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Informace

správního odboru

K výměně občanských průkazů
Nařízení vlády ze dne 16. 11. 2004, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005, stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů takto:
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných
a)
do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005 s tím,
že žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005
b)
do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006
c)
do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007
d)
do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008
Do konce roku 2008 by měli mít všichni občané občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Pozor – žádost je třeba podat v daném roce
nejpozději do 30. listopadu (občanské průkazy se zhotovují pro celou Českou republiku v Praze a termín zhotovení je do 30 dnů).
K žádosti o vydání občanského průkazu při výměně stačí předložit pouze dosavadní občanský průkaz a 1 fotografii. Výměna je bez
poplatku. Při ztrátě občanského průkazu, případně jeho odcizení je třeba okamžitě se dostavit na MěÚ a tuto skutečnost ohlásit. Je
to v zájmu držitele občanského průkazu, důležité je datum ohlášení (možnost zneužití občanského průkazu). Pro neplatnost dokladu je datum
nahlášení ztráty (odcizení). Při jakékoliv změně – změna trvalého pobytu, změna rodinného stavu – ve lhůtě do 15 dnů je třeba požádat o
vydání nového občanského průkazu (k žádosti je nutno předložit potvrzení o změně trvalého pobytu, oddací list, rozsudek soudu o rozvodu
manželství s nabytím právní moci, při ovdovění je třeba předložit úmrtní list zemřelého manžela/ky). Nově od 1. ledna 2005 je možnost
vyzvednout občanský průkaz tam, kde občan uvede (na oddělení občanských průkazů, matričních úřadech).
Zkontrolujte si platnost Vašeho občanského průkazu, ten kdo má občanský průkaz typu „knížka“ se nemusí nikam dívat – občanský
průkaz je třeba vyměnit
Podívejte se na údaje, zda souhlasí se skutečností, pokud ne, je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu.
Od 1. 1. 2006 bude možné vycestovat do států Evropské unie pouze s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji.
Jasněna Pšeničková
matrikářka

PLES PRO MĚSTO
Srdečně Vás zveme v sobotu
26. února 2005 na Ples pro Město,
který pro Vás pořádá MS ODS Nová
Role ve spolupráci s Českou uměleckou
agenturou. V programu plném skvělé zábavy účinkují: stálice naší hudební scény zpěvačka Marcela Holanová, zazní řada hlasů
populárních osobností v podání předního českého imitátora Petra Jablonského.
Uvidíte fantastické vystoupení
HIP–HOP skupiny Street Style Breaker´s,
skvělou muziku, osvědčené hity a evergreeny uslyšíte v podání S.T.O. Orchestru.
Celým večerem Vás bude provázet
finalista televizního pořadu APLAUS!
Petr Čimpera.
Přijďte si zatančit, pobavit se a prožít
skvělý večer v dobré společnosti.
Cena vstupenky je 150 Kč a zakoupit
je můžete u pana Procházky (604978268).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V letošním roce byla vyhlášena sbírka
ve dnech 6. – 16. ledna. Slavnostně byla
zahájena 6. ledna v Karlových Varech a ve
dnech 7. – 9. 1. 2005 proběhla v Karlových
Varech a přilehlých obcích.
Tříkrálová sbírka je vyhlášena
Sdružením České katolické charity
a v Karlových Varech a přilehlých obcích je
organizována Farní charitou Karlovy Vary.
V době uzávěrky Novorolského
zpravodaje již známe výsledek Tříkrálové
sbírky v Nové Roli – celkem bylo vybráno
9.183,50 Kč + 11,50 euro
Všem, kteří nebyli lhostejní a přispěli,
děkujeme.

