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Vážení spoluobčané,
možná je vše ovlivněno i letošní prapodivnou zimou,
kdy, jak všichni sledujeme, je tato velice teplotně
nadprůměrná. Pravděpodobně s touto nadprůměrně
vysokou teplotou se naše chování přibližuje chování
občanů jižních států. Což v praxi znamená, že jsme
v tomto teplotním pásmu bráni jako lidé přemýšlející
s chladnější hlavou, než je tomu u zmiňovaných jižních
států, kde je všeobecně známo, že se lidé chovají
horkokrevněji. Nyní sleduji, že i někteří občané u nás
a možná i já sám, se chováme vznětlivě. Daleko častěji
se nám nelíbí chování našich spoluobčanů, ale na svoje
chování hledáme výmluvnější odpovědi a za všechno
mohou jen ti druzí.
Tak například shromažďování a separování
komunálního odpadu. Většina z nás určitě vidí z okna
svého bytu na kontejner určený na odpad nebo zvony
na papír, sklo a plasty. Co vidíme a o čem přemýšlíme
při pohledu na sousedku nebo souseda vynášející
komunální odpad nebo nadměrné předměty (lednice,
televizory, koberce, skříně, pneumatiky, atd.) nehodící
se svým majitelům? Když kupujeme tyto zmiňované
věci, tak bez řečí zaplatíme za dovoz a dopravení až do
bytu nemalé peníze. Následně, když se z nich stanou

věci staré a nepotřebné, tak je někteří odloží do sklepa
pro případ možného dalšího použití a ostatní je prostě
vynesou ke kontejneru, vždyť to město uklidí. Nikdo
z nás se neptá, kde na to to město vezme finance?
Nikdo už si nepoloží otázku, když je věc nová jsem
ochoten zaplatit, ale o odvoz a uskladnění ať se postará
někdo jiný. Upozorňuji, že tyto věci, o kterých píši, jsou
brány jako komunální odpad. No a co říci k separování
komunálního odpadu? Když otevřu kontejner na odpad,
tak vidím velké množství plastových, skleněných lahví
i papír. Co k tomu dodat? Nyní většina z nás bude říkat:
ale vždyť často jsou zvony na separovaný komunální
odpad přeplněny. Přeplněné jsou ze dvou důvodů: za
prvé když jsou svátky a za druhé je nám lidem zatěžko
plastové lahve zdeformovat (sešlápnout). Pojďme se nad
svých chováním zamyslet, vždyť není možné vydávat
za odpad tak velkou daň v podobě časované bomby jak
finanční, tak ekologické.
Co na závěr? Přejme si, aby se počasí umoudřilo
a tím pádem jsme se nad svým chováním k otázce
komunálního odpadu zamysleli s chladnou hlavou.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

SMS info služba
Upozorňujeme občany, že je již rok v provozu služba zasílání informačních SMS zpráv města Nová Role. Odběr
informačních zpráv je možno objednat formou SMS na čísle +420 720 001 886,
případně telefonicky na čísle +420 353 176 311
nebo na e-mailu sliz@novarole.cz u operátora služby.

Zprávy jsou zasílány bezplatně!

Zápisy z jednání
Zastupitelstvo města
Druhé jednání ZMě schválilo pro
hospodaření města od 1.1.2007 do
doby schválení rozpočtu města pravidla rozpočtového provizoria takto:
• základními parametry pro hospodaření města jsou hodnoty schváleného běžného rozpočtu města
roku 2006 ve znění přijatých rozpočtových opatřeni
• městem budou řádně plněny veškeré závazky vůči třetím osobám
a ostatní úkoly v souladu s uzavřenými platnými smluvními vztahy
včetně všech realizovaných investičních akcí města a v souladu s plněním doposud přijatých usnesení
ZMě a RMě ve vztahu k finančnímu hospodaření města
• nové smluvní vztahy budou uzavírány výhradně pouze v případě
nutnosti nezbytného zajištění řádného chodu města a úřadu.
Dále schválilo uzavření smlouvy
o poskytování pečovatelské služby ve
městě Nová Role s občanským sdružením Res Vitae, která tuto službu pro
město zajišťuje doposud, a to na rok
2007 s celkovou cenou 585.000 Kč za
zajištění služeb v uvedeném roce.
Dále ZMě uložilo radě města znovu
projednat ceny pozemků prodávaných
městem.
Svěřilo místostarostovi města úkol
zastupovat město Novou Roli za Sdružení vlastníků obecních lesů a Sdružení Krušné Hory – západ.
V ostatních sdruženích či svazcích
obcí včetně spolupráce s partnerskými
městy v zahraničí město zastupuje starosta města.
Druhé ZMě zvolilo do čela Osadního výboru Mezirolí pana Josefa Dvořáka a za členy Jaroslava Süssnera, Víta
Cibuzara, Jiřího Nožku, Jaroslava Helcla, Ladislava Cinegra, Janu Tintěrovou, Josefa Bartoše, a Libora Malenu.
Osadní výbor v Jimlíkově reprezentují
jeho předseda František Řádek, Milena
Plachká a Eliška Batlová. V různém
znění ZMě souhlasilo se zrušením
DSO Kaolin a zároveň schválilo vystoupení města Nové Role ze Svazu
měst a obcí.
Rada města
Rada města na svých jednáních
mimo jiné: zrušila „Závazný postup při
pronajímání bytů ve vlastnictví města“
a s tím příslušný seznam uchazečů
o přidělení bytu.nadále budou byty
přidělovány do nájmu individuálně
dle rozhodnutí RMě. po předchozím
projednání u bytové, případně sociální

