Vážení spoluobčané,
dlouho jsem přemýšlel o jakém tématu budu psát na titulní
stranu Novorolského zpravodaje. Hlavou se mi honilo mnoho
témat, ale vybral jsem jen tři, která mne nejvíce zaujala.
První je více méně informace z historie a vyprávěl ji pan
Jaroslav Červený na setkání komise seniorů, která se konala
15. února 2007. Jednání komise jsem se osobně neúčastnil,
ale přesto jsem tuto informaci získal což znamená, že zaujala
ostatní účastníky. Z církevních pramenů pan Červený zjistil,
že roku 1627 pravděpodobně švédská vojska zasáhla dělovou
koulí kostelík sv. Michaela. Uvádí se, že neměli žádný důvod
atakovat toto místo, ale přesto tak učinili. Zajímavá je na
tom z mého hlediska třeba i ta skutečnost, že i Novou Roli
postihlo řádění třicetileté války.
Druhé téma není již tak úsměvné, ale musím ho zde
otevřít. Jedná se dodržování vyhlášky města o místním
poplatku ze psů a o zajišťování a ochraně veřejného pořádku.
Na poslední poradě vedoucích odborů úřadu města Nová
Role jsem uložil pracovníkům správního odboru důsledně
kontrolovat zmíněné vyhlášky. Nově budou majitelé psů,
kteří budou porušovat ony vyhlášky, pokutováni za jejich
nedodržování. Stále více jsme svědky zvláštního rituálu
pejskařů, kdy osoba otevře vchodové dveře od domu vyběhne

pejsek nebo pes. Pejsek nebo pes pobíhá po městě do té
doby než udělají svoji potřebu. Následuje přivolání pejska
nebo psa, uzavření vchodových dveří u domu a zástupci
města, starejte se. Nevím, proč jsou většinou majitelé psů
tvorové líní a neuklidí po svém miláčkovi? Proč si je vlastně
pořizují, když se o ně nejsou schopni postarat?
Na závěr třetí téma. Jistě všichni v Nové Roli znají
aktuální téma, kterým je prodej pozemků v zahrádkářské
osadě U Plynárny. Nebudu komentovat názor uvedený na
veřejném zasedání zastupitelstva města, „kdybyste to udělali
před volbami, tak jsme Vás nevolili“, který sklidil bouřlivý
aplaus. A následně, když se projednával nejdůležitější bod
jednání a to rozpočet města Nová Role na rok 2007, tak 99%
občanů odešlo z jednacího sálu. V tomto činu se ukázalo,
jak 99% občanům účastněných jednání neleží na srdci chod
a budoucnost města. Nejvíce mne, ale mrzí, že po několika
týdnech jednání a hledání kompromisů slyšíte názor: to jsme
to tomu Heřmanovi a jeho kumpánům ukázali!!! Nevím
proč jsou lidé na sebe tak zlí, ale vím určitě, že ten, kdo seje
vítr, sklidí bouři.
S přáním krásných jarních dnů
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Upozornění pro podnikatele
V souladu s ustanovením § 39 zákona 185/2001 Sb. o odpadech je podnikající fyzická nebo právnická osoba povinna vést
evidenci o nakládání s odpady ze své provozovny a mít uzavřeny příslušné smlouvy o likvidaci tříděného a komunálního
odpadu z provozovny. Tuto evidenci je povinna předložit při kontrole. Podnikatel, který tak zatím neučinil, má možnost
uzavřít smlouvu o odvozu komunálního odpadu od své provozovny s Technickou službou Nová Role, s.r.o. a k tomu
má možnost uzavřít s městem Nová Role smlouvu o využití systému zavedeného obcí na třídění komunálního odpadu
(používání tzv. zvonů rozmístěných v obci).
Pokud bude při kontrole zjištěno, že osoba podnikající na území Nové Role nemá uzavřeny příslušné
smlouvy a přesto využívá k ukládání odpadu z provozovny systémů zavedených obcí, bude tato skutečnost
postoupena příslušnému úřadu k prošetření a udělení patřičných sankcí.

Z jednání ZMě a RMě
Dne 29. ledna proběhlo za účasti všech zastupitelů 3. zasedání zastupitelstva města.
Po provedené kontrole naplňování usnesení z přecházejících jednání vzali zastupitelé na vědomí připomínku k záměru obce
prodeje pozemků „U Plynárny“ za účelem
výstavby rodinných domků. K tomu uložili starostovi města svolat rozšířené jednání rady města o ostatní zastupitele a členy
výboru ZO ČZS za účelem nalezení vhodného řešení.
K nejdůležitějším bodům jednání patřilo schválení rozpočtu města na rok 2007
s výhledem do roku 2009. Jedenácti hlasy
byl po diskusi rozpočet města schválen.
Zároveň bylo uloženo radě města předložit na další jednání návrh rozdělení
dotací zájmovým organizacím. Schváleno bylo poskytnutí nízkoúročené půjčky
200.000,-- Kč ve prospěch SVJ Tovární
29-32 na opravy a modernizaci domu.
ZMě vzalo na vědomí předložený protokol s písemnou zprávou o posouzení vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce ZŠ Nová Role“. Schválilo
zadání této veřejné zakázky firmě TIMA,
s.r.o. se sídlem Vančurova 9/477, Karlovy
Vary.
V personálních záležitostech stanovilo
ZMě výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva a to tak, že při souběhu více
funkcí se všechny odměny sčítají. V bodě různé vzali zastupitelé na vědomí, že
MŽP ČR zahájilo řízení o změně hranic
chráněného ložiskového území Jimlíkov
a uložili starostovi pozvat vedení firmy
Sedlecký kaolin, a.s. na rozšířené jednání
RMě.
ZMě dále uložilo odboru ŽPV MěÚ poslat Magistrátu města Karlovy Vary návrh
na pořízení změny č. 2 územního plánu
města Nová Role v rozsahu sedmi lokalit.
Do konce roku 2006 tyto změny zajišťovaly stavební úřady jednotlivých měst.
S platností nového stavebního zákona od
1.1. 2007 je k tomu kompetentní pouze
úřad vyššího stupně, kterým pro nás je
právě MM Karlovy Vary.
Dalším bodem v různém bylo schválení
vstupu Nové Role do Regionálního sdružení obcí a měst Euregio-Egrensis. Na vědomí vzali zastupitelé zprávu předsedkyně
kontrolního výboru z posledního jednání
a souhlasili s předloženým plánem práce
kontrolního výboru na rok 2007.
Naopak nesouhlasilo s návrhem paní
předsedkyně na provedení forenzního
auditu v Turisticko-informačním centru
za léta 2004-2006 a uložilo RMě získat
nabídky několika auditorů včetně předpokládané ceny za forenzní audit. Schválen
byl jednací řád finančního výboru.

