáků a studentů
V uplynulém školním roce se nekonaly žádné komisionální ani
opravné zkoušky. Žáci prospívají dobře, pokud nějaký žák nechce spolupracovat, většinou sám odejde, ale takových případů
není mnoho. Žáci se účastnili v uplynulém roce mnoha soutěží
a přehlídek, kde se umístili na čelných místech.
Např. Jan Marek vyhrál 1. místo v designérské soutěži vyhlašované společností Witte Nejdek, 2. místo v téže soutěži vyhrála
taktéž žákyně naší školy – Zdeňka Veselá. Výtvarné práce několika žáků školy také postoupily do celostátní přehlídky ve Štemberku.
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Hudební obor byl v uplynulém roce velice úspěšný, v soutěži
vyhlašované MŠMT:
2. místo 1. kat. trumpeta
2. místo 4. kat. trumpeta
1. místo s postupem zobc. flétna
2. místo 2. kat. zpěv
ČU 2. kat. zpěv
ČU 3. kat. zpěv
1. místo 3. kat. zpěv
2. místo 5. kat. zpěv
2. místo 3. kat. zpěv
3. místo 3. kat. zpěv
Novorolská nota 2. ročník – 1. místo Kristýna Tichá, 1. místo
Kateřina Rohmová, obě s postupem.
Chodovská karafa – Kateřina Rohmová – zvláštní cena v soutěži.
Dále se žáci účastnili mnoha školních i mimoškolních akcí,
např. v Praze, Sokolově, Karlových Varech, Kraslicích, Novém Sedle, Žluticích, Chodově, německém Rittersgrünu, Bad
Oelsnitz, Oelsnitz, Schwarzenberg apod.
Aktivity školy
Hudební obor se prezentoval na mnoha soutěžích, přehlídkách,
festivalech a koncertech. Výtvarný obor vystavoval na mnoha
vernisážích v Nové Roli, prezentoval se i ve spřátelených obcích, zúčastnil se mnoha výtvarných soutěží a přehlídek. Největším úspěchem jsou dvě umístění našich žáků v designérské soutěži vyhlašované firmou Witte Nejdek, kde obsadili 1. a 2. místo
a celostátní přehlídka výtvarných prací ve Štemberku, kam bylo
porotou vybráno několik prací našich žáků.
Školní bigband „Červení panteři“ se účastnil mnoha tuzemských
i zahraničních festivalů a koncertů, reprezentoval již tři spřátelená města v zahraničí – Novou Roli, Nové Sedlo a Chodov
s jejich partnerskými městy. Koncertoval v pražské Thomayerově nemocnici, kde doprovázel sólistku Státní opery Praha –
p. Pavlínu Senič. Dále doprovází několik známých osobností,
např. starostu města Chodov – p. Josefa Horu, starostu města
Nové Sedlo – p. Davida Cervana, místostarostu města Kraslice – p. Luboše Zacha a jiné. Reprezentoval Českou republiku
na festivalu „Oelsnitz swingt“, na festivalu v Bad Oeslnitz, koncertoval ve Schwarzenbergu.
Škola pro své žáky uspořádala akci „Swingujeme s Mikulášem“,
kde žáci mohli vyslechnout výchovný koncert Bigbandu Červení
panteři, zhlédli vystoupení kouzelníka a obdrželi mikulášskou
nadílku, kterou sponzorsky poskytla společnost „Červení panteři, o.s.“.
Dva žáci školy složili úspěšně přijímací zkoušky na pražskou
Ježkovu konzervatoř – obor zpěv a trumpeta.
Květa Teturová, Dis.
ředitelka ZUŠ Nová Role

Základní knihovna v Nové Roli - organizační složka města Nová Role
Zpráva o činnosti za rok 2009
V současné době knihovna není jen místem pro půjčování
knih a časopisů, ale nejdostupnějším veřejným informačním,
kulturním i vzdělávacím zařízením v obci. Knihovna je otevřena
3x týdně (23 hodin týdně), o prázdninách je provoz omezen –
jen 2x týdně. Pro veřejnost je zde dostupný internet. Mimo hlavní knihovnu ve městě pracuje pobočka v Domě s pečovatelskou
službou, kde je otevřeno 2 hodiny týdně. Od 18. 12. 2009
do konce roku byla knihovna uzavřena z důvodu revize knižního
fondu. V tomto roce knihovna oslavila 40. výročí svého vzniku.
Byl zakoupen nový software na zpracování audiovizuálních
a elektronických dokumentů. Naše knihovna v Brně převzala
ocenění v celostátní soutěži Kamarádka knihovna, kde se dostala do finále deseti nejlepších knihoven pro děti.