ANKETA
KULTURNÍ ŽIVOT
V NOVÉ ROLI
Město Nová Role se obrátilo formou
písemné ankety na své občany se žádostí
o spolupráci. Rádi bychom věděli o jaké
kulturní programy máte zájem.
Jelikož se anketa na téma Kulturní
život v Nové Roli neshledala s velkým
ohlasem, rozhodli jsme se ji prodloužit
do konce roku 2004. Ankety se zúčastnili
hlavně žáci 5. tříd a 2. stupně Základní
školy a čtenáři Základní knihovny v Nové
Roli.
Všem, kteří se s námi podělili o
své názory děkujeme. V příštím vydání
Novorolského zpravodaje vás budeme o
výsledku ankety blíže informovat.
Správní odbor, MěÚ Nová Role
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TRIBUNA
Potřebujeme klid
k tvořivé práci….
Tak bych začal odpovídat radnímu
Heřmanovi a Šimkovi. Už tady exploduje
politická munice na nesmysluplná témata
a dochází k výpadkům paměti. Fakta
nahrazují přání a to formou metody, kdy
byť i nepravdivý výrok se může stát
pravdou, je-li urputně a opakovaně za
pravdu vydáván. A v tomto má radní Šimek
pravdu, to do nás hustila rodná strana
od začátku padesátých let, tedy i v domě,
kdy většina z nás byla kojena mateř.
mlékem rodné strany. Budu rád, když
mi pan Šimek odpoví, v čem mi vypadla
paměť a zda vůbec četl můj článek a na
co se ptám. Na zasedání 9. února v TIC
s. Cinegr slíbil zveřejnění platů a odměn,
též jsem předložil platy a odměny za rok
1999, a co udělal s. Cinegr? Samozřejmě
odměny nezveřejnil! Proč? Nebo se též
nepamatujete? Dokažte mi, která má otázka
je nesmyslná! V každém článku se ptám
jasně na věci, které se týkají nás občanů,
jasnou odpověď ale nikdy nedostanu. Čili
jak píše radní Heřman: občan když nemá
pravdu, tak vytýká radě a zastupitelům,
že nemluví pravdu. Věřím, že v tomto
nejsme zajedno. Ale to je jen výmluva.
Proč netrváte na tom, aby ten zastupitel,
který něco slíbí, aby to dodržel? Když
jsem se ptal na hospodaření úřadu za rok
1998 a pak i za další léta, tak jsem myslel,
že otisknete jasně: 1. počet zaměstnanců,
2. náklady na chod úřadu, 3. náklady na
mzdy. To, co jste zveřejnili, tak to je velmi
pěkně zamlženo. Na zasedání 9. února
pan Heřman osobně řekl, že město musí
přijmout nějaké pracovníky, tak jaký byl
stav dříve a jaký je nyní? Zastupitelé prý
vědí, že jsou placeni z našich peněz, ale
o tom zase pochybuji. V roce 2002 jste
navrhli na placené koryto s. Cinegra. Můžu
se dozvědět, jaký prospěch z toho mají
občané a město, když nás toto velmi pěkně
placené místo bude stát 1,5 milionu Kč
(29.000,-- Kč/měs.) za volební období a i
na nějaké odměny se něco najde. Vím, jak
se dohadujete, když máte dát nějaké peníze
různým spolkům nebo sportovcům. Všichni
jste skládali slib a to, že budete pracovat
v zájmu občanů a města a řídit se Ústavou a
zákony České republiky. Před volbami jste
slibovali pomoc mladým rodinám s dětmi,
ale co je skutek? Proč tyto peníze nemohly
být použity pro tyto rodiny s dětmi na
zrušení placení poplatku za odpad nebo
alespoň výrazné snížení. Je toto vaše
jednání shodné s plněním slibu? To přibylo
tolik práce na úřadě? Už se nedivím, že je
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ve státě tolik úředníků! Nyní jsem zvědav,
kdo má opravdu zásluhu na odpuštění 50
milionů pokuty. Když vše dobře dopadlo,
ptala se starosty novinářka Kalinová, kdo se
o to nejvíc zasloužil a odpověď byla: „Je to
za námi a nechceme o tom mluvit.“ Proč?
A nyní ke konci odpovědi na můj článek:
„Mám takové tušení, že někdo chce zase
přes pana Vaverku zasívat zlo.“ Nevím,
o jaké zlo jde, když se ptám na věci, které
mají být automaticky zveřejňovány pro
všechny. To je zlo? Já nejsem z těch, kteří
se dají koupit politickou stranou, nějakým
korytem, abych přikyvoval.
A natož, aby mně ovládal nějaký jedinec.
Co dělám, dělám sám, ze své vůle a pod
žádným nátlakem, protože se chci do věcí
veřejných zapojovat jako sebevědomý
občan demokratického sátu. A toto je
důležité pro naše děti a vnuky, protože když
budeme jenom nadávat na ulici (což se děje
nyní), tak naši potomci budou moci taky jen
nadávat. Když ale uvidí, že apelují na své
poslance, tak jim to bude připadat normální
a sami začnou již od mládí vyžadovat
plnění slibů od svých poslanců. A to je
plná demokracie a já ji chci plně využívat.
Náš stát v plné výši schválil „dokumenty
OSN k lidským právům“. Již několikrát
jsem řekl na zasedání, že každý má právo
na svobodu přesvědčení a projevu. Toto
právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro
své přesvědčení a zahrnuje právo přijímat,
vyhledávat a rozšiřovat názory, myšlenky
a informace všemi prostředky a bez ohledu
na hranice. Autor odpovědi na můj článek
nazval dnešní dobu „polistopadovou
normalizací“ a k tomu patří i ten můj
nadpis. Podle mne to vypadá, že se
nezměnilo nic, jen se vyměnily kabáty
a legitimace.
Soudruhu Heřmane!
Jak je možné, že ty plně využíváš všech
demokratických práv a mně to odmítáš?
Jak to, že porušuješ Chartu OSN o lidských
právech a odmítáš zveřejnění mých
myšlenek a názorů? Ty si zveřejníš své
články, kdy chceš, pro tebe se najde místo
ve Zpravodaji na okamžitou odpověď, ale
druhé odstrčíš! Jak dlouho zde ještě bude
řádit tvrdá ruka cenzora (s. Cinegr
a Heřman)? Jak je možné, že jeden vysoký
korytář z rodné strany může rozhodovat,
co se bude tisknout a co ne? Proto byla
zrušena redakční rada? Tak to se vám
povedlo!
Podal jsem svůj článek na úřad v prvním
týdnu listopadu, kde odpovídám na to, co
jsi napsal se zastupitelem Šimkem na mou
osobu a aby byl otištěn v prosincovém
Zpravodaji. Ale to se nestalo. Když jsme
se náhodou potkali, odpověděl jsi na
mou otázku, že se článek nevešel a že
bude v dalším čísle. Pamatuješ se? Co mi
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odpovíš nyní, když opět nevyšel?
Na co se vymluvíš? Když jsem si přečetl
prosincové vydání, řekl jsem si, že se
to nedá číst, neb smrdí sebechválou. A
s odstupem času zjišťuji, že je můj názor
stejný s názorem čím dál více občanů Nové
Role. Zřejmě se řídíte pořekadlem: když tě
nikdo nepochválí, pochval se sám! Jak je
možné, že články podané v prosinci vyšly
a můj zase ne? Žádám proto o zveřejnění
minulého příspěvku (bez cenzury) a také
tohoto článku (též bez cenzury)!
Končím tvým heslem: méně úřadů, více
úředníků!
Vaverka senior