a zdravotní komise města.
Uložila:
• jednateli TSM s.r.o. zajistit od
1.1.2007 uzavření smlouvy s ÚP
Karlovy Vary na zaměstnání osob
pro veřejně prospěšné práce ve
městě.
• starostovi města projednat s ředitelem OŘ PČR Karlovy Vary
možnosti účasti města na projektu
„Partnerství“ s dotací MVČR ve
věci instalace kamerového systému ve městě z důvodu prevence
kriminality.
Schválila:
• termíny pro obřadní dny v roce
2007 takto: 13. a 27.1.; 10. a 24.2.;
10. a 24.3.; 14. a 28.4.; 12. a 26.5.;
9. a 23.6.; 14. a 28.7.; 11. a 25.8.;
8. a 22.9.; 6. a 22.10.; 10. a 24.11;
8. 12.
• prodloužení nájemní smlouvy pro
paní Charlottu Velebovou pro provozování kadeřnictví v Nádražní
ulici čp. 254 (DPS)
• prodloužení nájemní smlouvy pro
pana Karla Irlbeka pro provoz kanceláře v budově knihovny v Mezirolí.
• zprávu o provedení inventarizace
majetku města
• vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací Města
Nová Role k vyplacení v platu za
měsíc prosinec 2006.
• uzavření smlouvy o poskytování
regionálních služeb s Krajskou
knihovnou Karlovy Vary
• zajišťování správy dětských hřišť
v Mezirolí a na sídlišti Svobodova
firmou TSNR s.r.o. za roční cenu
40.000 Kč
Zamítla:
• žádost pana Antonína Chvojky
o prodloužení nájemní smlouvy na
nebytové prostory v čp. 236
• předloženou žádost ředitelky
DDM Nová Role o prominutí ročního nájemného za rok 2006 v celkové částce 43.783 Kč pro DDM
Nová Role.
• předloženou žádost ředitele TS
Nová Role s.r.o. o prominutí ročního nájemného za rok 2006 v celkové částce 215.950 Kč za pronájem
areálu TIC
Vypověděla:
• nájemní smlouvu s firmou TSNR,
s.r.o. na stavby - nebytové prostory a pozemky v areálu TIC Nová
Role
Uložila:
• místostarostovi zveřejnit záměr
obce formou vyhlášení výběrového řízení na nového nájemce areálu TIC s tím, že celý areál bude

i nadále sloužit svému účelu, tj.
rozvoji turistiky, autoturismu a informačnímu centru Nové Role
• jednateli Norobyt, s.r.o. předložit
RMě kalkulaci na zvýšení cen za
dodávky tepla na období let 2007
– 2010.
• tajemníkovi MěÚ zajistit znalecký posudek a následně zveřejnění
záměru obce na prodej bytů v Nádražní ulici čp. 19 a ulici 1. Máje
čp. 195.
Úplné znění zápisů z jednání
RMě a ZMě jsou k dispozici na MěÚ
Nová Role, internetových stránkách
http://www.novarole.cz nebo u vašich
zastupitelů.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Pronájem TIC
V lednovém čísle NZ jsem Vám slíbil
zveřejnění podrobností ve věci pronájmu TIC. Všichni máme v čerstvé paměti začátky provozu tohoto zařízení.
Psal se rok 2003, kdy město hledalo
způsob správy tohoto zařízení a vhodného vedoucího.
Z celkového počtu devíti uchazečů
byla nakonec vybrána paní Magdalena
Pazderová, jejíž podnikatelský záměr
na čtyřech listech A4 dával předpoklad
dobrého rozjezdu i provozu. Ekonomika provozu a celé účetnictví bylo v té
době vedeno na MěÚ odděleně od účtů
města a bylo ztrátové.
Na základě účetní uzávěrky a doporučení auditora byl objekt a celé zařízení TIC od 1.10.2004 dán do nájmu TS
Nová Role, s.r.o.. Musím podotknout,
že RMě tento akt realizovala po řadě
jednání a k nelibosti ředitele TSM,
s.r.o.
Smlouva o nájmu byla podepsána za
podmínky, že město poskytne TS Nová
Role, s.r.o. dotaci na provoz TIC ve
výši 400.000 Kč ročně a naproti tomu
TS Nová Role, s.r.o. bude za pronájem
nemovitosti platit městu Nová Role
215.000 Kč ročně. Z pohledu laika je to
věc těžko pochopitelná. Z pohledu ekonomů se ale jedná o nezbytnou finanční
transakci, kterou je nutno ve smlouvě
mít, protože firma TS Nová Role, s.r.o.
je ve stoprocentním vlastnictví města
a jedná se tudíž o subjekt spřízněný,
který nelze ekonomicky zvýhodňovat.
Pro informaci čtenářů upozorňuji, že
jak pro zbytek roku 2004, tak v roce
2005 požádala TS Nová Role, s.r.o.
o prominutí nájemného a RMě její žádosti vyhověla.
Z uvedeného vyplývá, že v roce 2005

TIC neplatilo nájem. Navíc obdrželo
od města dotaci 400.000 Kč a výsledek
hospodaření byl -37648,78 Kč. Stručně
řečeno, výsledek hospodaření TIC v roce 2005 byl -437648,78 Kč. V roce 2006
se situace od ledna do listopadu (prosinec není uzavřen) vyvíjela následovně.
Za jedenáct měsíců roku 2006 byla na
provoz TIC poskytnuta dotace ve výši
366.700 Kč. Pro vaši informaci: tržby
za ubytování v uvedeném období byly
ve výši 499.780,17 Kč, za biosolárium
59.040,23 Kč, za masáže 6.213,43 Kč,
pronájem patra TIC 52.783,40 Kč, atd.
Celkem činily tržby (včetně prodeje sprchových žetonů, map, pohledů,
kosmetiky atd.) za uvedených jedenáct
měsíců 651.143,08 Kč.
Naproti tomu mzdové náklady na
pracovnice včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění a příspěvku na
stravenky byly 670.025 Kč. Za jedenáct
měsíců roku 2006 bylo hospodaření
TIC -11375,07 Kč. Přitom ani jeden měsíc nebyla placena záloha na plyn, který bývá vyúčtováván v měsíci prosinci
částkou kolem 200.000 Kč.
Z uvedeného na podkladě kalkulací
z předcházejících let vyplývá, že hospodaření TIC bude přes poskytnutou dotaci a při odečtení nájmu minusové.
Tyto skutečnosti vedly radu města ke
zrušení stávajícího nájmu a vyhlášení
výběrového řízení na nového nájemce
dle záměru obce, který je publikován
na jiném místě Novorolského zpravodaje. Rozbory hospodaření TIC v jednotlivých měsících předcházejících let
jsou k dispozici na TS Nová Role, s.r.o.
u paní Doležalové a na MěÚ u paní
Černé.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Nejenom naše TIC
Žít na dluh je v současné společnosti
normální. Dnes a denně jsme prostřednictvím tisku i ostatních médií seznamováni s tím, kolik desítek tisíc každý
z nás v průměru dluží. Žít na dluh si
zvykla i naše TS Nová Role, s.r.o.
V roce 2003 byl její účetní výsledek 962311,45 Kč. Je pravdou, že část této
ztráty mají na svědomí zvýšené odpisy
za majetek v tomto roce převedený od
města. O rok později v roce 2004 TS
Nová Role, s.r.o. hospodařila už jen se
ztrátou -215.918,82 Kč. Rok 2005 skončil ztrátou v hospodaření
-682.449 Kč. V tomto roce rada města
doporučila zastupitelstvu snížit ztrátu
o 447.000 korun na úseku odpadového