ZMě pověřilo paní Jitku Pokornou
k přijímání prohlášení o uzavření manželství v působnosti matričního obvodu
Nová Role. Ze zákona tento akt zajišťují
starosta a místostarosta města.
6. zasedání RMě dne 13. února po kontrole plnění usnesení schválilo
- žádost firmy Ganya na provedení
stavebních úprav malého rozsahu v restauraci v KD N. Role
- na návrh sociální a zdravotní komise
přidělení uvolněného bytu v DPS paní
Růženě Mlíčkové
- realizaci oprav chodníků, komunikací
a ostatní práce pro rok 2007 v rámci
schváleného rozpočtu města
RMě doporučila - ZMě na návrh bytové
komise prodat:
byt č. 17 v ulici 1. Máje čp. 195 panu Petru
Špičkovi
byt č. 16 v ulici 1. Máje čp. 195 slečně Miroslavě Kotyzové
byt č. 14 v ulici Rolavská čp. 212 panu Radimu Novotnému
byt č. 27 v ulici Nádražní 219 paní Martině Rákošové
- ZMě schválit čerpání úvěru z prostředků SFRB ČR ve výši 300.000,- Kč pro
SVJ 95-97-105
RMě uložila
- jednateli Norobyt, s.r.o., ve spolupráci
s vedoucí SO MěÚ a právním zástupcem města podat výpověď z nájmu bytu
u všech nájemců v bytových domech
A, B, C v Nádražní ulici, kde podle poznatků města nejsou byty využívány původními nájemci, kteří mají s městem
uzavřenou řádnou smlouvu.
- místostarostovi města zajistit vypracování projektových dokumentací v rámci
schváleného rozpočtu na akce:
Parkovací místa – Rolavská ulice
Autobusové nádraží
Parkovací místa Pod Nádražím
Mezirolí – lokalita bydlení jih
Komunikace mezi domy
U Plynárny a Husova
Mezirolí – chodník k bydlení Lofida
a Vávrovi
Nová Role - kamerový bezpečnostní
systém
Nová Role – Mezirolí - cyklostezka
Studie architektonického řešení lokality u kostela – náves
zřídila – Povodňovou komisi města.
Zápisy z jednání ZMě i RMě jsou zveřejněny na internetových stránkách města
www.novarole.cz.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Představení kontrolních a poradních orgánů zastupitelstva
a rady města

Výbory zastupitelstva
města:
Osadní výbor Jimlíkov:
Předseda: František Řádek
Členové: Milena Plachká, Eliška Batlová
Osadní výbor Mezirolí:
Předseda: Josef Dvořak
Členové: Jaroslav Süssner, Vit Cibuzar,
Jiři Nožka, Jaroslav Helcl
Ladislav Cinegr, Jana Tintěrová
Josef Bartoš, Libor Malena
Finanční výbor:
Předseda: Martin Zvěřina
Členové: Ing. Petr Forman, Petr Rödl,
Olga Zámostná, Marie Vlčková, Josef
Dvořák, Stanislav Hubáček, Ing. Jaroslav Süssner, Věra Doležalová
Kontrolní výbor:
Se složením a náplní kontrolního výboru
se můžete seznámit na straně č. 6.
Komise rady města:
Komise pro občanské záležitosti:
předsedkyně: Jitka Pokorná
Členové: Libuše Kaiserová, Helena
Schrammeová, Jasněna Pšeničková,
Dana Pappová, Pavlína Bauerová
Komise pro práci se seniory
Předseda: Jaroslav Červený
Členové: Ladislav Korbel, Jan Maršálek,
Helga Teřlová, Melánie Ulčová, Ludmila Voháňková, Carmen Šretrová, Evžen
Švihlík, Jiří Jágr
Komise životního prostředí a výstavby
Předseda: František Schlosser,
Členové: Josef Škarda, František Řádek,
Jindřich Slivoně, Miroslav Slezák, Vít Cibuzar, Ing. Jiří Nožka, Dana Roučková,
Pavel Hering
Komise sociální a zdravotní
Předsedkyně: Marcela Dubová
Členové: MUDr. Hana Nesybová, Dagmar Vochomůrková, Marek Rak, Iveta
Zumrová, Vlasta Cibuzarová, Pavla Šindelářová
Komise školství, kultury a sportu
kulturu, sport a mládež
Předseda: Ing. Jaroslav Šimek
Členové: Josef Janecký, Jana Handšuhová, Zdenek Bata, Ladislava Nemčičová,
Augustin Kocur, Ludmila Červíková,
Šárka Vlasáková, Dagmar Schwarzová,
František Račanský, Jana Tintěrová
Komise bytová
Předseda: Václav Valdman
Členové: Jan Rákoš, Václav Svoboda

Blahopřejeme

AČNÍ STŘEDISKO PILSKÝ MLÝN

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

cena poukazu: 3 700, Kč

Bohumil K a b o ň
Hilda D v o ř á k o v á
Vladislav S v a t o ň
Rozália Š a š k o v á
Josef M a t ů š
Růžena N e c h v á t a l o v á
Josef V á c h a l
přejeme Vám
a spokojenosti.

hodně

zdraví

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Vítáme děti do života
Adéla H l a v á č k o v á
Štěpán M e z k a ř
Jan H a b r i c h

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození dítěte.
Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Burza oděvů a obuvi
Dům dětí a mládeže Nová Role
pořádá ve dnech 14.- 16. 3. 2007
JARNÍ BURZU ODĚVŮ,
OBUVI A SPORTOVNÍCH
POTŘEB
14.3. 1000 - 1800 příjem věcí
15.3. 1000 - 1800 prodej
16.3. 1000 - 1430 prodej
1430 - 1700 výdej věcí a peněz
PŘIJÍMÁME POUZE VĚCI ČISTÉ
A V DOBRÉM STAVU!!

V ceně je zahrnuta strava 5x denně,
pitný režim, doprava, vstupné, jízdné,
odměny, vybavení LT, pojištění.
Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM
Nová Role, kde získáte další informace.
(tel. 353 851 172)

Informace pro občany

Dům dětí a mládeže Nová Role
pořádá ve dnech 21. 7. - 3. 8. 07
DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR – REKRE-

Žadatel musí splňovat podmínku, že
jeho příjmy nedosahují životního minima (přihlíží se i k příjmům společně
sledovaných osob tzn. osob ve společné
domácnosti).