Vítání dětí do života
Radka V e s e l á
Veronika J í l k o v á
Kristýna K i r s c h n e r o v á
Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme
k narození Vašeho děťátka.
Milá děvčátka,
přejeme Vám hodně zdraví
a radostné a láskyplné dětství.
Jasněna Pšeničková
matrikářka
Dům dětí a mládeže,
Na Pěší zóně 148, Nová Role
pořádá v sobotu

5. února od 14.00 hod.
v sále KD Nová Role

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Vstupné :

dospělí 30 Kč
děti 20 Kč

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI
I RODIČE

POZOR ZMĚNA!
Cvičení pro starší ženy přesunuto
z tělocvičny do TIC u koupaliště
č. dveří 20 (vchod zadem).
Každý čtvrtek od 20 hodin. Pouze lehčí
forma cvičení, strečink atd.
Jitka ASPV ŽENY

únor 2005
Novorolský
zpravodaj

únor 2005
2005
únor
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TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Týden
otevřených
dveří
Na konci
roku nabídla
Tělovýchovná
jednota Nová
Role všem
zájemcům
o pohyb aktivní
využití
vánočního času.
Jako každoročně
byly připraveny
turnaje v sálové
kopané žáků
a dospělých,
ve volejbale,
v šachu
a jeden večer
byl vyhrazen
pro aerobik.
Doufáme,
že jsme
Vám přispěli
k pohodě Vánoc
a odstartovali
úspěšný
rok 2005.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto způsobem děkujeme všem
spoluobčanům za projevenou soustrast.
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s naší drahou maminkou a babičkou, paní

Ludmilou Váchovou.
Je jen velká škoda, že Vás nemohla
vidět. Věřte, že by ji tak velká účast moc
potěšila. Poděkování patří i restauraci
Hubert a p. Cinegrovi, který nám velmi
ochotně zajistil velice chutné pohoštění pro
všechny naše příbuzné.Ještě jednou
všem děkuje rodina Váchova.

TRENÉR „B“ MUŽI
FK Nová Role hledá - Občany, kteří by
měli zájem o práci trenéra, asistenta a vedoucího mužstva pro nově zakládané mužstvo „B Muži“, které začne hrát od podzimu 2005. Základem tohoto mužstva budou
v letošním roce končící dorostenci. Věříme, že vám není osud fotbalu v Nové Roli
lhostejný a že se především mezi bývalými

VZPOMÍNÁME
12. únor 2003 byl dnem úmrtí vzácné,
výjimečné ženy paní

Eriky V A Š K O V É.
Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene.
Kdo miloval, nikdy nezapomene.
Manžel
Dcera s rodinou

fotbalisty nějací dobrovolníci najdou. Případní zájemci se mohou přihlásit u p.
O. Macháčka tel. 603 983 606, p. K. Dvořáka tel. 721 452 728 nebo u p. J. Hájka tel.
606 662 340.

TRENÉR MLÁDEŽE
FK Nová Role hledá - Občany, kteří by
měli zájem o práci s mládeží (přípravka a

BLAHOPŘEJEME
všem občanům Nové Role,
Mezirolí a Jimlíkova, kteří oslaví
své narozeniny v měsíci únoru 2005.
Zvláště blahopřejeme
k významnému životnímu výročí
těmto občanům:
Vlasta D o l e n s k á
Marie K a r b a n o v á
Marie P r o k e š o v á
Bohumil P e š e k
Josefa V o l f o v á
Uvedeným jubilantům upřímně
blahopřejeme, všem přejeme hodně zdraví,
klidný a spokojený život.
Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková
mladší žáci), tj. trenéry a asistenty, cca 4
– 6 lidí. Věříme, že vám není osud fotbalové mládeže lhostejný a že se hlavně mezi
bývalými fotbalisty nějací dobrovolníci najdou.Případní zájemci se mohou přihlásit
u p. O. Macháčka tel. 603 983 606,
p. K. Dvořáka tel. 721 452 728 nebo
u p J. Hájka tel. 606 662 340.