hospodářství. V průběhu roku 2005 byl
totiž zvýšen poplatek státu za uložený
odpad o 100 Kč za tunu a v konečném
účtování se jednalo o uvedenou částku. Připočteme-li ke třem minusovým
rokům přebytek z roku 2002 ve výši
214.946,56 Kč, zjistíme, že za léta 2002
– 2005 je TS Nová Role, s.r.o. ve ztrátě celkovou částkou 1.200.733,04 Kč.
A to je důvod, proč si naše TS Nová
Role, s.r.o. nemůže koupit novou sekačku,traktor,auto, atd. Dnes již totiž dlužníkovi nikdo nedá úvěr, leasing, atd. Co
tomu říkáte vážení spoluobčané? Co
tomu říkáte ostatní zastupitelé města?
Podle mého názoru jsou dva způsoby
řešení. V tom prvním je možné ukrojit z rozpočtu města 1.200.733,04 Kč,
dát je TS Nová Role, s.r.o. a věřit, že
k podobné situaci už nedojde. Ten druhý způsob je poněkud drastičtější, ale
v současném tržním hospodářství zcela
běžný. Zajisté víte, kam mířím.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Pohyb psů
Na veřejném jednání v sále hasičské zbrojnice v měsíci lednu letošního
roku byli přítomní zastupitelé jednou
z účastnic jednání napadeni, že nedělají nic pro starší občany města, o nic se
nestarají a jejich vinou je město Nová
Role, mimo jiné, plné psích exkrementů. Netvrdím, že by město udělalo vše
pro to, aby situace byla bezchybná.
Zastupitelstvo města Nové Role vydalo dnem 1.5.2006 novelu obecně závazné vyhlášky „O zajišťování a ochraně veřejného pořádku“, kde se v článku
4, odstavec 1 – 3 píše:
1. Je zakázáno nechat volně pobíhat
psy na veřejném prostranství s výjimkou vymezených prostor pro
volné pobíhání psů na pozemcích
ve vlastnictví města Nová Role
v katastrálním území Nová Role –
pozemkové parcely číslo 1087 o výměře 57203 m2 a číslo 1091 o výměře 11601 m2. Vymezení prostor
pro volné pobíhání psů je označen
na příslušné části mapy katastrálního území Nová Role s barevným
odlišením vymezených pozemků
a zvýrazněním čísel pozemků, a to
jako příloha této vyhlášky. Vstupy
na vymezené pozemky z veřejně
přístupných komunikací a pozemků město Nová Role označí viditelnou tabulí s nápisem „Vymezený
prostor pro volné pobíhání psů dle
OZV č. 2/2006 města Nová Role“
s případným doplněním piktogramu psa.
2. Doprovázející osoba je povinna na
veřejném prostranství, kde je zaká-

záno volné pobíhání psů, zabezpečit psa vedením na vodítku.
3. Každý vlastník psa po splnění ohlašovací povinnosti podle zvláštních
předpisů obdrží evidenční známku
pro psa. Vlastník psa je povinen
zajistit, aby pes známku na veřejném prostranství nosil.
Pro informaci všech uvádím, že
p.p.č. 1087 a 1091 jsou pozemkové parcely za tratí směrem ke koupališti mezi
fotbalovým areálem a porcelánkou.
Vstup na tyto pozemky je označen tabulkou na fotografii. O tom, co je veřejné prostranství, se píše v téže vyhlášce v článku 2, odstavec 2: „Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné všem
bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru“.
Na základě uvedeného ve vyhlášce
bychom tedy neměli vidět v Nové Roli
volně pobíhajícího psa bez vodítka.
A pokud někdo vyjde se psem bez vodítka z domu, tedy na veřejné prostranství, dopouští se porušení citované
vyhlášky, dopouští se tedy přestupku
a musí počítat s tím, že se může dostat
k projednání před přestupkovou komisi
města. Vyhláška nerozlišuje mezi psem
malým a velkým. Pro účely vyhlášky je
pes jako pes a exkrementy v trávě, na
chodnících, apod. zůstávají za každým
bez rozdílu velikosti. Nechci se dotknout těch držitelů psů, kteří hovínka
po svých miláčcích uklízejí. Je jen škoda, že jich je tak málo. Město již několik let dává zdarma držitelům psů sáčky
na úklid zbytků po svých čtyřnohých
kamarádech. Evidovaných držitelů psů
je na území města Nová Role něco přes
tři sta. Obyvatel města jsou téměř čtyři
tisíce. Musí obyvatelé města trpět hromádky na chodnících, trávnících a na
dalších místech, protože si necelých
deset procent obyvatel – držitelů psů
neplní svoje povinnosti? Souhlasím
s těmi, kterým se znečištění města nelíbí. Tam, kde nepomáhá domluva, musí
přijít striktní požadavek na dodržování
zákonů a vyhlášek platných v našem
státě a městě.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
o zajišťování a ochraně veřejného pořádku je k dispozici na podatelně MěÚ
v Nové Roli a dále na internetových
stránkách http://www.novarole.cz.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Blahopřejeme

Poděkování

občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci únoru 2007. K významnému
životnímu výročí blahopřejeme těmto
občanům:

Touto cestou chci poděkovat zástupcům města Nové Role za návštěvu, dárkový balíček a květiny při příležitosti
oslavy 100. narozenin paní Antonie
Svitákové dne 26. 12. 2006.
za rodinu
Dana Irlbeková

Věře C h o m o u t o v é
Apolonii S v o b o d o v é
Vladimíru Č a l o u n o v i
Evě J o d l o v é
Josefu K u b í k o v i
Zdeňkovi P ů l p á n o v i
Vlastě Š i m ů n k o v é
Vladimíru Z e d n í k o v i
Marii T o u š o v é
přejeme Vám
a spokojenosti.