Opět příklad bezohledného vandalismu!

Na magistrátu města Karlovy Vary, odbor zdravotnictví a sociální péče si můžete zažádat o tyto příspěvky.
• Žádost o příspěvek na bydlení
• Žádost o příspěvek na živobytí
• Žádost o příspěvek na péči
• Žádost o příspěvek na individuální
dopravu
• Žádost o poskytnutí příspěvku na
úpravu bytu
• Žádost o poskytnutí příspěvku na
celkovou opravu motorového vozidla
• Žádost o poskytnutí příspěvku na
zakoupení motorového vozidla
• Žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla na období kalendářního
roku
• Žádost o poskytnutí dávky sociální
péče
• Žádost o poskytnutí příspěvku na
zvláštní úpravu motorového vozidla
• Žádost o poskytnutí jednorázového
příspěvku na opatření zvláštní pomůcky
• Žádost o mimořádné výhody pro
těžce zdravotně postižené

V sobotu 17. 2. 2007 v nočních hodinách neznámý vandal rozbil skleněnou
výplň informační skříně u památníku
obětí koncentračního tábora. Je to už
druhý případ, kdy bylo na této skříni
rozbito sklo. Pachatel zřejmě neví nebo
již zapomněl, jaké hrůzy se za druhé světové války v novorolském koncentračním
táboře odehrávaly a svým bezohledným
činem zneuctil památku jeho obětí. Došlo samozřejmě k poničení věci v majetku města. Apelujeme na pachatele, aby si
uvědomil skutečnost, že svým bezohledným jednáním způsobil nejen materiální
škodu....

TISKOPISY TÝKAJÍCÍ SE STÁTNÍCH SOCIÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Oznámení

Žádost:
• pohřebné
• porodné
• rodičovský příspěvek
• přídavek na dítě
• přídavek na bydlení
• sociální příplatek
 Potvrzení o studiu
 Doklad o výši čtvrtletního (ročního)
příjmu
!! Všechny tyto tiskopisy jsou k dispozici na podatelně MěÚ !!

Dětský letní tábor 2007

Město Nová Role může poskytnou důchodci jednorázovou finanční podporu až
do výše 1.000,-- Kč/rok.

Pověřeným úřadem pro naše občany
na úseku sociálních dávek je Magistrát
města Karlovy Vary, odbor zdravotnictví
a sociální péče, U Spořitelny 2, Karlovy
Vary.

Hlavně by se měl hluboce stydět!!

Město Nová Role oznamuje, že má
k dispozici ještě

3 informační tabule
které by mohly využít zájmové organizace či politické strany ke své prezentaci.
Případní zájemci se mohou dostavit na
MěÚ Nová Role, kancelář č. 10. V případě zájmu budou tabule umístěny u Supermarketu Rolavan.

Pozvánka na hudební program s taneční veselicí

Mezinárodní
DEN ŽEN

Čtvrtek:
od 1650 TIC - fitball
od 1900 TIC - mix aerobik pro dospělé

V programu dále vystoupí taneční
a sportovní kroužky DDM Nová
Role.
Vstupné: dobrovolné
Občerstvení zajištěno.
Každá žena bude přivítána
květinou.

Srdečně zve ZO KSČM

Ples pro město 2007
Vánoční bleskový
turnaj v šachu
Letošního XII. ročníku se zúčastnilo
51 hráčů, většina z Karlovarského kraje,
ale i z Prahy. O kvalitě účasti svědčí 12
hráčů s ELO přes 2000.
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
26.
38.
46.
48.
49.

jméno
ELO klub
body
M. Fryč
2151 K. Vary
13
J. Soukup
2268 K. Vary
12
V. Čontoš
2165 K.Vary
11
D. Procházka 2145 Praha
11
I. Volný
1835 Sokolov 10,5
Nová Role
F. Zavadil
1491
8
L. Janoušek 1720
7
J. Pošvář
1642
6,5
J. Fůss
0
6
J. Roman
1564
5

Vysvětlení a omluva
Poděkování
Dne 13. 1. 2007 se konal Myslivecký ples v Nové Roli. Stejně jako loni
zde vystoupila naše děvčata, juniorky
z oddílu aerobiku, které se představily
se v nových dresech a s novou choreografií.
Touto cestou chceme též poděkovat
Mysliveckému sdružení v Nové Roli za
jejich sponzorský příspěvek.
Děkujeme
TJ N. Role - oddíl ASPV
Jana Kotková

Po distribuci nového telefonního seznamu „Zlaté stránky“ pro rok 2007
vyšlo najevo, že MEDIATEL, s.r.o.
v rozporu se všemi smlouvami zveřejnil
opět seznam vadný – viz str 72 seznamu,
stejně vadný, jako v předchozím roce.
Všem občanům, kterým toto jednání
firmy MEDIATEL, s.r.o. způsobilo nebo
ještě způsobí potíže a nepříjemnosti, se
omlouváme, i když jsme opakovanou
chybu ani v nejmenším nezavinili.
Aktuální telefonní seznam na všechny
pracovníky MěÚ Nová Role a příspěvkové organizace zřízené městem je zveřejněn na internetových stránkách města
www.novarole.cz.

Rozpis hodin ASPV
Pondělí:
od 1700 TIC - aerobik pro nejmenší
od 2000 tělocvična ZŠ – mix aerobik pro
dospělé
Úterý:
od 1650 TIC - fitball
od 1900 TIC - mix aerobik pro dospělé
Středa:
od 1700 TIC - aerobik pro začátečníky
od 1800 TIC - aerobik - juniorky

Za žáky 1. stupně
Terezka Zachariášová

TĚŠÍME SE NA VÁS !
J+J+J

8. 3. 2007 OD 16 HODIN
v cukrárně U Jany
K tanci a poslechu hraje
pan Nový

trů s převahou smyčcových nástrojů

Plán akcí ZUŠ
Nová Role
na měsíc březen:
6. 3. 2007 od 16 hodin
Koncert pokročilejších žáků v koncertním sále ZUŠ
7. 3. 2007 od 16 hodin
Koncert začínajících žáků v koncertním
sále ZUŠ
15. 3. 2007 od 8 hodin
Okresní kolo soutěže komorních orches-