únor 2005
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Zpráva o činnosti za rok 2004 knihovna Nová Role
Základní knihovna v Nové Roli
organizační složka města Nová Role
Na Pěší zóně 148, 362 25 Nová Role
Tel. 353 951 101, knihovna@novarole.cz
VÝPŮJČNÍ ČINNOST
Porovnání s rokem 2003

Vedoucí knihovny: Ladislava Nemčičová
knihovnice: Marcela Toužimská
otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek : 10.00 - 12.00,
13.00 - 18.30
Pobočka v DPS: otevřeno ve středu : 10.00 – 12.00
knihovnice v DPS: Eva Jodlová.
ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem na rok 2004 pro
knihovnu v Nové Roli a Mezirolí v částce - 900 000,--Kč
a) PŘÍJMY
čtenářské poplatky:
upomínky:
internet:
kopírování,tiskárna
celkem:

Čerpání

rozpočet

900 000,-Kč

946 857,-Kč

5111 mzdy

400 000,- Kč

372 321,-Kč
95 510,- Kč

5122 ZP

31 345,- Kč

5136 knihy a časopisy

130 000,- Kč

127 734 ,-Kč

5137 DHIM

110 000,- Kč

59 215,- Kč

5139 materiál

30 000,-Kč

26 519,- Kč

5151 voda

10 000,- Kč

8 150,- Kč

5152 pára

90 000,- Kč

95 919,- Kč

5153 plyn
5154 el.energie

20 000,- Kč

14 776,- Kč

5161 služby pošt
5162 telecom

2004
51 288

Naučná liter. pro dospělé

12 277

14 275

Beletrie pro dospělé
Naučná lit. pro děti
Beletrie pro děti
Z toho výp. časopisů

23 636
4 727
9 565
13 060

22 338
4 642
10 030
16 602

697
279
9 560

705
308
9 093

79/1981

116/ 2 928

Knihovna si vyžádala přes Meziknihovní výpůjční službu z jiných
knihoven 35 knih

b) VÝDAJE

5121 SP

2003
50 252

Čtenáři celkem
Děti do 15 let
Návštěvníci knihovny
Vzdělávací a kulturní akce/
účast

26 360,-Kč
9 981,-Kč
3 563,-Kč
2 057,-Kč
41 961,-Kč

Rozpočet

Výpůjčky celkem

720,- Kč

BUDOVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU
Knihovna odebírala 64 titulů časopisů (z toho 3 tituly
knihovna v DPS). Z knižního fondu knihovny bylo odepsáno 5 120
knih (z toho 4 326 knih bylo převedeno KK K. Vary - knižní fond
předaných knihoven Černava, Nové Hamry a Smolné Pece) Bylo
nakoupeno a zpracováno 1 032 nových knih pro tyto knihovny:
Božičany
177 nových knih
(placeno Obecním úřadem Božičany)
Děpoltovice
38 nových knih
(placeno obecním úřadem Děpoltovice)
Mezirolí
99 nových knih
Nová Role
718 nových knih
KNIŽNÍ FOND k 31.12.2004
Městská knihovna 20 029 knih
Obecní knihovny (Božičany, Děpoltovice, Mezirolí a DPS)
8 319 knih
28 348 knih

50 000,- Kč

30 590,- Kč

5169 ost.služby

30 000,- Kč

44 773,- Kč

ROZDĚLENÍ KNIŽNÍHO FONDU

5171 opravy,údržba

30 000,- Kč

31 087,- Kč

DĚ
NR
Naučná literatura pro dospělé
430
Beletrie pro dospělé
957
10 393
Naučná literatura pro děti
199
Beletrie pro děti
448
4 817
Celkem
1 751
20 029

5167 školení

2 150,- Kč

5173 cestovné

341,- Kč

5175 pohoštění

139,- Kč

5194 věcné dary

225,-Kč

5229 členský příspěvek

400,-Kč

6122 stroje, přístroje

1 953,-Kč

6125 výpočetní technika

2 990,-Kč

ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA KULTURU:

32 850,-

Celkem

ME
461
43
1670
96
0
913
3 212

BO

1 726

545
2 828

DPS
271
3 993
484
75
826
1
528

únor 2005
Novorolský
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Od 1.12.2004 do 10.12.2004 byla knihovna
zavřena a probíhala revize knižního fondu.
V té době měl mít revidovaný knihovní
fond 20 121 svazků, počet svazků na regále
16 930, počet svazků půjčených
2 671 a ztráty činily 520 knih.