hodně

K zápisu je třeba přinést:
1. Rodný list dítěte
2. Žádost o přijetí
3. Vyplněný „Zápisní list“
4. Žádost o odklad (v případě odkladu)
5. Občanský průkaz jednoho z rodičů
(Formuláře 2.-4. je možno získat v MŠ
nebo sekretariátě ZŠ)
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.
Bc. Radek Veselý
ředitel ZŠ

zdraví

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Pro velkou účast otevíráme
CVIČENÍČKO PRO DĚTIČKY

Tříkrálová sbírka

ve věku od 1 – 4 let

Vítáme děti do života
Terezu K o s o v o u
Kláru C i b u z a r o v o u
Viktora S c h l a p á k a
Karolínu T á b o r k o v o u

HODINA PLNÁ POHYBU,
ŘÍKANEK A HER
» ve školní tělocvičně v Nové Roli
» přezutí, pití a 25,- Kč s sebou

!!! nově ve dvou termínech !!!
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození dítěte. Všem dětem, přejeme
hodně zdraví a radostné dětství.
Omlouváme se rodičům Tomáše
Palivce, v minulém čísle zpravodaje
bylo chybně uvedeno jméno Vašeho
syna.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Dům dětí a mládeže Nová Role
pořádá

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL

» každé pondělí od 8,50 hod.
» každé úterý od 10,45 hod.
Pozn.:
Prosíme o včasný příchod kvůli přezutí/převlečení a dodržení začátku hodiny, nejlépe 10 – 20 min. před začátkem. Děkujeme ☺
PŘIJĎTE SE ZAPOJIT A PODPOŘIT SVÉ DÍTĚ VE VÝVOJI ZÁBAVNOU FORMOU.
Případné dotazy či nápady zodpovíme na tel. číslech 777 550 545
728 776 170

termín:

10. února 2007 od 1400 hod.

ZŠ Nová Role

v sále Kulturního domu v Nové Roli

OZNAMUJE

vstupné: děti 20,- Kč
dospělí 30,- Kč
Pro všechny děti je připraveno mnoho her a soutěží. Nejlepší masky budou
odměněny. Pro všechny děti je připraveno mnoho drobných odměn.

SRDEČNĚ ZVEME
VŠECHNY DĚTI I RODIČE

Zápis dětí do první třídy
pro školní rok 2007-2008 se koná
ve středu 7.2.2006
od 13,00 do 18,00 hodin
v budově A ZŠ, v 1. poschodí
(třídy 1. A a 1. B)
Zapsány budou děti narozené v době
od 1.9.2000 do 31.8.2001

V roce 2007 v rámci Tříkrálové sbírky vybrána částka

6.123,50 Kč
Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Farní charita
Karlovy Vary

VÁNOCE VE ŠKOLE
Dne 20. prosince v odpoledních hodinách proběhl na 1. stupni ZŠ vánoční
jarmark. Žáci si pěkně vyzdobili třídy
i chodby, připravili dárky a občerstvení
pro příbuzné a vše mohlo začít. Děti
z druhých tříd překvapily své rodiče
pěkným programem a dárečky. Ti starší
z třetí a páté třídy měli připravené dokonce vánoční tržiště s přáníčky, svícny, ozdobnými kolíčky, vánočními ozdobami
a jmenovkami. Podávala se káva a čaj.
Děkujeme všem rodičům, kteří se postarali o dobrůtky na vánoční stoly. Děti
jim za to zatancovaly a zazpívaly nejen
vánoční koledy. Vánoční odpoledne se
opravdu vyvedlo.
Za žáky 1. stupně
Terezka Zachariášová

I. setkání seniorů
v roce 2007
se bude konat v kulturním domě ve
čtvrtek 15.2.2007 od 16 hod. Přijďte
všichni, kdo máte zájem zúčastňovat
se akcí z našeho programu aktivního
poznávání historie i současnosti regionu, kraje i zajímavých míst ČR.
komise pro seniory

Výzva
Žádáme místní příspěvkové organizace, aby zpracovaly zhodnocení své
činnosti za rok 2006. Zpráva bude
použita v ročence 2006 a bude sloužit
jako podklad pro čerpání materiálů do
kroniky města za rok 2006.
Materiály prosím dodejte na podatelnu MěÚ Nová Role, případně zašlete e-mailem na adresy:
lenkazigovicova@novarole.cz nebo
sliz@novarole.cz.
Lenka Žigovičová
vedoucí SO

Vzpomínáme
Měla jsem Vás ráda a chtěla jsem
s Vámi žít, vzpomeňte si na mne, já nechtěla odejít.
Dne 12. 2. 2007 tomu budou již
4 roky, co nás opustila paní
Erika Vašková, rozená Malá
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.

zábava. Vše skončilo v brzkých ranních
hodinách. Zhruba za další měsíc jsme
pořádali dětský den, který je vždy spojen
s kácením máje. Dětský den je pro nás
vždy velkou radostí, protože vidět tolik
šťastných dětských očiček je opravdu nádherné. Zhruba od 15 do 18 hodin se závodilo, soutěžilo, hrálo, jezdilo v hasičském
autě, atd., atd.. Děti odcházely spokojené
a my dosti utahaní. Poslední kulturní akcí
byl Mikuláš. Tento rok byl na čerty opravdu bohatý. Všichni 3 čerti vyhlíželi hrozivě a zlobivé děti se polepšovaly téměř
před očima. Obejít celou ves trvalo přes
3 hodiny.
Při hodnoceni uplynulého roku nesmím zapomenout na kroužek mladých
hasičů, který funguje již 5. rokem. Minulý
rok byl obzvláště úspěšný. Kolektiv mladších i starších se zúčastnil Karlovarské
ligy MH, kde mladší skončili na krásném
3. místě. Oba kolektivy se zúčastnily rovněž hry Plamen, ve které starší kolektiv
skončil na 3. místě na okrese. Největším
úspěchem v dosavadní historii SDH Mezirolí je ovšem celkově 8. místo Aničky
Süssnerové ml. ve dvojboji dorostenek na
Mistrovství České Republiky v Liberci.
Všichni jí za vynikající místo gratulujeme.
I v roce 2006 zasahovala jednotka sboru při požáru. Tentokráte to bylo při požáru rekreačního objektu v katastru obce
Děpoltovice. Během celého roku jsme vypomáhali při drobných událostech – odklízení sněhu, drobné nehody, atd.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
členům SDH Mezirolí za práci v uplynulém roce. Dále bych chtěl poděkovat
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
nebo pomohli našemu sboru.
Martin Bíkl
starosta SDH Mezirolí