Čerpání rozpočtu
a) PŘÍJMY (Nová Role i Mezirolí)
b) VÝDAJE (Nová Role i Mezirolí)

37 615,- Kč
1 412 245,- Kč

Výpůjční činnost
2008

2009

Z toho
pobočka
DPS 2009

Mezirolí

Výpůjčky
celkem

46 164

45 934

1 885

4 699

Vzdělávací
a kulturní
akce

240

195

0

36
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Knižní fond
Knihovna odebírala 67 titulů časopisů (z toho 3 tituly knihovna
v DPS) a 10 knihovna v Mezirolí.
Z knižního fondu knihovny bylo odepsáno 774 knih, bylo nakoupeno či darováno a zpracováno 1 904 nových knih v ceně
204 135,- Kč pro tyto knihovny:
Božičany
120 nových knih
(placeno Obecním úřadem Božičany)
20 311,- Kč
Děpoltovice
104 nových knih
(placeno Obecním úřadem Děpoltovice)
15 929,- Kč
Mezirolí
179 nových knih
25 124,- Kč
Nová Role
889 nových knih
141 855,- Kč
pobočka v DPS 4 nové knihy
916,- Kč
Obecní knihovny – Božičany, Děpoltovice, Mezirolí
a pobočka v DPS
Do těchto knihoven bylo v roce 2009 dovezeno 30 souborů knih
(1038 knih) a vráceno do Nové Role 20 souborů (685 knih)
Stav knižního fondu
K 31. 12. 2009 měla naše knihovna celkem:
Božičany:
Děpoltovice:
Mezirolí:
DPS pobočka:
Nová Role:

30 615 knih
2 696 knih
2 350 knih
3 004 knih
414 knih
22 151 knih

Mimovýpůjční činnost
V knihovně bylo uspořádáno 195 kulturních, výchovných a vzdělávacích kolektivních akcí, kterých se zúčastnilo 3 894 dětí i dospělých. Akce byly pořádány pro děti MŠ, ZŠ, ZVŠ, DDM, družinu, seniory i pro veřejnost. Knihovna se pravidelně zúčastňuje
celostátních i krajských akcí, které pořádá SKIP (Svaz knihovníků
a informačních pracovníků)
Celostátní a krajské akce v roce 2009
BMI - Březen měsíc internetu: soutěže, besedy, miniškolení na PC
(internet, word, excel)
Noc s Andersenem: nocování v knihovně plné soutěží, her a práce
na PC – Ondřej Sekora a jeho knihy, scénické čtení Lukáš Hejlík
a Lenka Janíková Lililinda (vysíláno v hlavních zprávách TV Prima)
Knihovnice dětem aneb hry bez hranic – Stará řemesla soutěž dětí
v Královském Poříčí pro knihovny Karlovarského kraje
Týden knihoven – prezentace knihoven v celé republice – čtenářská
amnestie, soutěže, besedy, Jeden proti ostatním, Milionář, Cesta
za dobrodružstvím - Planety – nocování dětí 6. třídy – prezentace
planet sluneční soustavy – práce na PC, Čtení u lampičky…
Den pro dětskou knihu – předvánoční prodejní výstava knih, výtvarná soutěž Jakou knihu si přeji najít pod stromečkem + výstava
výtvarných prací
Kamarádka knihovna – finále a přebrání ceny v Brně (diplom, společenské hry a notebook)
Kniha mého srdce – anketa - hlasování v celostátní akci ČT
Akce pro dospělé
Peru od jihu na sever –beseda s promítáním cestovatelem a fotografem Stanislavem Hořínkem
Senioři – besedy s promítáním Rolava, Ohře, zájezdy
M. Preissing – výstava obrazů a vernisáž
Kurz procvičování paměti pro seniory
Miniškolení na PC
Znáš to – vědomostní soutěž na Loučení s prázdninami
Vánoční posezení s knihovníky
50 let Rybáři – Výtvarná soutěž pro děti – výstava + vernisáž
40 let knihovny – výstava+ vernisáž
Akce s tradicí
Pro děti ZŠ a MŠ jsou pravidelně dělány besedy informatiky –
Naučná literatura, on-line katalog, Rukopisné památky, Knihovny
starověku, středověku a současnosti, Kniha a její tvůrci, Internet,
Vznik a vývoj písma… V knihovně jsou připravovány literární
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a vzdělávací soutěže a testy k různým tématům.
Kamarádi moudrosti – Velká čtenářská soutěž pro všechny třídy ZŠ
Cesta do pohádky – literární soutěž v přírodě
Loučení s prázdninami – celodenní sportovně kulturní akce pro
děti i dospělé
Výlet – Poznáváme naši vlast – Česká Kanada - Jindřichohradecko
- památky Jindřichův Hradec zámek, Červená Lhota, Úzkokolejka
- jízda historickým vlakem, Slavonice.
Rodinka - pravidelné setkání pro nejmenší a maminky na MD
- Zaměstnání, Zvířata, Naše tělo, Co jíme, Dopravní prostředky,
Barvičky, Zima, Léto, Domy…
Akce s osobnostmi
Listování – scénické čtení představení Lililinda, Kouzelná baterka
(Lukáš Hejlík a Lenka Janíková), představení Kvak a Žbluňk (Lukáš Hejlík a Alan Novotný)
Ivona Březinová – spisovatelka
Adolf Dudek – ilustrátor a spisovatel
Lesy ČR – 4 besedy s pracovníkem Lesů ČR (lesy a krajina, Lesní
dřeviny, Kdo je v lese doma)
Stanislav Hořínek – beseda s promítáním
Prezentace knihovny v médiích
Pravidelně vycházejí články o akcích knihovny v Novorolském
zpravodaji – např. Pasování čtenářů, Noc s Andersenem, Knihovnice dětem aneb Hry bez hranic, Výlet, Kamarádi moudrosti, Loučení s prázdninami, 40 let knihovny.
V odborném knihovnickém časopise Čtenář vyšly dva články
(Výlet a Noc s Andersenem), v časopise Bulletin SKIP jeden
článek (Výlet).
V Karlovarském deníku vyšly upoutávky na naše akce a články
o Výletu, Vánočních zvycích.
Pravidelně byly vysílány reportáže z akcí na kabelové televizi
Duha a z Noci s Andersenem na TV Prima.
Obecní knihovna Mezirolí
Knihovnice: Jana Tintěrová. Otevírací doba: úterý.
Knihovnice připravuje pro děti různé soutěže a výtvarné dílny,
na kterých děti vyrábějí různé výrobky a dárečky. Pravidelně zabezpečuje půjčování knih a časopisů a přístup veřejnosti na internet. Zapojuje se do celostátních akcí (Noc s Andersenem, Březen
měsíc internetu, Týden knihoven, Kniha mého srdce) i akcí pořádaných knihovnou v Nové Roli.
Knihovnice se zúčastnila školení pořádané Krajskou knihovnou
K. Vary – Digitální fotografie, Webové stránky a Power point.
Pokles výpůjček u naučné literatury- jiná evidence (časopisy jsou
evidovány mimo výpůjček knih).
Krajská knihovna K. Vary: cirkulační fond 370 knih.
Městská knihovna Nová Role dodala do knihovny 8 souborů, celkem 215 knih a odvezla 309 knih. Dále knihovna dostávala soubory
knih cirkulačního fondu Krajské knihovny Karlovy Vary: 151 knih
Pro knihovnu bylo zakoupeno a zpracováno 180 nových knih
v ceně 25 125,- Kč. Z rozpočtu obce bylo zaplaceno předplatné
12 titulů časopisů.
Mimovýpůjční činnost
Knihovnice pořádá besedy a soutěže pro děti k různým literárním
tématům a výročím spisovatelů a výtvarné soutěže (Lov bobříků,
Hrady a zámky, lístečková soutěž, Ondřej Sekora, o přírodě, vědomostní soutěže, malované pohádky, večerníčky, A jako Amálka,
Prázdninová soutěž, Vánoční soutěže…). Také uspořádala několik
výtvarných dílen, kde děti vyráběly různé dárečky a přáníčka.
V tomto roce uspořádala 36 akcí pro 263 dětí.
Výtvarné práce dětí byly vystaveny na nástěnce. Knihovna v Mezirolí byla přihlášena v celostátních akcích Březen měsíc internetu,
Noc s Andersenem, Týden knihoven a Kniha mého srdce.
Ladislava Němčičová
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Činnost oddílu vzpírání v r. 2009
28. 2. Liga juniorů - 1. kolo (Teplice)
Naši závodníci hostují v družstvu B. Sokolov, pod vedením
Petra Hrubého
81,70 Jakub Valdman
153 (66+87)
185,8797 Si
72,40 Antonín Chvojka 186 (80+106)
241,6884
7. 3. II. liga mužů - 1. kolo (Teplice)
Tabulka 1. kola:
1.
Bohemians Praha 1 491,5382 Si
2.
GV Teplice
1 458,3285
3.
TJ Nová Role
1 381,8564
Výkony:
80,50 Václav Mastný
220 (92+128)
74,70 Eduard Fojtík
210 (95+115)
96,90 Josef Nagy
250 (110+140)
83,40 Antonín Sufčák
227 (100+127)
89,20 Vladimír Jaroš
203 (93+110)
78,90 Miloš Podšer
235 (110+125)
		