Dále knihovna uspořádala:

OBECNÍ KNIHOVNY

Místo, které mám rád – výtvarná soutěž,
výstava výkresů a vernisáž pro 9. třídu ZŠ

Božičany
Děpoltovice
Mezirolí a pobočka v DPS
Do těchto knihoven bylo v roce 2004
dovezeno 35 souborů knih (1 205 knih)
a odvezeno 16 souborů
(849 knih).
MIMOVÝPŮJČNÍ ČINNOST
V knihovně bylo uspořádáno 116
výchovných a vzdělávacích kolektivních
akcí, kterých se zúčastnilo 2 928 dětí
i dospělých. Akce byly pořádány pro děti
MŠ ZŠ, družinu, VÚ a pro veřejnost.
Nejvíce akcí bylo uspořádáno pro ZŠ – 55
besed. Další besedy byly uspořádány pro
ZuŠ, družinu, MŠ, seniory a veřejnost.
Každoročně knihovnice dělají besedy
pro 1. - 9. třídy, kde se děti dozvídají
informace ze světa knih. (Kniha a její
tvůrce, Naučná a zábavná literatura, Řazení
knih v knihovně, Práce s katalogy, slovníky,
Vznik a vývoj písma, Vznik a vývoj knihy,
Vynález knihtisku, Rukopisné památky,
Starověké a středověké knihovny, Internet,
On-line katalog apod.).
V květnu a červnu každoročně probíhá
soutěž KAMARÁDI MOUDROSTI
o nejlepší čtenářskou třídu ZŠ.
Ke dni dětí knihovna uspořádala třídenní
výlet na Sázavu. S dětmi jsme navštívili:
zámek Konopiště, přírodovědnou naučnou
stezku na Sázavě v Pikovicích, města
Ledeč, Zruč nad Sázavou, zámek Jemniště,
stanici ochránců přírody v Petrově
u Ledče a Stvořidla s památníkem
Jaroslava Foglara.
V srpnu již tradičně proběhlo
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
s tímto programem:
a) Prázdninová pouť (netradiční soutěže)
b) Sportovní stezka
c) Cesta do pohádky Ferdy Mravence
d) Pálí vám to – soutěž pro děti
e) Pálí vám to – soutěž pro dospělé
f) Hledáme novorolskou Superstar
g) Výstava obrazů Ireny Vladařové
– vernisáž
h) celé odpoledne hrála country
kapela Bodlo.

Stanislav Hořínek – Za českou kuchyní
a mayskou civilizací do stř. Ameriky
– beseda s promítáním

Miroslav Klaus Kytice – výstava obrazů
a vernisáž
Jindřich Čermák – Fotografie
– výstava fotografií a vernisáž
Irena Vladařová – výstava obrazů
Knihovna a počítače – beseda pro seniory
Internet v knihovně – 3 besedy pro seniory
Promítání pro seniory – 3x
Cesta do pohádky – literární soutěž
v přírodě
Vánoční posezení s knihovníky
– vánoční zvyky
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI:
Harry Potter, IQ test pro děti
Petiška dětem, J.Lada a Mikeš, O. Sekora,
Naši panovníci,
B. Říha a Honzíkova cesta
Pohádky o princeznách
Kryštof Kolumbus a objevení Ameriky,
Mach a Šebestová
Pohádky Václava Čtvrtka
Vánoční zvyky
Jsi dobrý čtenář.
Noc s Andersenem – celostátní akce
knihoven, do které bylo přihlášeno více než
200 knihoven. U nás nocovalo 48 dětí
a 6 dospělých. Děti strávily noc
chatováním, soutěžemi, tancem i noční
vycházkou na místní hřbitov.
Týden knihoven byl ukončen dalším
nocováním, tentokrát Za dobrodružstvím
do knihovny aneb Nocování s hrdiny
knih J.Verna.

Nemčičová Ladislava,
vedoucí knihovny

únor 2005
2005
únor

KULTURNÍ DŮM
Město Nová Role
Pronajme nebytové prostory
kulturního domu města
v budově čp. 236 v Nové Roli,
Chodovské ulici –
jedná se o tyto nebytové prostory
ve 2. NP domu:
– hlavní sál kulturního domu
s jevištěm a dalšími souvisejícími
prostory,
– přísálí, šatny a sociální zařízení
– malá zasedací místnost
v sousedství hlavního sálu +
přilehlá kancelář
Základní podmínky pronájmu:
– účel užívání „Provozování kulturních
a společenských akcí“,
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Stanovené nájemné:
– paušální sazbou =1 Kč/rok.
Vzájemné závazky:
– Město bude poskytovat nájemci
ročně dotaci na činnost z rozpočtu města
proti jeho povinnosti zajistit kulturní akce
pořádané přímo městem
a nezbytné poskytování pronajatých prostor
k jednání orgánů obce.
Další informace najedete na úředních
deskách MěÚ Nová
Role nebo na www stránkách města:
www. novarole.cz
Zájemci o pronájem mohou své žádosti
předkládat písemně
poštou nebo přímo do podatelny MěÚ
Nová Role se sídlem
v Nové Roli, Chodovská čp. 236,
PSČ 362 25, a to nejpozději do 25. února
2005 (na podatelnu MěÚ do 14:00 hod.)
Při podání poštou je rozhodující datum
podání na poště
označený na poštovním razítku !