Dovolujeme si Vás pozvat na 13. ročník PLESU PRO MĚSTO.
Srdečně Vás zveme do Culture Clubu
(Kulturního domu) v sobotu 17. března
2007 na PLES PRO MĚSTO, který pro
Vás pořádá MS ODS Nová Role.
V programu plném skvělé zábavy uvidíte několik skvělých tanečních vystoupení známé taneční školy TS Fontána
K.Vary, světové šlágry si můžete zazpívat společně s americkým saxofonistu
a zpěvákem Davidem Viljo Kangas, dále
uvidíte dynamické 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. Bohatá
tombola. Široký výběr lahodných nápojů.
Cena vstupenky 150,- Kč
Předprodej
vstupenek
p.Stanislav
Procházka
604978268

Výměna řidičských
průkazů
Vážení spoluobčané,
na základě oznámení z Ministerstva
dopravy Vás upozorňujeme na nutnost
výměny řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úřední
desce obecního úřadu, případně na dopravně správních agendách vydávajícího
úřadu dle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu. Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny
řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech.
Nelze opomenout, že řízením vozidla
bez platného řidičského průkazu se řidič
dopouští dopravního přestupku. Proto,
prosím, s výměnou řidičských průkazů
za nové neotálejte!

Pár slov o kultuře v Nové Roli
V době rozvinutého socialismu měla Nová Role to štěstí, že
zde byl postaven nový Kulturní dům. Vzhledem k velikosti města
a počtu obyvatel však poněkud předimenzovaný. V této době nezáleželo na tom, kolik je třeba vynaložit prostředků, aby se tento
“moloch“ dal provozovat. Prostě to šlo...
Je jiná doba a vedení města prozíravě a s vědomím, že provozování KD je velice nákladné, vytvořilo přijatelné podmínky pronájmu, včetně finanční podpory ve formě dotace. Jinými slovy, když
už tady takový objekt je, ať tedy slouží veřejnosti. Proto jsme se
v únoru 2005 s určitou představou a programovou náplní přihlásili do konkurzu. Byli jsme potěšeni, že z více zájemců jsme byli
vybráni právě my.
A tak se rozběhla první etapa, tzv. zprovoznění Kulturního
domu.
Nejprve bylo nutno dokončit započaté práce na přestavbě sociálních zařízení. Změnilo se i zázemí pro umělce a vystupující
(šatny + samostané wc), byl postaven nový bar s výčepem a příručním skladem a v přízemí sklad nápojů. Došlo také k propojení
hlavního sálu se zasedací místností. Koncem července 2005 bylo
vše tak daleko, že mohl být KD otevřen a mohli jsme tak zahájit
zkušební provoz. Jelikož právě probíhala tzv. okurková sezóna a doba dovolených, začali jsme v prostorách bývalého R – klubu (nyní
Culture Club) pořádat diskotéky, a to se slušným ohlasem. Diskotéky pak pokračovaly až do konce roku. Kromě toho probíhaly
další akce: oldies party, rock party, bigbeat k tanci + rockotéka,
koncert + rockotéka, taneční zábava, setkání představitelů města se seniory, divadelní představení pro děti, mikulášská (DDM),
vánoční šachový turnaj. Prostory KD dále využívali šachisté (pravidelné středeční tréninky a nedělní zápasy), místní organizace politických stran, Město Nová Role (zasedání
Zastupitelstva města aj.), Včelaři, Základní škola Nová
Role...
V roce 2006 se uskutečnilo v KD celkem 69 akcí: 32x
disco, 3x oldies party, 3x velké disco, 2x dětská diskotéka, 1x karaoke pro seniory, 4x ples, 3x taneční zábava,
5x rockový koncert + rockotéka, 1x bigbeatový večer +
rockotéka, 1x country bál, 1x maškarní bál, 1x mikulášská, 2x divadelní představení, 1x dětské divadelní představení, 1x divadelní představení pro seniory, 1x diaprojekce s besedou, 3x setkání seniorů s představilteli
města, 1x myslivecká zábava (setkání se starousedlíky),
1x dětský šachový turnaj, 1x vánoční šachový turnaj,
1x silvestrovská párty. Většina těchto akcí měla velice
slabou účast. Například: Vítání jara s taneční zábavou
- cca 20 návštěvníků, Country bál (Petr nebo Pavel) 21, Lidová opereta - Na tý louce zelený (Josef Zíma) 18, Dětské divadelní představení - 40 včetně dospělých,
Karaoke pro seniory - 2 atd. Jediné tři akce, které měli
slušnou návštěvnost bylo vystoupení skupiny Brutus,
Verony a divadelní představení Koza aneb kdo je Sylvie pánů Kaisera a Lábuse. Tímto se chceme omluvit
všem, kteří se cítili představením pohoršeni. Spoléhali
jsme se spíše na jména umělců... Ani poměrně velký
počet návštěvníků však nestačil na zaplacení všech výdajů s těmito akcemi spojenými. Reputaci jsme chtěli
napravit pozváním pánů Šípa a Náhlovského s programem Sanatorium. To se však neuskutečnilo z důvodu
onemocnění jednoho z učinkujících. Doufáme, že další
představení již proběhne tak jak má.
Kromě toho, že se uskutečnily akce dle programového plánu, zajišťovali jsme a byli nápomocni i při pořádání akcí jiných subjektů (DDM, Město, ZUŠ, Politické strany, Sportovci, Rybáři aj.). Není pravda, že s těmito akcemi nemáme žádnou práci. Je nutné připravit
všechny prostory, rozmístit stoly a židle, provést úklid
před i po skončení, vyprat ubrusy, zajistit občerstvení
a obsuhu, atd. Vzhledem k tomu, že zázemí a skladové prostory KD jsou nedostatečné, jedná se o neustálé
přestavování, přenášení, rovnání a skládání.