1 381,8564 Si

10 bodů
9
8
269,3460
267,8970
280,9250
272,8994
236,3326 *
290,7890

14. 3. Krajský přebor - (Rotava)
60 závodníků, oddíly B. Sokolov, R. Rotava, L. Cheb, Nová
Role a Start Plzeň.
junioři17:
(69) - 67,50 O. Krbec 123 (53+70) 5. místo 166,9423 Si
junioři20:
(77) - 72,40 A. Chvojka 176 (75+101) 1. místo 228,6972
(85) - 83,40 J. Valdman 155 (70+85) 1. místo 186,3523
muži:
(77) - 76,80 M. Podšer 233 (108+125) 1. místo 292,6230
(94) - 94,00 J. Nagy
250 (110+140) 2. místo 284,4605
18. 4. liga juniorů - 2. kolo (Sokolov)
Naši závodníci hostují za družstvo Sokolova, pod vedením
P. Hrubého.
72,60 A. Chvojka
190 (85+105)
246,4830 Si
83,40 J. Valdman
168 (73+95)
201,9819
25. 4. Mistrovství ČR masters(Plzeň).
do 94 kg: AG5
85,10 Karel Mrnuštík 170 (75+95) 293,2170 mSi 3. místo
nad 105 kg: AG1
116,50 Zdeněk Kadlec 200 (95+105)		
4. místo
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9. 5. II. liga mužů - 2. kolo (Rotava)
Tabulka po 2. kole:
1. Bohemians Praha
19 bodů
2. GV Teplice
19
3. TJ Nová Role
16
4. Rotas Rotava „B“
14
5. Lokomotiva Cheb
12
6. Start Plzeň
10
12. 9. Velká cena SU a.s a Sokolova - mládeže (Sokolov)
V družstvu Karlovarského kraje startovali 2 naši závodníci.
69,70 A. Chvojka
175 (75+100)
232,7358 Si
77,90 J. Valdman
140 (60+80)
174,4489
Výsledek: 1. ST. Birius (Anglie)
1 343,9301 Si
2. Chemnitzer athletenclub (Německo) 1 208,1871
3. Rotas Rotava
1 206,9375
4. TJ Baník Sokolov
1 121,4003
5. Plzeňský kraj
1 083,5412
6. Sachsen Anhalt(Německo)
1 011,4768
7. Lokomotiva Cheb
978,2902
8. Karlovarský kraj/chlapci
896,5075
9. FVS 1895 Magdeburg (Německo) 704,9003
10. Karlovarský kraj/dívky
644,7721
10. 10. Liga juniorů - 3. kolo (Rotava)
V družstvu Sokolova hostují 2 naši závodníci.
69,70 A. Chvojka
180 (75+105)
79,00 J. Valdman
150 (65+85)
14. 11. II. liga mužů mužů - 3. kolo (Plzeň)
Celková tabulka KP:
1. GV Teplice
29 bodů
2. Bohemians Praha
28
3. TJ Nová Role
23
4. Rotas Rotava
19
5. Start VD Plzeň
18
6. Lokomotiva Cheb
18