UPOZORNĚNÍ
pro spoluobčany
S účinností od ledna 2005 se veškeré
příjmy a poplatky města Nová Role hradí
v centrální pokladně města č. dveří 7.
Otevírací hodiny v pokladně jsou
stanoveny takto:
Po 8 - 11.30 h 12.30 – 16.30 h
Út 8 - 11.30 h 12.30 – 15.30 h
St 8 - 11.30 h
12.30 – 16.30 h
Čt 8 - 11.30 h
Pá 8 - 11.30 h

únor 2005

Výroční zpráva
Města Nová Role
za rok 2004
1) o poskytování informací dle zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2004 nebyla evidována žádná podaná
žádost o poskytnutí informace podle zákona
106/1999 Sb.
2) o peticích
V roce 2004 byla evidována 1 podaná petice.
Obsah se týkal nesouhlasu se záměrem dle
konceptu nově zpracovávaného územního
plánu města ve věci řešení příjezdové
komunikace k uvažované průmyslové zóně
za porcelánkou v Nové Roli.
Petice byla vyřízena v souladu s pravidly
města Nová Role pro vyřizování petic.
Vznesený podnět byl postoupen zpracovateli
nového územního plánu města a řádně
projednán při připomínkování a schvalování
tohoto dokumentu města v souladu se stavebním zákonem.
Ve výsledku byl požadavek petice dílčím
způsobem akceptován vymezením prostoru příjezdové komunikace k uvedené průmyslové zóně tak, aby co nejméně zasahoval
do stávajících ploch zahrádek.
3) o stížnostech
V roce 2004 bylo evidováno celkem 29
podaných stížností, které byly všechny
řádně prošetřeny a vyřízeny. Stížnosti se
týkaly nejvíce:
– Mezilidských vztahů, chování mezi občany
a udržování pořádku ve městě: Vyřizováno
projednáním u tajemníka MěÚ či starosty
města a dále též přímo jednáním s vlastníky
a nájemci nebytových prostor ve městě
užívaných jako restaurace o konkrétních
opatřeních ke zlepšení daného stavu.
U mezilidských vztahů v rámci bydlení
byly 2 stížnosti postoupeny komisi města
k projednávání přestupků a dále projednány
v rámci přestupkového řízení, další stížnost
na neoprávněný podnájem byla předložena
příslušnou žalobou soudu.
– Volného pobíhání psů a špatného zacházení
s nimi: Ke zjednání nápravy vedeny zejména
pohovory s majiteli psů, volně pobíhající
psi odvezeni do útulku. Pouze 4 stížnosti
se týkaly přímo nespokojenosti s prací
úředníků MěÚ Nová Role, a to výhradně
na úrovni státní správy. Tyto stížnosti byly
všechny vyřízeny jako neopodstatněné,
neboť po jejich řádném prošetření nebyla
žádná pochybení proti právním předpisům
či eticky neúměrně nevhodná chování
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dotčených úředníků zjištěna.
Naprostá většina stížností byla vyřízena
v termínu do 30 dnů, pouze u 3 složitějších
případů byly stížnosti vyřízeny v necelých
60 dnech.
Václav Heřman, v.r.
starosta města

ZÁPIS DĚTÍ
Základní škola
Nová Role
oznamuje
Zápis dětí do první třídy
pro školní rok 2005–2006
se koná
v úterý 15. 2. 2005
od 14,00 do 17,00 hodin
v budově A ZŠ, v 1. poschodí
(třídy 1.A a 1.B)
Zapsány budou děti narozené v době
od 1. 9. 1998
do 31. 8. 1999.
K zápisu je třeba přinést:
1. Rodný list dítěte
2. Vyplněný „Dotazník pro rodiče dítěte“
(dotazník je možno získat v MŠ
nebo v sekretariátě ZŠ)
3.Občanský průkaz jednoho z rodičů
V MŠ bude vyvěšen
„Časový rozpis zápisu“,
do kterého je třeba zapsat, kdy chcete
k zápisu přijít. Chceme tak předejít
Vašemu čekání ve škole na chodbě.
Před nebo po zápisu je možné projít
s dítětem školu a poznat
prostředí, do kterého se Vaše dítě chystá.
Těšíme se na Váš příchod.
Mgr. Stanislav Průša, ředitel ZŠ