manžel a dcera Dáša s rodinou

Výroční valná hromada
SDH Mezirolí
V sobotu 20. ledna ve 14 hodin se sešlo 30 dobrovolných hasičů do restaurace
U Huberta, aby zhodnotilo svou práci za
uplynulý rok 2006. Dovolte mi prosím,
abych Vás ve zkratce seznámil s naší prací. Jako první kulturní akcí byl Masopust.
V sobotu 25.2. bylo k vidění bezmála 40
dětí a dospělých, jak prochází vsí a těší
písničkou každého, koho cestou potkají.
Největší společenskou akcí, která se v Mezirolí konala, bylo stavění máje. Všichni
se na tuto akci velice těší a tak jsme nemohli nechat nic náhodě. Májku jsme připravili včas, občerstvení bylo nakoupeno,
kapela obstarána. Vše vypuklo kolem 18
hodiny, kdy se začali scházet místní zvědavci. Před stavěním máje jsem předali
vyznamenání hasičům a hned poté jsme
se pustili do práce. V Mezirolí se májka
staví tradičním způsobem, takže bylo
zapotřebí silných chlapských rukou. Po
čtvrt hodince bylo vše postaveno a začala

Malý objev v našem
městečku
Dlouhou řadu let byla zcela nevědomě
ukryta horní část /hlava! Božích muk
v zahrádkářské kolonii Za porcelánkou.
Téměř osmdesátikilový a velmi zachovalý
kus, byl pravděpodobně součástí podstavce,který dodnes stojí při cestě od Bouchalky na starou silnici do Nejdku. Tato
památka, kterých v Nové Roli mnoho nemáme, bude demontována a znovu postavena na jiném místě. Za rychlé jednání při
záchraně této památky děkujeme paní M.
Kubíkové která nález objevila, oznámila
a umožnila tuto památku zachránit. Taktéž děkujeme panu místostarostovi a pracovníkům Technických služeb.

Zločinec zaútočil
V pátek dne 22.prosince došlo k pokusu o loupežné přepadení stánku
novinového na náměstí. Úderem páté

hodiny odpolední neznámý lupič zaútočil s nožem v ruce na provozovatelku
této legendární trafiky. Duchapřítomná osoba se však nezalekla a násilníka
vytlačila na ulici voláním o pomoc ten
znejistěl a podařilo se mu utéci. Policie
po neřádu hrubého kalibru pátrá a věříme že bude brzy dopaden.
v.k.

Vánoční zpívání II
Letos jsme uspořádali na Štědrý den
večer již druhé setkání pod rozsvíceným stromem v Jimlíkově. Zpívaly se
koledy, popíjelo se svařené víno, popřáli jsme si klidné svátky a slíbili si, že
příští rok se opět sejdeme.
Plachká

Sportovní turnaj
V úterý dopoledne, na druhý vánoční
svátek jsme v Jimlíkově uspořádali turnaj
v ping-pongu. Hrálo se na dvou stolech,
zvlášť ženy a muži. Účast byla pěkná, každý se přišel trošku rozhýbat po hojných
svátcích. V polovině zápasů se rozdával na
posílení gulášek, popíjelo se pivečko a dál
se hrálo o sto šest. A cen – těch bylo taky
dost, opravdu nikdo neodešel s prázdnou.
Doufám, že letošní rok přinese alespoň
tolik vydařených akcí a tolik účastníků,
jako bylo v tom roce loňském.
Plachká

Kompost nesmrdí
ale voní aneb mé
zkušenosti s kompostem
Nechápu ty, kteří vlastní i jen kousek
naší rodné prsti a nezaloží si samotovárnu na živiny pro své kytičky, zeleninu
či trávník. Ochudí se tak o neuvěřitelný
zážitek sledovat přeměnu rozdrcených
klacků, plevele, šišek, listí, slupek, lógru
a jiného sajrajtu v nádhernou vonící černou sypkou hmotu, kterou si na podzim
rozveze po svém malém království. Je nepochopitelné strkat všechny tyto poklady
do kontejnerů, do igelitových pytlů nebo
v noci sousedovi do popelnice a tímto
postupem zatěžovat mnoho lidí , kteří se
likvidací odpadu zabývají, zatěžovat kapsu svoji, souseda nebo obce. Nehledě na
zatížení přírody dalším igelitem (jako by
jich tam už tak nebylo dost). Zatímco vy
si pěkně sedíte na své zahrádce, žížalky
a bakterie samy pracují, ta úžasná přeměna chce samozřejmě svůj čas, ale stojí to
za to. Připouštím, že dojet si pro hnojivo
do Baumaxu nebo do Obi je rychlejší, ale
není to ono. Omlouvám se, jestli jsem urazila některého zahrádkáře - odborníka či
odborníka na odpady, jsem jen laik.
Nesybová Hana

Vážení spoluobčané,
jelikož se množí na MÚ Nová Role stížnosti některých občanů
našeho města týkající se provozu vozidel v místech nově utvořených obytných zón, požádalo vedení Města Nová Role o vyjádření
k některým ustanovením zák. č. 361/200 Sb. zdejší součást Policie
ČR.
Nejprve bych podotkl, že nově utvořené obytné zóny vznikly
v Nové Roli v ulicích Svobodova, dříve bývalý kruhový objezd
u čp. 182 - 187 a č 179 - 181. Nyní je tato část neprůjezdná, označená jako obytná zóna. Zde bych chtěl jenom připomenout pro ty,
kteří zde parkují, aby se nepletli v tom, že i když není na ul. Svobodova vyznačena hlavní komunikace dopravní značkou, výjezd
nyní z tohoto uzavřeného prostoru - tedy vlastně z obytné zóny, je
výjezd z místa mimo komunikaci a řeší toto § 23 odst. 1, citovaného zákona 361/2000 Sb., který ukládá řidiči dát přednost všem
vozidlům, jedoucích po komunikaci, na kterou vjíždí a tyto řidiče
nesmí ohrozit, ani omezit. Dále máme obytnou zónu v ul. Krátká,
Husova a 1. Máje.
Obecně platí, že provoz v obytné a pěší zóně upravuje § 39 zák.
č. 361/2000 Sb. provozu na pozemních komunikacích, kde v odstavci 5 tohoto § 39 je doslovně uvedeno: „V obytné a pěší zóně
smí řidič jet rychlostí nejvýše 20km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě

nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech
označených jako parkoviště.“
Z citace tedy jednoznačně vyplývá, že v ul. Krátká nesmí stát
žádné vozidlo před vchody do čp.113, 117 a 147. I když v minulosti zde parkovat vozidla mohla vzhledem k tomu, že se jednalo
o jednosměrnou komunikaci a zůstával zde volný jízdní pruh 3 m.
Stejné je to v ul. Husova v celé její délce. Toto se umístěním dopravních značek a vymezení těchto míst jako obytná zóna mění,
jak je shora uvedeno.
Stejné přestupky páchají řidiči při parkování vozidel před domem čp. 95, 97 a 105 v ul. Svobodova. Nyní se zde jedná o obousměrnou komunikaci, kdy je nutné, aby zůstal volný jízdní pruh 3
metry pro každý směr jízdy. Není-li tedy volný pruh 6 metrů, nesmí
zde žádné vozidlo stát.
Chtěl bych jen podotknout, že jste jako spoluobčané dostali
dostatek času k zažití tohoto nového značení a k vytvoření si nových návyků na parkování jen tam, kde je to dovoleno. Je třeba
ale nadále počítat s tím, že se této problematice budeme věnovat
a i když parkování není tzv. „oceněno“ trestnými body, ale pokuta
za nedovolené parkování je stejně dost citelným zásahem do rozpočtu každé rodiny. Proto se prosím do budoucna vyvarujte těchto
přestupků.

Nový stavební zákon
Od 1.1. 2007 je v platnosti nový stavební zákon č.183/2006 Sb. a vyhlášky 498/2006
Sb., 499/2006 Sb., 500/2006 Sb., 501/2006 Sb., 502/2006 Sb., 503/2006 Sb., 526/2006
Sb.. Vyhláška 137/1998 Sb. je pozměněna, ale zůstává v platnosti. Starý stavební zákon
č.50/1976 Sb. a vyhlášky č 135/2001Sb., 132/1998 Sb. pozbyly k 31. prosinci 2006 svoji
platnost. Pro žadatele tak došlo k několika zásadním změnám:
1) Pouze stavby povolené podle starého stavebního zákona se budou podle tohoto
kolaudovat.
2) Žádosti podané na stavební úřad před 1. lednem 2007 se posoudí, zda budou řešeny podle nového nebo starého stavebního zákona. Konkrétní postup je uveden
v §190.
3) Dle nového stavebního zákona lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle
tohoto zákona, pro které prováděcí právní předpis určuje formuláře, činit pouze
na těchto formulářích! Lze i v elektronické podobě podepsané podle zvl. právních
předpisů (zákon č.227/2000 Sb.).
Závazné tiskopisy podání jsou zveřejněny ke stažení na stránkách města
www.novarole.cz.
4) Veškerá podání musí mít všechny předepsané náležitosti dle nového stavebního
zákona a prováděcích vyhlášek – uvedené v přílohách k formulářům podání. Pokud
podání nebude úplné, stavební úřad dle povahy podání buď řízení přeruší, zastaví
nebo žádost zamítne.
5) Nově stavební zákon ukládá stavebníkům značné povinnosti zejména při využití
zjednodušených postupů v řízení. Mimo jiné vyvěšením informace o záměru na
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, kde se záměr má uskutečnit, informovat účastníky řízení a další.
6) Zákon zásadním způsobem rozšiřuje okruh staveb a stavebních prací, které není
třeba povolovat ani ohlašovat. Současně k některým stavbám, které až do konce
roku 2006 vyžadovaly stavební povolení, od ledna 2007 stačí „jen“ ohlášení stavebnímu úřadu.
7) Další novinkou je, že většina nových staveb se obejde bez kolaudace, postačí oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o záměru začít stavbu užívat.
Pro každou konkrétní stavbu či záměr v území, doporučujeme konzultovat postup
a obsahové náležitosti podání, přímo s pracovníky stavebního úřadu.
Jana Schmiegerová
vedoucí odboru životního prostředí a výstavby