239,3820 Si
185,4900

4387,1 Si
4297,8
4075,1
3707,4
3687,7
3661,5

19. 12. Obřanský vánoční pohár - mužů (Brno-Obřany)
Startovalo celkem 18 závodníků. Soutěžilo se na relativ.
1. Robert Přívětivý (L. Příbor)
265 (115+150) +92,5 kg
2. Petr Věžník (St. VD Plzeň)
242 (105+137) +90,0 kg
3. Josef Nagy (TJ Nová Role)
250 (110+140) +64,4 kg
8. Antonín Chvojka (TJ N. Role)
177 (78+99)
+37,0 kg
17. Václav Mastný (TJ N. Role)
130 (0+130)
-35,4 kg

Rekapitulace akcí pro seniory v roce 2009
25. ledna - jsme navštívili Divadlo Na Fidlovačce a shlédli velice pěkné odpolední
představení Jiráskovy Lucerny. Dopoledne
jsme využili k prohlídce areálu Lorety
na Pražském Hradě. Protože se nedostalo
na všechny zájemce, zajistili jsme další podobný zájezd ještě 1. března.
13. února - se uskutečnilo předjarní setkání
seniorů v Kulturním domě. K tanci a poslechu nám zahrál pan Pavel Nový a posezení
nám zpříjemnilo milé vystoupení žáků
4. třídy paní učitelky Duškové.
31. března - jsme v knihovně při promítání
DVD zavzpomínali na akce z roku 2008.
8. dubna - odjelo 36 účastníků vlakem
do Karlových Varů na prohlídku krypty
pod kostelem a prohlídku Karlovarského
divadla.
2. května - jsme si prohlédli podzemní prostory pod karlovarským Vřídlem a na Divadelním náměstí shlédli příjezd Karla IV.
do města u příležitosti zahájení lázeňské
sezony.

23. května - jsme odjeli do partnerského
města Rittersgrün, kam jsme byli pozvání
zdejšími seniory. Na programu byla kromě
jiného prohlídka přečerpávací vodní elektrárny u obce Markersbach.
27. května - jsme se vydali vlakem do Tršnic, odkud jsme se po příjemné procházce
vykoupali v Aquaforu ve Františkových
Lázních.
25. června - jsme pravidelnou linkou jeli
do Ostrova na prohlídku Klášterního areálu a prohlídku Starého náměstí v Ostrově.
Návštěvu jsme ukončili příjemným posezením v cukrárně na Starém náměstí.
1. září - jsme podnikli výlet vlakem do Tisové u Nejdku a za krásného počasí došli
do Nejdku. Po osvěžení na Krásné vyhlídce
jsme si prohlédli zrekonstruovanou nejdeckou Křížovou cestu.
12. září - jsme navštívili Muzeum v Kolovči,
zámek Horšovský Týn, Kozinův statek
v Újezdě a město Domažlice.
16. října - jsme se sešli při podzimním
setkání v kulturním domě.

29. října - jsme navštívili představení pražského Divadla Komedyje 1 + 1 = 3 v Karlových Varech.
V říjnu jsme také přijali pozvání na akci
nejdeckých důchodců a jeli jsme do jejich
kina na odpoledne se Šťáhlavskými harmonikami.
9. a 24. listopadu a 10. prosince jsme se
sešli v městské knihovně při dalších promítáních diapozitivů a DVD.
Všechny tyto akce se mohly uskutečnit
díky dotaci MÚ na naši činnost, dále díky
příspěvkům účastníků na zájezdy autokarové.
Akce místního významu se uskutečnily
téměř vždy ve vlastní režii zúčastněných.
Po zhodnocení hospodaření a zjištění zůstatku ke konci roku jsme ještě mohli zakoupit 27 vstupenek na lednové divadelní představení do Divadla v Karlových Varech.
Zděnka Slížová
předsedkyně komise pro práci se seniory
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Volejbalové ohlédnutí za rokem 2009
Oddíl volejbalu TJ Nová Role se v roce 2009 zúčastnil okresního přeboru, zimní ligy a několika turnajů. Členskou základnu
tvořilo 12 žen a 2 muži.
OKRESNÍ PŘEBOR KARLOVY VARY
V červnu byl dohrán okresní přebor 2008/09 a v září začala
nová sezona 2009/10. Jelikož se zápasy odehrávají na antukových
hřištích pod otevřeným nebem, přes zimní měsíce boje utichnou a na jaře se pak soutěž dohrává. Hraje se systémem každý
s každým dvoukolově. Se stejným soupeřem se jednou družstvo
utká na domácím a podruhé na hřišti soupeře. Na každý zápas
je delegován rozhodčí a nastoupit ke hře smí jen hráč/ka s platným registračním průkazem po zaplacení licenčního poplatku
pro danou sezonu. Za oddíl volejbalu TJ Nová Role se okresního přeboru účastní již jen družstvo žen: Lenka Bauerová, Soňa
Dorundová, Stanislava Halberštátová, Dagmar Marková, Marie
Neumanová, Zdena Štolová, Soňa Vavrochová a Ludmila Veselá.
Do sezony 2008/09 se přihlásilo 12 ženských týmů. Hráčky
Nové Role bojovaly vždy s velkým nasazením a jako jediné dokázaly porazit budoucí vítězky – družstvo Dalovic. Nakonec obsadily 5. místo. Dvě družstva soutěž nedokončila.