Novorolský zpravodaj

Výherní
hrací přístroje
za rok 2004
Téměř ve všech pohostinských a občerstvovacích zařízeních na území Nové Role
jsou umístěny výherní hrací přístroje
(VHP). Jedná se o osm provozoven. Celkem
devíti provozovatelům VHP byl v roce
2004 povolen provoz celkem 34 ks těchto
hracích přístrojů. Nejvíce je VHP umístěno
v provozovně Ganya. K žádosti o vydání
povolení musí provozovatel předložit
spoustu různých tiskovin, které dokladují
totožnost společnosti, její finanční jištění, bezúhonnost osob vedoucích tyto
společnosti, smlouvy
s provozovnami
a musí ohlásit osoby, které jsou zodpovědné za to, že se hry na VHP nezúčastní
osoby mladší 18 let.
Pokud by se při kontrole zjistilo porušení
vyhlášky je možné provoz VHP rozhodnutím
zastavit. K rozhodnutí o povolení provozu
VHP se vydává ke každému stroji známka,
která je umístěna na příslušném VHP.
Správní poplatek k povolení provozu za
jeden VHP je 10 tisíc Kč na čtvrtletí, 16 tisíc
Kč za pololetí. Z této částky město odvádí 50
% státu, prostřednictvím Finančního úřadu.
Provozovatel musí rovněž uhradit místní
poplatek, který zůstává celý městu. Na
čtvrtletí se jedná o 5 tis. Kč, pololetí 10 tis.
Kč. Dále dle celkového zisku provozovatele
je tento povinen odvést určité procento na
tzv. veřejně prospěšnou činnost, a to rovněž
do místa, kde jsou VHP v provozu.
Město tyto finance rozděluje zájmovým
a společenským organizacím, které vyvíjejí
na území města prospěšnou činnost – práce
s dětmi, sportovní kroužky DDM, knihovně
apod. v rámci svých příspěvků – grantů na
činnost organizacím. V rozhodnutí vydaném MěÚ musí být vždy uvedeno na
jakou činnost se odvedená částka použije.
O tomto musí být také provozovatel řádně
vyrozuměn.

Elfrieda Lachmanová
správní odbor
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Božičanští rybáři
v roce 2004.
Rok 2004 byl pro naši místní organizaci
rokem zvláště významným. Připomněli
jsme si v něm, že již 45 let hospodaříme
samostatně. Naše historie, pro ty, kdo to
ještě nevědí, se začala psát dne 15. března
roku 1959 v Božičanském hostinci
„U Heřmánka“.
Ale jinak to byl rok stejný jako všechny
ostatní a zabývali jsme se běžnými denními
problémy, které s sebou přinášel čas.
Například měsíc leden je měsícem,
kdy členové vracejí vyplněné úlovkové
lístky a v tomto roce se počet hříšníků,
kteří „úlovkáč“ nevrátili včas (do 15.
ledna) rozšířil na celkem 60, a to je
hodně. V sousedních organizacích to řeší
nekompromisně–hříšníkovi nevydají povolenku na další následný rok. K tomuto
bychom velmi neradi přistoupili a tak
věříme, že se situace zlepší.
Dále jsme v měsíci lednu získali stavební
povolení na výstavbu skladu krmení
a hospodářský sbor se rozšířil o nového
člena pana Jiřího Krieglsteina.
Měsíc únor je již tradičně měsícem konání
„Rybářského plesu“, který se konal v Chodovském KASSu. Stalo se tak 13. února,
k tanci a poslechu hrála skupina TREND,
připraveno bylo velmi působivé předtančení
a bohatá tombola.
Pro děti ze ZŠ a DDM Nová Role, ZŠ
v Božičanech, DDM a MŠ Chodov, jsme
vyhlásili soutěž „Namaluj rybu“.
Na uvolněné místo vedoucího kroužků
mládeže ve výboru MO byl kooptován
pan Tomáš Latislav.
28. 2. se v hospodářském středisku na
Kaskádě uskutečnil „Aktiv členů rybářské
stráže“ do jejíž řad přibyl nový člen,
již jednou zmíněný pan Jiří Krieglstein.
V měsíci březnu proběhlo školení
a následně závěrečné zkoušky nových členů
MO. Do řad rybářů MO Božičany bylo
přijato 26 nových členů.
27. 3. byl sloven rybník – komora – v Lesní
ulici v Chodově a hned následující den
28. 3. se v Chodovském KASSu konala
výroční členská schůze, na které bylo
předáno mimo jiná ocenění členům
i ocenění našemu předsedovi panu Václavu
Rýdlovi za již 40-ti leté působení ve funkci