V průběhu roku došlo k dalším úpravám v prostorách KD: přestavění vstupních dveří, vybroušení a nalakování podlahy v klubu,
opravě opony, zatemnění horních oken a instalování závěsů na
hlavním sále aj. Doplnila se světelná a zvuková aparatura, instaloval se laser a videoprojekce s plátnem. Po připojení na satelitní
signál vás budeme moci pozvat na společné sledování sportovních
i jiných přenosů.
Rok 2006 jsme zakončili Silvestrovskou párty a skončila pro
nás také druhá etapa, námi pracovně pojmenovaná zkušební provoz, kdy jsme zjišťovali co se vám líbí, na jaké druhy programů
přijdete, na co reagujete a naopak, co se vám nelíbí a co vás vůbec
nezajímá. Nejhojněji navštěvovány jsou stále diskotéky, zvyšuje
se i návštěvnost rockových koncertů. Divadlo, opereta, country,
taneční zábava, večer pro seniory, dětské divadlo – téměř nebo
úplný propadák...
Jak tedy dál s kulturou v Nové Roli?
Určitě budou pokračovat klubové večery s diskotékou, budou
další rockové koncerty, zkusíme pozvat i další známé umělce (jsme
v jednání se Zdeňkem Izerem). Plánujeme uspořádat velikonoční
taneční zábavu, přijede znovu Verona, v zásobě máme i Karaoke
– soutěž ve zpěvu o „Novorolskou superstar“. Zkrátka po zkušebním provozu už by mohl a měl nastat ostrý plný provoz. K tomu,
aby se to podařilo potřebujeme vás, vás všechny a vaši přítomnost
ve vašem Kulturním domě. Uvítáme vaše návrhy a připomínky.
Prosím pište na adresu: cultureclub@seznam.cz
Těšíme se na vás
Tomáš Stabenow
Pavel Dohnal

Složení a náplň činnosti kontrolního
výboru zastupitelstva města
Kontrolní výbor zastupitelstva města (dále jen ZMě) byl nově
zřízen na ustavujícím zasedání ZMě, které se konalo po komunálních volbách členů ZMě Nová Role dne 31.10.2006. Na tomto
zasedání byla nejprve předsedkyní výboru zvolena paní Alžběta
Schmiedová a poté dalšími šesti členy výboru byli zvoleni paní
Jitka Pokorná, MUDr.Hana Nesybová, Dana Buriánová a pánové
Libor Škarda, Jan Mikeš a Stanislav Procházka. Rada města pak
na svém 3. zasedání konaném dne 18.12.2006 pověřila tajemníka
MěÚ k zajišťování trvalé součinnosti MěÚ ve vztahu ke kontrolnímu výboru. Výbor má tedy celkem 7 členů, přičemž tajemník
MěÚ plní pouze funkci hlavní kontaktní osoby výboru ve vztahu
k MěÚ a zajišťuje pro výbor základní servis za úřad.
Jaká je náplň činnosti kontrolního výboru ?
Dle § 119 odst. 3 zákona o obcích kontrolní výbor ZMě:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními
výbory ZMě a městským úřadem na úseku samostatné
působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZMě.

Na tomto zákonném vymezení činnosti kontrolního výboru je
důležité to, že výbor je vysloveně ze zákona oprávněn kontrolovat
dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti,
tzn. nejedná-li se o výkon státní správy (přenesená působnost).
Hlavním úkolem výboru je tedy kontrola jednání orgánů města
v jejich samostatné působnosti, a to jak souladu takového jednání
se zákonem tak kontrola plnění přijatých rozhodnutí – samosprávných usnesení orgánů města.
Za tímto účelem se nově zřízený výbor sešel již celkem třikrát,
přičemž za hlavní úkoly pro svou činnost na rok 2007 si konkrétně
stanovil např.:
- Prověření stavu majetku areálu turisticko informačního
centra Nová Role, hospodaření s ním a podávání návrhů
řešení provozu do budoucnosti.
- Sledování zajišťování rekonstrukce Základní školy v Nové
Roli dle rozhodnutí města.
Všechna usnesení kontrolního výboru jsou zveřejňována na
elektronických stránkách města www.novarole.cz, kde se s nimi
můžete podrobně seznámit. Dále jsou též uloženy na MěÚ Nová
Role u tajemníka úřadu, kde může kdokoliv do záznamu usnesení
kontrolního výboru nahlížet a dělat si z něj výpisky a opisy.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ

Už se těším do školy
Určitě každý z nás má svoji vzpomínku na školní léta, ale málokdo si dokáže
vybavit obavy i očekávání, která tomuto předcházela.
Každý rok se odehrává to samé: zápis předškoláčků do základní školy, prázdniny, nástup do první třídy – vykročení do opravdového života, kde musí každý
hrát sám za sebe.
Taky naši předškoláčci se ze všech sil připravují na to, aby jejich vykročení bylo
příjemné. Za dobu strávenou v mateřince se naučili spoustu důležitých dovedností a získali hodně nových poznatků.
Se Školním vzdělávacím programem „Kudy, kudy cestička“ se děti pomocí
„cestiček“ – z domova do MŠ, k přírodě, ke zdraví, s knížkou, k lidovým tradicím
a „cestičky do světa“ učily:
poznávat a rozlišovat barvy a tvary, jak se jmenují dny v týdnu, rozlišovat levou
a pravou stranu, znát princip střídání ročních období, slyšet první a poslední hlásku slova, počítat, poslouchat pohádku - vnímat a vyprávět její obsah..., uklidit
hračky, bez pomoci maminky se samostatně převléknout a najíst, stříhat, lepit, kreslit i malovat, přednášet a zpívat..., pečovat o své zdraví, vztahu k přírodě a její ochraně..., ale také spolupracovat a společně si hrát, akceptovat kamaráda i paní učitelku, respektovat základní
pravidla chování, samostatnosti, ohleduplnosti, uvědomovat si svá práva, umět říci „ne“, ptát se na to, co nevím, co chci vědět..., učily
se chápat, že všichni lidé na světě mají svoji hodnotu, přestože je každý jiný, seznamovaly se s lidovými tradicemi a poznávaly i ostatní
kultury a národnosti...,
„že svět nekončí za dveřmi domova a mateřské školy“
A protože je polovina školního roku za námi, bylo třeba vyjít na malou exkurzi do opravdové školy a ověřit si, jak to tam ve skutečnosti chodí a jestli bychom vše zvládli. Po předchozí domluvě s paní učitelkou
a panem ředitelem té „velké“ školy jsme šli navštívit školáky. Mile nás překvapilo,
že jsme mezi nimi poznali naše bývalé mateřinkové kamarády. Panečku, to bylo
něco! Zazvonil školní zvonek a školáci se postavili u lavic, aby se pozdravili se
svou paní učitelkou. Potom nám ukázali jak dovedou číst a počítat, zahráli nám
pohádku, zatančili si s námi tanečky. Když nás pustili do své krásné nové lavice,
vyzkoušeli jsme pracovat podle pokynů , spočítat barevné puntíky, namalovat
křídami na tabuli obrázek. Potom jsme se už museli rozloučit. Ale nebude to na
dlouho. Všichni se tu po velkých prázdninách zase potkáme. Koloběh života
přece pokračuje!
Dagmar Schwarzová
Bohumila Matuščáková

UPOZORNĚNÍ: Zánik platnosti povolení k nakládání s vodami
Povolení k nakládání s vodami, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001 a jejichž platnost zaniká dnem 1. ledna 2008:
h povolení k odběru povrchových vod,
h povolení k odběru podzemních vod, s výjimkou
povolení k odběrům vod ze zdrojů určených pro
individuální zásobování domácností pitnou vodou
(tj. z domovních studní),
h povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních.
Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze
k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení vydáno.
Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději do 6 měsíců
před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno. V takovém případě povolení k nakládání s vodami nezaniká, dokud o návrhu nebude rozhodnuto.
Žádost je třeba podat na Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary
na předepsaném formuláři (který je k dispozici buď
na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary http://www.mmkv.cz/ v sekci „Tiskopisy –
odbor – Úřad územního plánování a stavební úřad“
nebo v kanceláři č. 426 budovy II Magistrátu města
Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary) a doložit ji doklady dle ust. § 2 (pro odběr podzemní nebo
povrchové vody) nebo § 3c (pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových) či § 3e (pro vypouštění
odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod)
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů.