Komisař npor. Josef Teplý
vedoucí OO PČR Nová Role

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 12.
Střet zájmů dle zákona o střetu zájmů účinného od 1.1.2007
Zákon o střetu zájmů účinný od 1.1.2007, je zákon číslo 159/2006 Sb., který obecně upravuje povinnosti, neslučitelnost výkonu funkce
s jinými funkcemi a odpovědnost za případné porušení stanovených povinností veřejných funkcionářů ve vztahu k možnému
střetu zájmů. Střetem zájmů se pak dle zákona rozumí střet veřejného zájmu, který funkcionář z titulu své funkce hájí, s jeho zájmy
osobními, které v tomto vztahu nesmí upřednostňovat. Osobní zájem je přitom hodnotově vymezen jako možný prospěch – výhoda,
ale i jako možná újma z konkrétních rozhodnutí veřejných orgánů a jejich funkcionářů.
V rámci orgánů města se zákon o střetu zájmů přímo vztahuje na všechny členy rady města a dále na vedoucí úředníky našeho úřadu včetně
vedoucího úřadu – tzn. na všechny tři vedoucí odborů MěÚ a na tajemníka MěÚ. Celkem tedy 5 radních včetně starosty a místostarosty
města a 4 úředníci. Těchto 9 funkcí vykonávají tedy osoby, kteří jsou dle zákona veřejnými funkcionáři. Zde bych podotkl, že i pro ostatní
členy zastupitelstva mimo členů rady města a pro ostatní úředníky na MěÚ platí určitá základní pravidla o střetu zájmů ve výše uvedeném
smyslu. Avšak tato pravidla jsou velmi stručně pojata v již dříve platných zákonech – zákon o obcích (zejm. § 83 zákona – povinnost
sdělovat včas orgánům obce skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů) a zákon o úřednících územních samosprávných celků
(v § 16 zákona – základní povinnosti úředníka).
Obecně tedy platí, že osoby ve veřejných funkcích jsou sami povinny předem oznamovat svůj možný osobní zájem, a to nejpozději
před hlasováním a vlastním rozhodnutím v konkrétní věci. Jde-li však o prospěch nebo zájem obecně zřejmý, jsou takové povinnosti
ze zákona zproštěny. Jako příklad bych uvedl, že osobním zájmem každého zaměstnance či zastupitele je, aby za výkon své veřejné
funkce pobíral dle své představy spravedlivou výši odměny či platu. Proto však není povinen tomu orgánu (zastupitelstvo města,
rada města, starosta města či tajemník MěÚ), který rozhoduje o stanovení platu či odměny, předem oznamovat, že má v této věci
osobní zájem – to je zájem obecně zřejmý.
Kromě oznámení o osobním zájmu mají veřejní funkcionáři specifikovaní dle zákona o střetu zájmů na rozdíl od ostatních
osob působících ve veřejných funkcích další povinnosti, kterými v podstatě poskytují informace o svých osobách. Tyto informace
poskytují na formuláři specifikovaném v nařízení vlády č. 578/2006 Sb., a to jako čestné prohlášení, oznámení o:
- jiných vykonávaných činnostech – jde o podnikatelskou činnost, resp. výkon funkcí v podnikatelských firmách nebo jiný pracovní
či služební poměr, vykonávaný souběžně vedle výkonu funkce pro kterou je osoba považována za veřejného funkcionáře
- majetku nabytém v průběhu výkonu funkce – oznamuje se pouze majetek nemovitý, dále movitý v souhrnné hodnotě přes 500
tis. Kč
za kalendářní rok (do tohoto souhrnu se nezapočítávají konkrétní věci či práva v jejich jednotlivé hodnotě do 25 tis. Kč)
a cenné papíry (v době jejich nabytí) a jiné podíly na obchodních společnostech přesahující hodnotu 50 tis. Kč jednotlivě nebo
100 tis. Kč při součtu u více cenných papírů či obchodních podílů
- o příjmech, darech a závazcích – jde o peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody (kromě již uvedených v oznámení o nabytém
majetku) v souhrnné výši za kalendářní rok přes 100 tis. Kč s tím, že do tohoto souhrnu se nezapočítávají jednotlivé dary jejichž cena
je nižší jak 10 tis. Kč a samozřejmě se zde nezapočítávají příjmy za vlastní výkon funkce, pro kterou veřejný funkcionář oznámení
podává. Závazky se oznamují veškeré nesplacené finanční jejichž souhrnná výše přesáhne 100 tis. Kč k 31.12. kalendářního roku,
za který se oznámení podává.
Oznámení se předkládá poprvé za rok 2007 příslušnému evidenčnímu orgánu nejpozději do 30.6.2008. V obcích je
příslušným evidenčním orgánem tajemník úřadu, kde není tato funkce zřízena je evidenčním orgánem starosta obce.
Vedený registr oznámení bude za podmínek stanovených zákonem přístupný každému k nahlížení s tím, že si mohou občané
z tohoto registru dělat vlastní neveřejné výpisy a opisy. Veškeré údaje z registru však mohou být použity a zpracovávány
výhradně pro účely zjištění případného střetu zájmů, přičemž se zvláštním způsobem musí dbát ochrany osobních údajů.
Řízení o porušení povinností veřejného funkcionáře povedou soudy ve správním soudnictví, a to na návrh evidenčního
orgánu nebo i na návrh toho, kdo bude mít důvodné podezření porušení povinností veřejným funkcionářem uložených mu
zákonem o střetu zájmů. Samozřejmě pouze soud v takových případech bude oprávněn zhodnotit, co bude považováno
za důvodné podezření.
Občanům se tedy dostaly do rukou další pravomoci, jak kontrolovat své veřejné funkcionáře, upozorňovat evidenční orgán na jejich
případné prohřešky při plnění povinností dle zákona o střetu zájmů a dokonce podávat návrhy na řízení před příslušným soudem
za podmínek stanovených zákonem. Na druhé straně je potřeba vidět, že vzhledem k ochraně osobních údajů bude registrační orgán
v souladu se zákonem každé nahlížení do registru údajů evidovat záznamem do protokolu s přesným popisem kdo, co, na koho, kdy
a jak se informoval, k čemuž registračnímu orgánu předložil příslušnou písemnou žádost. A znovu připomenu, že získané údaje lze
používat a zpracovávat výhradně ke zjištění případného střetu zájmů.
Budoucnost nám ukáže do jaké míry zákon o střetu zájmů napomůže obecně a smysluplně vymezit pojem střet zájmů a jeho
respektování a do jaké míry půjde o další nárůst byrokracie prospěšné či byrokracie pro zvědavost a senzacechtivost. Evidenční orgán
je prostě zase jeden (zatím malinký ??) nový úřad a navíc byl vytvořen tak, že podřízený veřejný funkcionář registruje informace
a citlivé údaje mimo jiné též o svých nadřízených a sám o sobě. Domnívám se, že mnohem logičtější by bylo, kdyby registrační
orgán byl postaven mimo subjekt pro který byl zřízen. Jinak nabývám pocitu, že samotný zákon o střetu zájmů princip chránění
veřejného zájmu před osobním svou konstrukcí zpochybňuje. Doufám, že se mi tímto článkem alespoň trochu podařilo v základu
a srozumitelně podat informace k novému zákonu střetu zájmů, o kterém zatím většinou slýchávám různé dohady a pocity, jak to
vlastně s tím střetem zájmů je?
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

O Z N Á M E N Í
V souladu s § 39 zákona o obcích,
zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení rady města
(dále jen RMě) č. 3/03-7) ze dne 18.12.2006
tímto oznamujeme.