únor 2005
2005
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předsedy naší organizace.
Od 1. 4. 2004 vstoupil v platnost nový zákon
o rybářství a 23. 4. 2004 pak i prováděcí
vyhláška k tomuto zákonu.
29. 4. 2004 se konalo v Nové Roli slavnostní
zasedání zastupitelstva města ke 40. výročí
povýšení Nové Role na město a v rámci
předávání městských ocenění byli oceněni
i tito členové naší MO: předseda Václav
Rýdl, vedoucí kroužků mládeže Tomáš
Latislav a bývalá reprezentantka v rybolovné
technice Alena Tintěrová.
Významným datem v měsíci květnu byl
5. květen, kdy byla podepsána kupní
smlouva mezi MO a Pozemkovým fondem
ČR na většinu pozemků, na nichž MO
hospodaří. Zbývá ještě odkoupit pozemky,
které jsou historickým majetkem obce
Božičany a města Nová Role a doposud
nebyly z Pozemkového fondu převedeny.
Jako již každoročně byly i letos v květnu
připraveny na rybníku Koupaliště v Nové
Roli závody v lovu ryb na udici.
Konaly se 8. 5. 2004 a zúčastnilo se jich
99 dospělých a 30 dětí ve věku do 15-ti let.
Po skončení závodu vyplnila hudebním
programem čas potřebný pro vyhodnocení
výsledků skupina Walchaři.
Na prvních třech místech se umístili :
V kategorii do 15 let –
1. Lukáš Schneider
2. Jaromír Obdržálek
3.Tomáš Doležal
v kategorii dospělých –
1. Horst Schneider
2. Josef Voda
3. Petr Bližník
1. 6. byla v DDM Nová Role zahájena
výstava prací ze soutěže „Namaluj rybu“
a byly předány ceny těm, jejichž práce
nejvíce zaujali porotu.
Pro děti z OŠ v Božičanech a ZŠ v Nové
Roli byly připraveny na Kaskádě dny
otevřených dveří, při nichž si děti osahaly
rybářské náčiní a vyzkoušely i rybářské
štěstí.
Dořešeny byly v tomto měsíci i nejasnosti
v zákoně ve věci chytání na živou nástrahu
– tento způsob lovu je povolen za dodržení
ostatních ustanovení rybářského řádu.
Tak jako vloni, v prvních prázdninových
dnech, vyrazili mladí rybáři na 14-ti denní
„Dětský rybářský tábor“ na Hracholuskou
přehradu do rekreačního střediska BUTOV.
Koncem července zadržela rybářská stráž

na chovném rybníku Vodojem pytláka a předala jej policii ČR.
V měsíci září připravila MO propagační
výstavu v rámci Michalské pouti v Nové
Roli.
25. září se pak uskutečnila tzv. „Závěrečná“
na ukončení sezóny dětských kroužků
na Kaskádě v hospodářském středisku MO.
Měsíc říjen byl jako i v předchozích letech
měsícem výlovů chovných rybníků a vysazování
ryb
do
sportovních
vod.
Lovilo se každou sobotu i neděli
a posledním loveným chovným rybníkem
byl 23. 10. rybník „Vodojem“. Ani letos
jsme nezapomněli na sponzory, kteří významně podporují naši činnost a k výlovu
a posezení s občerstvením jsme je pozvali
16. října – lovily se rybníky „Myslivecký“
a „Nad cestou“.
Již tradiční rybářská zábava „DOLOVNÁ“
byla 19. 11. v sále DK v Nové Roli.
I tentokráte bylo v tombole mimo jiné i 50
pěkných šupináčů. Dále bylo připraveno
předtančení a k tanci a poslechu hrála
skupina HOTOWO.
V listopadu proběhla jednání vrcholných
orgánů ČRS – „Republikový sněm ČRS“
v Nymburce a
„Územní konference“
v Plzni. Z jednání vyplynulo, že jsou
připravovány nové stanovy ČRS, v nichž
bude zaveden i termín přispívající člen,
bude zvýšena váha kapra pro zarybnění na
90dkg/ks apod. Dále bylo konstatováno, že
ČRS má nejlépe zarybněné vody v Evropě.
Dle posledních statistik z kartotéky členů
vyplývá, že jsme v roce 2004 měli celkem
897 členů, z toho 731 dospělých, 47
dorostenců (15 – 18 let) a 119 členů mládeže
do 15 let.
Naši členové v rámci brigád na chovných
rybnících a v hospodářském středisku
odpracovali celkem 1.825 brigádnických
hodin - což je úctyhodný výkon a je to vidět.
Nejvíce je to vidět na stavbě skladu krmení,
kde je stavba již pod střechou.
V předvánočním čase, tentokráte již od
4. prosince byl v hospodářském středisku
MO v Nové Roli zahájen prodej kaprů.

Tak tedy – Petru zdar!!!
Ing. Jaroslav Šimek
jednatel MO

Při odběru plastových oken sleva na vnitřní interiérové žaluzie s řetízkovým ovládáním 25% ! ! !

Uvedené ceny jsou bez DPH 5% ( k bydlení ).

Dvoudílné okno ( výrobek ) 6.014,-

I N F O R M A C E

Trojdílné okno ( výrobek ) 8. 432,-

a

Cena trojdílného okna, včetně montáže, demontáže,likvidace,
vnitřního parapetu a zednického začištění 10. 590,Cena dvoudílného okna, včetně montáže, demontáže,likvidace,vni
třního parapetu a zednického začištění 7. 980,-

! ! ! AKCE ! ! !
zimní sleva 20%

VRATA – BRÁNY – MŘÍŽE

I N Z E R C E

PLASTOVÁ OKNA

Novorolský zpravodaj

–8–

Balkónové dveře ( výrobek ) 4. 598,-

únor 2005

AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ
PROVÁDÍ VÝCVIK
SK. B, B+E
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.
NAŠE CENY VÁS PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ.
PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY

Informace:
DDM Chodov,
Husova 263
Tel.: 602 475 702, 602 475 703
352 692 327

Novorolský zpravodaj vydává Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12.
Odpovědný vedoucí: Ladislav Cinegr, tel. ú. 353 851 181 • Grafika a sazba a tisk: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o
Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: leden 2005
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje redakce, která však nezodpovídá za jejich obsah.