v měsíci na společném turnaji, kde odehrají všechny zápasy systémem každý s každým. Celkem se tedy v jednom dni ve skupině
odehraje 10 utkání, každý tým 4. Hraje se na dva sety do 25 bodů
bez nutnosti rozdílu dvou bodů. Po pěti turnajích je znám celkový vítěz Zimní ligy.
V březnu 2009 se dohrál 24. ročník Zimní ligy a zlato získal
poprvé v historii oddíl volejbalu žen TJ Nová Role.

Konečné pořadí okresního přeboru žen Karlovy Vary 2008/09:
1. Dalovice
4. WITTE Nejdek B
2. WITTE Nejdek A 5. Nová Role
3. Ostrov B

První turnaj 25. ročníku Zimní ligy se uskutečnil v říjnu 2009
a v březnu 2010 se odehraje závěrečné páté kolo. Na konci roku
2009 se novorolské družstvo volejbalistek po dvou odehraných
kolech nacházelo na 3. místě průběžného pořadí.

Oddíly, které dokončily předešlý ročník, nastoupily v září
k zápasům v nové sezoně 2009/10. Na každý tým připadá celkem 18 zápasů, větší část z nich bude odehrána na jaře 2010.
V průběžném pořadí po 7 kolech, tj. po podzimní části soutěže,
se oddíl volejbalu TJ Nová Role drží na 5. místě.

OSTATNÍ TURNAJE
Oddíl volejbalu TJ Nová Role uspořádal v roce 2009 dva turnaje. V dubnu přijala pozvání do Nové Role družstva žen, aby
si zahrála o putovní sošku a další ceny na 22. ročníku turnaje
„O novorolskou Venuši“. V prosinci se konalo tradiční volejbalové setkání smíšených družstev, do kterého se přihlásilo 6 týmů
z Nové Role a blízkého okolí.
Novorolské volejbalové družstvo mělo zastoupení i na turnajích pořádaných jinými oddíly, např. Ostrovská volejbalová liga
neregistrovaných, Kost v krku, Strakoplovárenský beach.

ZIMNÍ LIGA
Během zimních měsíců se konají halové turnaje Zimní ligy
(dříve Odborářské). Tuto soutěž si mohou zahrát i neregistrovaní
hráči. Zimní liga žen se odehrává ve třech skupinách po 5 družstvech. Novorolský oddíl již několik let svádí boje s výkonnostně
nejlepšími týmy v I. skupině. Družstva se sejdou jednu sobotu

Informace o činnosti SDH za rok 2009
V roce 2009 se výbor SDH sešel celkem 5 x. Na schůzích projednával úkoly, které byly pro rok 2009 stanoveny. Jednalo se o akce,
na kterých se sbor podílel nebo které sám pořádal. Například
stavění a kácení májky, asistenční hlídky při akcích pořádaných
městem jako - Novorolská walcha, diskotéky, příprava a zabezpečení Okresního kola v požárním sportu, Novorolského poháru,
účast na soutěžích, školeních velitelů, strojníků, nosičů dýchací
techniky a řidičů. Spor uspořádal dětský den, kterému opravdu
nepřálo počasí. Poděkování patří všem, kteří se na těchto akcích
podíleli, zvláště pak paní Anně Kejvalové, která se stará právě
o poslední zmiňovanou akci.
Při výčtu těchto akcí, na kterých se výbor a celý sbor podílel, bylo v průběhu roku odpracováno 2524 hodin. Je vidět,
že si mnozí z nás dokázali najít čas a chuť trávit své osobní volno
na hasičárně.
Starostkou SDH byla na období 2010 – 2015 zvolena Petra
Ohnutková, velitelem p. Stanislav Hubáček.
Výbor se rovněž zabýval placením členských příspěvků a doporučuje, aby členský příspěvek na rok 2010 byl ve výši 160,- Kč
u dospělých a 100,- Kč u členů do 18 let. Členům nad 70 let tento
příspěvek uhradí SDH v plné výši.
Dalším velmi důležitým bodem je represe. V roce 2009 vyjížděla jednotka celkem k 28 událostem. Jednadvacetkrát se jednalo
o požár, dvakrát se jednalo o technickou pomoc, čtyřikrát o nehodu a jedenkrát se jednalo o planý poplach.
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Konečné pořadí družstev 24. ročníku Zimní ligy:
1. Nová Role
4. Hroznětín
2. Dalovice
5. Slávie
3. Witte A