Vysvětlení předešlého článku:
Podle čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. zaniká ke dni 1. ledna 2008 platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních
vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do
31. prosince 2001.
Nejedná se tedy o žádná nová ustanovení , ale zákonem č.20/2004 Sb. byla stanovena doba platnosti
již dříve vydaných povolení.
Pokud tato povolení nebyla doposud vydána nelze
ve smyslu tohoto ustanovení o zániku povolení žádat
o povolení nové.
V souladu s § 15 zák.č.254/2001 Sb.( vodní zákon)
ve znění pozdějších předpisů je třeba k provedení
vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění povolení vodoprávního úřadu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami
a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami
třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající
nakládání s vodami nejpozději současně s povolením
stavby vodního díla.
Jana Schmiegerová
vedoucí OŽPV

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 13.
Územní plán města a jeho změny dle nového stavebního zákona
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) účinný od 1.1.2007 přinesl mnoho zásadních
změn v oblasti, kterou upravuje. V tomto článku se budeme věnovat aktuálním novinkám v procesu územního plánování města.
Jak je obecně známo, město Nová Role má v podstatě nový územní plán, konkrétně schválený zastupitelstvem města dne 29.11.2004,
přičemž 1. změna schváleného územního plánu města byla zrealizována zastupitelstvem města dne 4.12.2006. Tato změna ještě
proběhla dle pravidel starého stavebního zákona zajišťovaná procesně v režii vedoucí odboru životního prostředí a výstavby našeho
MěÚ. Základní změnou díky novému stavebnímu zákonu v územním plánování je, že obecním úřadem pro pořizování územního plánu
a regulačních plánů pro naše město je od 1.1.2007 příslušný úřad územního plánování, a to Magistrát města Karlovy Vary. Za určitých
zákonem stanovených podmínek je sice možné, aby část působnosti úřadu územního plánování pro území našeho města vykonával
náš úřad, ale kvalifikační podmínky takového přenosu kompetencí jsou natolik náročné, že jejich splnění je pro město v podstatě
nereálné. Není žádným tajemstvím, že problém s nedostatkem odborníků pro územní plánování řeší i samotný magistrát města
Karlovy Vary, který ze zákona musí vykonávat činnost úřadu územního plánování pro všechny obce ve svém správním obvodu úřadu
s rozšířenou působností, do kterého spadá též město Nová Role.
Kdo dle nového zákona může pro Novou Roli podat podnět na pořízení nového územního plánu, resp. jeho změny ?
1. Vlastní podnět města Nová Role. Žádost obce o pořízení plánu či jeho změny schvaluje rada města.
2. Orgán veřejné správy, např. konkrétní obecní úřad, stavební úřad, zastupitelstvo obce či kraje, starosta obce apod.
3. Občan obce – návrh může tedy podat kterýkoliv občan, který je v obci přihlášen k trvalému pobytu.
4. Kterákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území
města.
Kde se příslušný podnět – návrh podává a jaký je další základní postup ?
- Nejedná-li se tedy o vlastní podnět města, podává se návrh na pořízení územního plánu města Nová Role, resp. jeho změny,
u Městského úřadu Nová Role.
- Podaný návrh musí obsahovat údaje přesně specifikované v § 46 stavebního zákona. V tomto směru jsou úředníci našeho
stavebního úřadu připraveni předkládané návrhy s občany zkonzultovat tak, aby formálně odpovídaly požadavkům zákona.
- Obdržené návrhy bude náš MěÚ poté předávat pořizovateli územně plánovací dokumentace, tj. Magistrátu města Karlovy
Vary, který poté posoudí úplnost návrhu a jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve již přímo samotného
navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neučiní-li tak navrhovatel, úřad územního plánování předložený návrh
odmítne.
- Zastupitelstvo města Nová Role vždy obdrží jednak informaci o každém odmítnutém návrhu úřadem územního plánování
a jednak stanovisko tohoto úřadu ke všem návrhům, které splnily stanovené náležitosti a zastupitelstvo města tedy o nich
může rozhodnout.
- Zastupitelstvo města rozhoduje pak o pořízení nového územního plánu, resp. jeho změny na základě řádně předložených
návrhů či vlastního podnětu města, jak je výše popsáno a teprve poté začíná běžet vlastní proces pořizování dokumentace
obdobným způsobem, jako tomu bylo dosud podle starého stavebního zákona.
Také bych zde upozornil, že úhradu nákladů spojených s pořízení územního plánu nebo jeho změn, pokud je pořízení vyvoláno
výhradní potřebou navrhovatele, může obec požadovat až do výše 100% těchto nákladů po navrhovateli (jedná se o náklady na
zpracování dokumentace a na mapové podklady.
Velice stručně připomenu, že po rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení územního plánu, resp. jeho změny, jsou ostatní fáze
pořizování mimo jiné projednávány za účasti veřejnosti jako dosud a jsou to tyto fáze:
1. Zpracování návrhu zadání územního plánu či jeho změny – návrh se zveřejňuje k připomínkování na úřední desce MěÚ. Dle
nového stavebního zákona bude zpracovávat úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem města Nová
Role.
2. Zpracování konceptu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – o konceptu se koná veřejné projednání.
3. Zpracování návrhu územního plánu či jeho změny a jeho projednání – koná se veřejné projednání o návrhu, který se
před tím za zákonem stanovených podmínek upraví a posoudí. Před vlastní tvorbou návrhu zpracovává pořizovatel (úřad
územního plánování) opět ve spolupráci s určeným zastupitelem města na základě výsledku projednání konceptu pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu, resp. jeho změny.
Jak je vidět ve všech fázích tvorby územního plánu či jeho změny má občan silnou možnost se aktivizovat. Jde o proces velmi
administrativně náročný. Avšak za určitých podmínek dle zákona se zjednodušuje proces pořízení změny územního plánu (u jednodušších
změn bez širších dopadů na rozvoj území se za daných podmínek může po rozhodnutí o pořízení změny v podstatě realizovat
rovnou konečná fáze návrhu změny jak je výše uvedeno pod bodem 3.).
Závěrem si dovolím konstatovat, že nový stavební zákon se svým silným požadavkem na odbornost pro proces pořizování územně
plánovací dokumentace je určitou zárukou dlouhodobější platnosti územních plánů. Je potřeba si být vědomi že taková je filozofie
územního plánování, které by nemělo podléhat krátkodobým nekoncepčním změnám. Územní plánování by se nemělo odvíjet dle
momentálních nálad a požadavků, ale na základě konzervativních hodnot s daným prostorem spojených a to i v dnešní nesmírně
flexibilní době. Tak snad se to v Nové Roli, Mezirolí i Jimlíkově bude dařit.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Tribuna
„Poděkování“
Děkuji touto cestou Radě města Nová Role, především pak
p. Heřmanovi za možnost devět let podnikat v nebytových prostorách města.
Rádi jsme poskytovali naše služby i ve dnech a hodinách, kdy
okolní prodejny měly zavřeno. Nikdy jsme nikoho neodmítli při žádosti o sponzorský dar. Celých devět let jsme sponzorovali květinami svatební obřady a vítání občánků Nové Role. Poskytovali jsme
v rámci možností i menší finanční krátkodobé půjčky občanům,
kteří se momentálně dostali do finančních problémů.
Zajisté jste pochopili, že první odstavec je jen jízlivá invektiva.
To, co s námi páni radní, především p. Heřman a Cinegr provedli,
nelze slušně ani neslušně popsat. I ten nejhorší sprostý výraz se
mi zdá nedostačující. Je pravdou, že se již delší dobu hovoří o rekonstrukci budovy úřadu. Na základě toho jsem v r. 2005 osobně
navštívil p. Heřmana s dotazem, jak to bude s naší provozovnou.
Odpověděl, že minimálně do roku 2009 se bufet na Českou spořitelnu předělávat nebude (nejsou finance ani projekt). Přesto jsem
ho požádal, aby nás v případě nějaké změny okamžitě informoval.