Z Á M Ě R O B C E
pronájmu těchto nemovitostí v obci Nová Role – k. ú. Nová Role:
1) Budova čp. 306 – Chodovská ulice. Jedná se o správní budovu turistických služeb včetně provozu turisticko-informačního centra
Nová Role a přidruženého areálu autokempinku specifikovaného níže uvedenými nemovitostmi. Budova čp. 306 je dvoupodlažní.
V 1. NP se nachází hala s recepcí, společenská místnost, informační centrum, sociální zařízení pro zaměstnance i návštěvníky
celého areálu včetně sociálního zařízení pro tělesně postižené, masérna, ošetřovna, místnost se solárním boxem, kuchyňka a šatna
pro personál, provozní kancelář, sklad písemností a sklad čistého prádla, prádelna a plynová kotelna. Ve 2. NP je víceúčelový
prostor pro sportovní a společenské vyžití.
2) Pozemek – stavební parcela č. 1303 o výměře 426 m2 pod výše uvedenou budovou čp. 306.
3) Pět kusů stejných turistických dvojchatek bez čp. (areál autokempinku) pro celoroční ubytování umístěných samostatně na pozemcích
– st.p.č. 1304, 1305, 1306, 1307 a 1308. Celková kapacita ubytování ve dvojchatkách je 30 lůžek + 10 přistýlek s vlastním
sociálním zařízením, kuchyňkou a prostorem pro plynový kotel v chatkách.
4) Pozemky – stavební parcely pod výše uvedenými dvojchatkami č. 1304 o výměře 76 m2, 1305 o výměře 76 m2, 1306 o výměře 76 m2,
1307 o výměře 75 m2, 1308 o výměře 76 m2.
5) Pozemek – pozemková parcela č. 1049/21 o výměře 3992 m2 (areál autokempinku). Pozemek se zařízením dalších staveb v areálu
autokempinku – vodovodní přípojka, kanalizace s přečerpávací stanicí, plynovodní přípojka, elektrorozvody včetně veřejného
osvětlení (11 ks sadových stožárů), komunikace, stanoviště s přípojkama ke stání pro karavany, zatravněné plochy se sadovými
úpravami a oplocení areálu.
Další stanovené podmínky pronájmu dle tohoto záměru obce:
- Nebytové prostory se pronajímají za účelem, za kterým byly uvedené nemovitosti a stavby zbudovány a zkolaudovány, tj.
k „Provozování turistických služeb včetně turisticko-informačního centra Nová Role“.
- Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
- Nájemné: roční nájemné splatné ve dvou splátkách k 31.5. a 30.11. každého roku. Výše nájemného bude stanovena na základě
předložených nabídek – hlavní kritérium hodnocení
- Dále bude předmětem hodnocení při rozhodování o pronájmu areálu - reference o zájemcích a předložený podnikatelský záměr
zájemců k provozu celého areálu
- Platby za spotřebu energií: Nájemce si bude samostatně hradit náklady na energie pro celý areál (elektřina, plyn, voda). To
obdobně platí pro likvidace odpadů a odpadních vod.
Informace k dosavadnímu provozu areálu lze získat na elektronických stránkách města Nová Role www.novarole.cz pod kolonkou
„Turistické informační centrum“. Bude též umožněna prohlídka areálu se srazem zájemců na místě samém dne 6. února 2007 od 14:00
hodin.
Tento záměr obce se
zveřejňuje po dobu minimálně
15 dnů, přičemž zájemci
o
pronájem
se
mohou
k uvedenému záměru obce
vyjadřovat a předkládat své
nabídky
dle
stanovených
podmínek, a to podáním poštou
nebo přímo na podatelnu
městského úřadu v Nové Roli,
a to nejpozději do 15. února
2007 (na podatelnu MěÚ do
14:00 hod.)

ZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

- vsazování kamenů
- rytiny
- převlékání korálů
- zlacení a stříbření šperků

Cinegr Ladislav
místostarosta města

Chodovská 84
Nová Role

Tel.: 602 627 192

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

Při podání poštou je
rozhodující datum podání na
poště označený na poštovním
razítku !

JANA SÁROVÁ

VÝKUP ZLATA
za nejvyšší ceny

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ
Otevírací doba:
Po. 900 - 1800
Út.-Čt. 900 - 1500
St. 900 - 1200 , 1400 - 1800
Pá. 900 - 1300

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

na plastová okna
tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1350-1400 Kč
dále nabízím:
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu
> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč
Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov
Tel.: 602 160 734
CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

P R O D E J NABÍZÍME

SUPER CENY ŽALUZIÍ

DOMINO
realitní kancelář
www.dominochodov.cz
- Správu bytů vlastníkům
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
- Sepsání kupní, darovací aj. smlouvy do 24 hod.
Volejte ihned 352 666 322; 608 977 833
Vaše bydlení je v našich rukou.
•RD v Sokolově 1+6 vhodný k podnikání 3 300 000 Kč - sleva
•RD v Aši u Chebu 1+6 vč. zahrady 1 950 000 Kč
•RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 Kč
•RD v Chranišově u Chodova dvougen. 1+6 1 450 000 Kč
•Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2
•Rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
•Rekr.chata u Tatrovické přeh. na vlastním poz. 850 000 Kč
•Zahradní chata v Chodově za 130 000 Kč
•Byt v OV v Chodově 1+3 za 585 000 Kč a 1+2 za 500 000 Kč
•Byt v Rotavě 1+3 za 260 000 Kč
•Byt v K.Varech – Rybáře 3 podlažní perfektní za 3 600 000 Kč
•Převod užívacích práv k nájemnímu družstev. bytu 1+3 a 1+2
z nové výstavby v Luční ulici za 595 000 Kč

V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !
Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !

V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•Novinky a trendy 2007
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
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Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
HYPERNOVA Karlovy Vary - tel.: 603 557 623
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz

Prodej bytů
v cihlové novostavbě

Nová Role
Byt 2+1, 70 m2, 1.075.000,- Kč
a
3 byty 3+1 83 m2, 1.300.000,- Kč.
Byty mají plastová okna,
kuchyňské linky, balkon, sklep.
Možnost parkování u domu.
Prodej do osobního vlastnictví.
MT-PROGRESS, s.r.o.
Tel.: 776 111 419, 313 517 396
mt-progess@mt-progress.cz
www.mt-progress.cz

H O T E L R I V I E R A ***
Děpoltovice 127, 362 25 Nová Role, Czech Republic
e-mail: info@rivierahotel.cz, www.rivierahotel.cz

VYZKOUŠEJTE I VY KVALITNÍ SLUŽBY HOTELU RIVIERA:
•NEKUŘÁCKOU RESTAURACI S BOHATÝM VÝBĚREM JÍDEL
•51 KOMFORTNÍCH POKOJŮ
•COCKTAILPOOLBAR
•2 BOWLINGOVÉ DRÁHY
•VNITŘNÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN S VÝŘIVKOU
•SAUNU
•BILIARD
RÁDI PRO VÁS USPOŘÁDÁME PODNIKOVÁ ŠKOLENÍ, FIREMNÍ AKCE,
OSLAVY, SVATBY,..
Informace na telefonním čísle: Tel./fax:

00420 353 851 761

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU …
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