Za oddíl volejbalu TJ Nová Role
Soňa Vavrochová a Ludmila Veselá

V čase od 00 do 12 hodin jednotka zasahovala celkem dvanáctkrát a v čase od 12 do 24 hodin šestnáctkrát. Z toho vyplývá,
že jednotka je schopna zasahovat v kteroukoliv dobu a v dostatečném počtu hasičů, což je v průměru pět hasičů na zásah.
Celkem zasahovalo u všech událostí 143 hasičů.
Výjezdovou jednotku tvoří 11 členů a jsou to velitel p. Stanislav
Hubáček, zástupce velitele p. Lubomír Ohnutek, p. Cupal Pavel,
p. Stanislav Krbec, p. Rostislav Volf, p. Jiří Kejval, p. Ondřej Horych, p. Tomáš Kašpar, p. Václav Kůs, p. Petr Kůs, p. Miroslav
Chmárník. Za vaši činnost a ochotu přiběhnout a vyjet, kdykoliv
se rozezní siréna, Vám patří veliké poděkování. Dík patří také
bývalým členům výjezdové jednotky, našim starším členům.
Uplynulý rok 2009 byl pro náš Sbor významný už proto,
že v roce 2008 se rozjel projekt na zakoupení nového hasičského vozidla. Do tohoto projektu se přihlásilo osm Sborů z Karlovarského kraje. Ve výběrovém řízení byly vybrány SDH N. Role
a Oloví. Z dotace, kterou poskytl stát ve výši 2,5 mil., Karlovarský kraj 1 mil. a město N. Role 1,5 mil. Kč, se již dá něco
pořídit. Výběrové řízení bylo provedeno formou soutěže za přísných podmínek, které musely být dodrženy. Bylo osloveno šest
dodavatelů. Nakonec vyhrála firma s nejnižší cenovou nabídkou
„RENAULT TRUCKS“. Vozidlo bylo pořízeno za 4,7 mil. Kč. Slavnostní akt předání a vysvěcení vozidla byl proveden o Michalské
pouti dne 19. 9. 2009. Děkujeme všem zastupitelům a radě Města
Nová Role, zejména pak starostovi p. Heřmanovi a tajemníkovi
p. Dicá, který se podílel na celém projektu od A až do Z.
Petra Ohnutková
Starosta SDH
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Z činnosti SDH Mezirolí v roce 2009
Vybráno z výročních zpráv velitele SDH M. Tintěry a hlavního vedoucího
mladých hasičů M. Pospěcha
V roce 2009 jsme se věnovali hlavně práci s nadějemi hasičského sportu
našim „Soptíkům“, kteří jsou nejen z Mezirolí, ale i z Nové Role, Staré Role,
Pozorky a Niv. Mnoho svého volného času jim věnují Míla Pospěch jako hlavní
vedoucí, Lucka Pospěchová, Markéta Adamová, Gábina Krmáčová jsou pomocné vedoucí. Na podzim si udělaly instruktorské zkoušky děvčata Kačka
Kapečková, Hanka Pavlovičová a Verča Kubíková.
V uplynulém roce jsme obsazovali při soutěžích družstev obě kategorie mladší i starší. Naše úsilí bylo směřováno na hru Plamen (tedy okresní kolo)
a Karlovarskou ligu MH. A jaké byly výsledky? Krátce:
Halová soutěž Toužim - v kategorii starší v konkurenci 19 kolektivů nejen z našeho okresu, ale i regionu západních Čech jsme obsadili 3. místo a druhá hlídka
13. místo. Mladší zde z patnácti družstev skončili na pěkném 6. místě.
10. května soutěž v Útvině
21. června v Chodově
13. září v Horním Slavkově
20. září v Jáchymově
4. října v Březové