A opět TIC,
tentokrát z druhé strany.
Reaguji na články vydané v tisku, díky
kterým vzniklo napětí mezi vedením Města a mnou, jako vedoucí TIC. Je mrzuté,
že si s radnicí, stejně jako jiné organizace
musím dopisovat přes tisk. Nikdo z radnice semnou nejednal a veškeré námitky
a připomínky k mé práci se dozvídám buď
z médií nebo od občanů města Nová Role.
Mám pocit, že se v současné době stává
trendem radnice v Nové Roli neřešit problémy s těmi, kterých se to týká. Čtu neustále, že TIC je prodělečné a že za tuto
skutečnost mohu já a vedení TS Nová Role.
Také, že provoz nefunguje dle mého podnikatelského záměru není má vina, protože
každý normálně myslící člověk ví, že obyčejný zaměstnanec nemůže návrhy podnikatelského záměru realizovat. Po vypracování podnikatelského záměru jsem žila
v domnění, že na realizaci veškerých návrhů budou od Města poskytnuty finanční
prostředky. Tento podnikatelský záměr byl

Vážení občané, co se ale nestalo?! V listopadu 2006 jsme obdrželi dopis z MěÚ, že nám končí smlouva o pronájmu a máme si
písemně podat žádost, zda budeme pokračovat či končit.
Kdo z Vás by si připustil, že 19.12.2006 dostanete dopis o neprodloužení nájemní smlouvy a výpověď k 31.12.2006. Nedosta1i
jsme ani 3 měsíce na možnost odprodat zásoby a snížit tak naši
finanční ztrátu. Potraviny přece nejsou železářství a mnoho zboží
má krátkou záruční lhůtu. Zároveň jsme přišli o zdroj finančních
prostředků v době, kdy nám 3 děti studují (toto p. Heřman velice
dobře věděl!). Proto Ti tímto Václave ještě jednou děkuji za tvou
faleš, byť pravděpodobně podpořenou či navrženou osobou, která
je v Nové Roli velice „oblíbená“. Bohužel musím i této osobě poděkovat za to, že plní sliby, které v r. 1989 slibovala „Ještě s Vámi
zatočíme“. To ještě byl reprezentant jiného klubu. Nyní doopravdy
s lidmi s úsměvem na rtech točí, ale za jiný sportovní klub. Je to
člověk s jasnou politickou vizí.
Zároveň chci bývalým zákazníkům poděkovat za jejich dlouholetou přízeň a sledujte s námi, jakou rychlostí se budou „naše“
prostory přebudovávat na Českou spořitelnu. Můj názor je ten, že
žádná spořitelna nebude a my byli pouze z neznámých nám důvodů vedením města zrušeni ..

předán RMě Nová Role, kde také skončil.
Proč? „A jsme opět u peněz.“ Protože nebylo dostatek finančních prostředků. Vážení
občané, chcete znát mou pracovní náplň?
Je k nahlédnutí u jednatele TS Nová Role.
Chtěla bych Vás občané seznámit s několika návrhy v podnikatelském záměru.
Například úprava a vyčištění pláže, vybudování dětského hřiště, brouzdaliště,
pontonu, skluzavek, půjčování lodiček, šlapacích vodních kol, windsurfingů, lehátek
a slunečníků. Co se týče administrativní
budovy jsem navrhla vybudování rychlého občerstvení. Nikdo se nemůže divit, že
TIC nevydělává, když nabízí ubytovaným
pouze znečištěný rybník, místo kulturního
a sportovního vyžití a stravovacího zařízení.
A ještě se vrátím k administrativní budově. Dle mého názoru projekt této budovy
byl velice nešťastný. Náklady na provoz
této budovy jsou vysoké. V prvním patře
je vybudovaná místnost, ve které se muselo zajistit zatemnění, neboť jsem v letních
měsících v této místnosti naměřila 50 C .
V přízemí obrovská vstupní hala, kterou