mladší 5. místo
mladší 2. místo
mladší 3. místo
mladší 3. místo
mladší 3. místo

Dětský den

starší 3. místo
starší 3. místo
starší 4. místo
starší 5. místo
starší 3. místo

Mladší družstvo po součtu bodů celkově skončilo třetí. Ve starších to bylo
čtvrté místo v lize.
Prioritou pro nás je vždy hra“ Plamen“ tzv. okresní kolo. Starší v jarní části
v Mezirolí 22. - 24. 5. startovali ze třetího místa. Po litém boji v domácím
prostředí naši starší žáci skončili druzí. Mladší v jarní části začínali z prvního
místa. A vítězství si nakonec pohlídali. Bylo to naše první vítězství. Jen malá
poznámka - už čtvrtý rok po sobě vozíme z okresu medaili a poprvé to byla
medaile i zlatá a poprvé double.
Soutěž v Mezirolí byla náročná nejen pro naše soutěžící, ale i pro celý náš hasičský sbor, který připravoval třídenní soutěžní setkání mladých hasičů na louce. Ve velkém předstihu jsme několikrát sekali louku, připravovali soutěžní ovál
(s úklidem trávy pomáhali i občané, kteří nejsou v SDH), zajišťovali plno dalších úkolů jako je stravování, hygiena apod. Výsledkem bylo opravdu vydařené
klání, kterému přálo i slunečné počasí. Děti spaly ve stanech a večerní program
(táborák, diskotéka a na závěr ohňostroj) neměl chybu.
Ročník 2009/2010 byl zahájen ve Žluticích, mladší se umístili na 7. místě
a starší na 6. místě. V kategorii dorostenců jsme se zúčastnili se smíšenou hlídkou braňáku dorostu – 3. místo, pak 17. 5. v Nové Roli si vyzkoušeli čtyři dívky
a jeden chlapec závody jednotlivců mezi dorostenci a pak tři naše děvčata s družstvem Dalovic byla na krajské soutěži družstev v Domažlicích, kde skončila třetí.
V říjnu se pak zúčastnili soustředění dorostu v Jáchymově.
Rok jsme zakončili ve vánoční pohodě vánoční besídkou v Nové Roli na sále.
Kdo přišel, viděl, že se to velmi povedlo.
Během roku proběhly všechny tradiční kulturní akce: masopustní průvod,
velikonoční pomlázka, stavění máje, dětský den s kácením máje, v prosinci pak
čerti s andělem a Mikulášem roznesli nadílku našim nejmladším občánkům.
V měsíci září se uskutečnila návštěva partnerského SDH v Německu
ve starobylém městečku Kiedrich. Kiedrich leží nedaleko Frankfurtu ve vinařském kraji nedaleko řeky Rýn v nadmořské výšce 150 metrů nad mořem.
Tamní hasiči pořádali v měsíci září slavnost k 125. výročí založení svého
sboru. Odtud přijelo malé auto transportér VW zvaný Dudl. Naše pětičlenná
delegace (3 členové sboru a 2 zástupci Města Nová Role) byla přijata starostou města, bývalým starostou a velitelem hasičů, nyní aktivním členem.
Předvedli nám svoji techniku novou i starou, provedli okolím Rýna, prošli
jsme vinicemi. Večer byl připravený program s hudbou a scénkami, včetně
baletu v provedení mužské části sboru. Vyjížděli jsme v pátek v poledne,
v neděli byl návrat.
Během roku samozřejmě probíhaly brigády, údržba techniky, hasičské zbrojnice, sběr a odvoz nebezpečného odpadu.
Tímto chceme také poděkovat za podporu Městu Nová Role a všem našim
sponzorům.
O naší činnosti průběžně informují webové stránky, o které pečuje starosta
Martin Bíkl - www.hasicimeziroli.estranky.cz.

Kiedrich

Pálení čarodejnic

Soutěž Mezirolí

Soutěž Mezirolí

/

15 //

Ročenka
ročenka 2009

listovka Městského úřadu v Nové Roli

Technická služba Nová Role s.r.o. 2009
Když jsem se při psaní článku do ročenky Novoroláčku 2008
zmiňoval o náročnosti přicházejícího roku 2009, stále jsem si
v koutku mysli uchovával naději, že „Velkej bratr“ má ekonomické
a finanční problémy a naší země se týkající jen vzdáleně. Avšak
nebylo tomu tak a propady v ekonomice a hospodaření celého světa a hlavně Evropy se samozřejmě promítly i v Nové Roli. Technická služba Nová Role se po celý rok snažila plnit zadané požadavky
města, vstupovat do zakázek nad rámec běžné údržby a pořádku
města s přilehlými obcemi, vyhledávat a plnit ostatní zakázky odběratelů služeb TS. Právě tato cesta spolu s úspornými opatřeními
ve firmě se projevila být vhodnou a náročný rok 2009 společnost
Technická služba Nová Role zvládla v tzv. kladných číslech.
Ekonomický výsledek společnosti je uzávěrkou ročního hospodaření vyčíslen sumou okolo 100 tis. Kč čistého zisku i přes velké
a nevymožitelné pohledávky nesolventních odběratelů, kde figuruje s největším dluhem bývalá novorolská porcelánka.
Kromě úspěchu v hospodaření (udržení ekonomických ukazatelů v kladných číslech považuji v kritickém roce 2009 za úspěch),
na kterém se nemalou měrou podílelo svojí přesnou a perfektní
prací ekonomické oddělení společnosti, můžeme za další zdar nazvat úspěšnou částečnou obnovu strojního parku a snížení náročnosti oprav techniky oproti minulým letům.
Částečná výměna zaměstnanců a změna v obsazenosti přidělených strojů a techniky přispěla velkou měrou ke snížení nákladů
na opravy a údržbu. Likvidací nefunkčních technik a znovuzprovozněním starší méně používané, či zapomenuté, se podařilo například oživit likvidaci odpadů z žump. To znamená, že je
od roku 2009 znovu v provozu podtlaková nádrž pro čerpání fekálií z odpadních jímek rodinných domů nebo jímek všeobecně.
K tomu je samozřejmě zavedena i služba likvidace odčerpaných
odpadů formou odvozu do čistírny vod v Karlových Varech. Čistírna vod v Nové Roli nesplňuje potřebné požadavky pro likvidaci
splaškových vod, proto musí být obsah „fekálu“ vyvážen do čistírny vod do zmíněného místa. Zařízení jako celek lze v současné
době použít pro běžná přístupná místa na podvozku AVIA D120
a pro místa s horší dostupností lze použít soupravu za traktor.
S úspěchem využíváme soupravu k likvidaci průsakových vod
na skládce. Podobně je tomu u zařízení vodní cisterny, která v současné době může být používána jak na podvozku AVIA, tak za traktorem Zetor.
Dalším zajímavým zvratem v úsporách firmy byla zásadní změna distribuce pohonných hmot. Tento náročný akt vyžadoval revizi
smluvních vztahů s dodavateli a rozhodnutí o nových podmínkách
dodávek PHM jako celku. Přínos firmě se v tomto bodu začne projevovat již začátkem roku 2010, kdy se dostaví vyrovnání nutných
investic do nového systému čerpání a distribuce spotřebních tekutin pro dopravu a ostatní techniku společnosti TS Nová Role.
Do naší činnosti patří spravování a provozování skládky Nová
Role na území obce Božičany. Již v minulém článku jsem se zmiňoval částečně o provozních problémech na tomto úseku. Drobné
problémy, ale i výrazné nedostatky vedly vedení společnosti k další
personální změně v obsazení pracovních míst na skládce. Vznik
nových, resp. skrytých závad v provozování skládky, zjištěné nečekanými nehlášenými kontrolami v průběhu roku, vyžadují zvýšené
úsilí odborných a běžných pracovníků skládky. Provozování skládky a samotné skládkování není jednoduchou činností, je to provoz
vyžadující maximální přístup všech dotčených osob jak ze strany
provozovatele, tak ze strany dodavatelů odpadu a ostatních služeb
s provozem skládky spojených. V roce 2009 jsme dosáhli spousty
vylepšení skládkového provozu, ale stále je co zdokonalovat jak
technicky, tak v osobních přístupech zodpovědných pracovníků.
Zvláštní pozornost zaslouží práce s odpadem. V rámci služeb
poskytovaných obyvatelům prostřednictvím společnosti TS Nová
Role je provozován tzv. sběrný dvůr, jehož dostupnost pro obyvatele byla v roce 2009 rozšířena o stálou sobotní dopolední službu
kromě běžného pracovního dne. Sběrný dvůr lze nově využívat
v sobotních dopolednech, kdy je vždy přítomen pracovník TS.