Chvojka Antonín -“Vendy“

nelze plně využít. Co s takovými prostory?
Opět jenom v zimě vytápět. V budově se
také nachází informační centrum, které
je v každém větším městě dotováno z rozpočtu Města a u nás je zahrnuto do ztráty
TIC.
Je toho ještě spousta na zamyšlení. Například návrh na forenzní audit p. Schmiedové. Tento návrh odůvodnila na posledním zastupitelstvu tím, aby TIC se pronajalo s čistým štítem. Dle mých informací
se forenzní audit navrhuje z důvodu podezření úniku finančních prostředků. Souhlasím s názorem místostarosty p. Cinegra, že nejde tak ani o TIC, ale o problém
p. Schmiedové s nejmenovaným zastupitelem a jeho rodinou, do které téměř patřím.
Ale na druhou stranu říkám: „Ano jsem
pro forenzní audit,“ neboť mám svědomí
čisté a ráda Vás o tom přesvědčím. Jenom
mě mrzí, že finanční prostředky, které na
to budou vynaloženy, by mohly být využity
jinak.
Magdalena Pazderová
vedoucí TIC

Nežijeme na dluh
Vážení občané,
dovolte, abych reagoval na článek z únorového „Novoroláčku“ pod názvem „Nejenom naše TIC“, jehož autorem je pan
Ladislav Cinegr, místostarosta města. Článek se týkal života na dluh Technické služby Nová Role, s.r.o. Technická
služba nikdy a u nikoho žádný dluh neměla a nemá, částka Kč
1,200.733,04 ,kterou pan místostarosta uvádí, je účetní ztrátou
společnosti. Zjednodušeně řečeno, Technická služba nedokázala vydělat dostatek finančních prostředků na pokrytí vysokých účetních odpisů zastaralého vybavení a strojového parku
TS.
V době, kdy došlo ke vzniku této ztráty (roky 2003-2005),
zastupitelstvo města na návrh rady města snížilo rozpočet TS
o Kč 332.000,-- bez ohledu na zvyšující se ceny energií, PHM,
prací a služeb. Tímto krokem rada města znemožnila alespoň
částečné snížení ztráty z odpisů. Samozřejmě, že na tyto skutečnosti upozorňovala dozorčí rada TS, která má průběžnou
kontrolu hospodaření ve své kompetenci. Rovněž já, jako jednatel TS, jsem několikrát upozorňoval na vzniklou situaci.
Rada města zápisy dozorčí rady brala na vědomí a roční účetní
uzávěrky včetně zprávy auditora za roky 2003-2005 schválila
a navrhla je ke schválení i zastupitelstvu města.
Zlom ve výsledku hospodaření TS nastal ve II. pololetí 2006,
kdy rada města rozhodla, že TS bude od 01.07.2006 svou práci
fakturovat dle skutečně provedené práce a ne paušální částkou.
Celkový výsledek hospodaření TS za rok 2006 činí předběžně
zisk ve výši Kč 200.000,--. Tato částka by mohla být použita na

snížení ztráty TS z minulých let. Toto rozhodnutí je v kompetenci rady města.
Pan místostarosta rovněž zmiňuje problematiku investic,
poslední investice města do modernizace strojů a zařízení
proběhla v I. pololetí roku 2002 – nákup zametače, i když TS
každoročně žádala radu města o dotaci na nákup investic na
základě „Smlouvy o správě, provozu a údržbě majetku města“
ze dne 02.07.2001. Znovu zdůrazňuji, že město Nová Role je
zřizovatelem a 100% vlastníkem Technické služby Nová Role,
s.r.o.
Technická služba rovněž odmítá názor pana místostarosty
na „drastičtější“ řešení vzniklé situace, která nebyla způsobena
chybou vedení TS ani špatným hospodařením.
Karel Ježek
jednatel společnosti

Informace Technické služby
Nová Role, s.r.o.
Technická služba Nová Role, s.r.o. informuje občany o vzniku svých samostatných internetových stránek, které jsou přístupné pod doménou „Město Nová Role“ – služby a organizace.
Karel Ježek
jednatel společnosti

Setkání seniorů
Únorové setkání asi 50 seniorů v klubu kulturního domu otevřelo kalendář akcí, které pro naše důchodce připravuje komise pro seniory.
Akce to budou zajímavé i poučné. Budou se konat v místě i mimo Novou Roli. Veškeré informace o akcích budou předem oznamovány v Novorolském zpravodaji. Co je tedy konkrétně připravováno?
Březen - Návštěva Muzea Jana Bechera v Karlových Varech u příležitosti 200. výročí založení firmy.
- Promítání diapozitivů o památkách.
Duben - Návštěva kostela sv. Michaela v Nové Roli. Výklad a beseda na téma:
„Vše známé o naší jediné kulturní památce.“
- Výlet do Prahy spojený s návštěvou představení v divadle Radka Brzobohatého, Staroměstské radnice.
Společný zájezd s pracovníky MěÚ Nová Role a samosprávy. (Sobota – 2. pol. dubna).
Květen - Zájezd do Teplé na prodejní výstavu letniček. Prohlídka klášterního komplexu.
Červen - Zájezd na Nepomucko – zámek Zelená hora, město Nepomuk a dal.
Î Poznamenejte si do kalendáře:
středa 7. března
Návštěva Muzea Jana Bechera. Odjezd vlakem v 8.38 hod. z N. Role. Sraz seniorů před Becherovkou na tř. T.G..Masaryka
v 9.25 hod. Prohlídka 60 minut. Účastníci si hradí jízdné, vstupné hradí Město Nová Role.
čtvrtek 15. března
Promítání diapozitivů v městské knihovně od 16 hodin. Beseda.
• Zájemci o zájezd do Prahy na divadelní představení a o prohlídku Staroměstské radnice (Brožíkův sál) a další se přihlásí
u pí. Fedorové na MÚ.
Účastnický poplatek 100 Kč.
• Senioři mající zájem o sebezdokonalení v práci s počítači
a jejich využití k zájmové činnosti a běžné potřebě (Windows,
internet atd.) přihlaste se u pana Vlastislava Slíže na městském
úřadě do konce března. Podmínky a rozsah výuky budou upřesněny podle zjištěného zájmu.
Komise pro seniory

SUPER CENY ŽALUZIÍ
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

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
• Rekreační chata u Tatrovické přehrady na vlastním
pozemku 850 000 Kč
• Zahradní chata v Chodově za 130 000 Kč
• Byt v Nejdku 1+2 ul. Osvětimská za 650 000 Kč
• Byt v OV v Chodově 1+3 za 630 000 Kč
a 1+2 za 550 000 Kč
• Byt v K.Varech – Rybáře 3 podlažní perfektní za
2 950 000 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
2 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
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