(zdarma)
Ve sběrném dvoře mohou občané nejen Nové Role, ale stejně tak
Mezirolí a Jimlíkova, nově dokonce smluvně i Děpoltovic,
odstraňovat běžný odpad z domácností v rozsahu od nebezpečných látek až po objemný odpad. Tříditelný odpad formátu skla,
papíru a umělých hmot mohou občané likvidovat pomocí barevných zvonů, které jsou rozmístěny po městě a v přilehlých obcích.
Starost o vyvážení nashromážděného separovaného odpadu má
firma Resur s.r.o. Karlovy Vary, která svoje smluvní povinnosti plní
v celku dobře a na mimořádné výzvy reaguje operativně.
Za rok 2009 bylo na území města a přilehlých obcích vyprodukováno téměř 2 000 tun odpadu. Většina byla odstraněna na skládce v Nové Roli, téměř 150 tun bylo předáno další oprávněné osobě
(jiné skládce). Nebezpečných odpadů bylo odvezeno na 1000 kg
a pneumatik 11 tun za celý rok. (Když uvážím, že jedna pneumatika osobního vozu váží ojetá cca 7 kg, na jeden osobák to dělá
28 kg, tak v Nové Roli bylo samotnými občany přezuto téměř
400 osobních vozů. Při využití služeb pneuservisů je likvidace starých pneu v kompetenci dodavatele služby a bývá v ceně nového
obutí.) Zajímavým faktem pro uplynulý rok je klesající počet černých skládek, kterých se tentokrát neobjevilo mnoho.
V uvedeném grafu č. 1 je znázorněno, kolik odpadní hmoty bylo
na skládce Nová Role likvidováno od poloviny roku 1996 (od doby
kdy je skládka v režimu IP). Svislá osa grafu znázorňuje množství
v tunách a osa podélná letopočet.

Graf č. 2 ukazuje celkové kumulované množství likvidovaného
odpadu v areálu skládky za stejné období let 1996 – 2009
v tunách.

Starost o novorolský hřbitov, který je dlouhodobě v naší správě,
v uplynulém roce byla zvýšena a bylo docíleno vybudování nových
míst kolumbárií. Provedly se zároveň některé menší úpravy v zeleni hřbitova a zdokonalen byl i systém evidence. V následujícím
roce čeká hřbitov podstatně větší změna – začínající revitalizace
zeleně, navýšení míst urnového háje a možná proběhne i zahájení
rozšíření areálu nejklidnějšího a nejtiššího místa v Nové Roli.
Rok 2009 hodnotím ve vztahu k údržbě města kladně i přes některé nedostatky, které byly vždy co možná nejrychleji a nejkvalitněji řešeny. Stížnosti na naši úklidovou a údržbovou činnost během roku byly, ale jejich četnost s porovnáním předešlých let výrazně klesla. Většina stížností byla ve smyslu nevyvezených odpadkových nádob, ale na tomto místě jsem nucen uvést, že když se
něco takového stalo, téměř vždy toto bylo způsobeno poruchou
techniky. Odstavení techniky muselo být vždy řešeno nejkratší cestou i za cenu sobotních a nedělních pracovních nasazení,
ale v celku se dařilo udržet tzv. standard provozuschopnosti zastaralé techniky.
Do roku 2010 vstoupila Technická služba s.r.o. Nová Role obvyklým způsobem. Silvestr 2009 znamenal přípravu na novoroční
oslavy a Nový rok byl již ve znamení úklidu. Konec roku naznačoval jinou zimu, začátek 2010 ji potvrdil a tak jsme vstoupili v plné
pohotovosti do zimní parády…
Plán pro nastupující období dvanácti měsíců, z nichž byly první
dva s neobvyklou spoustou sněhu, je velice jednoduchý. Udržet
v pořádku čistotu města, starat se o zeleň a komunikace, trochu
vylepšit technickou základnu, přispět dostupnými prostředky
a možnostmi k pohodě obyvatel, spravovat skládku a udržovat
hřbitov.
Alois Adamovic
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