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VELIKONOČNÍ VESELICEVELIKOONOOČNÍ VESELICCE
       se soutěží
o nejhezčí pomlázku
       se soutěží
o nejhezčí pomlázku

Kde: Kulturní dům Nová Role, Kdy : 22. března 2008Kde: Kulturní dům Nová Role, Kdy : 22. března 2008

Veselice pro širokou veřejnost 19,00 – 22,30
Celý večer Vás bude bavit kapela

Gybsy Hary Band

22,30 – 23,00 Vystoupení Little Crocus

CULTURE CLUB Disco 23, 00 – 04,00

Program pro seniory 16,00 – 19,00

K tanci i poslechu zahraje
harmonikář Pavel Nový

Jistě potěší vystoupení dětí
z taneční školy v Karlových Varech.

Vyhlášení soutěže bude v 19 hodinVyhlášení soutěže bude v 19 hodin
První tři místa budou oceněna !!!První tři místa budou oceněna !!! VSTUP VSTUP 

ZDARMAZDARMAMožnost zajistění přepravy pro občany Jimlíkova a Mezirolí, zájmci se mohou hlásit nejpozději
do 19. 3. 2008 na tel. čísle 353 176 316, nebo osobně na MěÚ v kanceláři č. 10.

Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

do dnešního úvodníku mám několik věcí, o kterých bych Vás chtěl 
informovat a podělit se o své názory.

 Jak mnozí víte, máme nyní období vegetačního klidu a z tohoto 
důvodu si všímáme ve větší míře kácení stromů. Jsme lidé s různými 
názory i zkušenostmi, ale přesto si myslím, že bychom se měli navzájem 
chápat a tolerovat. Rozdílný bude názor občana, který bydlí  v přízemí 
a dá si žádost k pokácení stromu z důvodu celodenního stínu nebo 
možné újmy na zdraví, a názor občana, který se dívá na stejný strom 
z vyššího patra a vidí v něm symbol majestátnosti samotné přírody. 
Rozumím oběma názorům a proto se stává, že rozhodneme jednou 
pro pokácení a podruhé pro zachování, protože máme také svůj názor. 
Vždy je to ale špatně dle názoru té druhé strany. Co chci občanům 
říci, je skutečnost, že se nechceme zbavit toho krásného přívlastku: 
„Nová Role město porcelánu a zeleně“. Z tohoto důvodu jsme podali 
žádost o přiznání dotace na obnovu zeleně ve městě. Dle dostupných 
informaci víme, že naše žádost má velkou šanci na schválení a tím 
bychom obdrželi několik milionů korun na zmíněnou obnovu zeleně.    

Další věc, kterou bych Vám chtěl sdělit, je ta skutečnost, že jsme 
opět obdrželi dotace na rekonstrukci naší základní školy v Nová Roli. 
Jedna dotace je přímo ze státního rozpočtu ČR v částce 9 000 000,- Kč, 
kterou nám pomohl získat pan Ing. Miloš Patera poslanec parlamentu 
ČR za ODS. Druhou dotaci jsme obdrželi ze Státního fondu životního 
prostředí v částce necelých 12 000 000,- Kč. Jak si můžeme jednoduše 
vypočítat, tak jsme obdrželi formou dotací cca 50% našeho rozpočtu  
města na rok 2008. Doufám, že je to dostatečná argumentace, pro 
ty kteří se nedovedou zamyslet a přenést se přes jejich charakterové 
vlastnosti jako je závist, nevraživost a sobeckost, kteří stále cítí 
odměny uvolněných zastupitelů jako osinu  nebo trn v oku. Zastupitelé 
nerozhodují jen špatně, ale také  a to ve většině případů rozhodují dobře 
a správně, jak se vždy ukáže s odstupem času. Jsem pevně přesvědčen 

o tom, že správa věcí veřejných je ve větší míře dělána s odpovědností, 
efektivností a rozumem řádného zastupitele. Není třeba se stydět 
přiznat, že se hodně dobrých věcí podařilo udělat pro naše město.

Čemu bych se chtěl také dnes věnovat je volba prezidenta České 
republiky, která se konala 8., 9. a 15. února 2008 na Pražském hradě.  
Jistě mnoho novorolských občanů sledovalo celé dění v médiích nebo 
jen tak z doslechu od sousedů nebo přátel. Nevím, jak kdo  průběh 
jednání vnímal a zda si udělal nějaký názor, ale já sám si celou 
situaci stále analyzuji a hodnotím. Z odstupem času emoce opadnou 
a vynikne realita naší společnosti. Je vidět, že cesta zpět k demokracii 
je velice trnitá a vůbec ne jednoduchá. Levice by chtěla opět nastolit 
staré pořádky kontroly stranickými aparáty a rozdělovat všem stejně. 
Pravice by chtěla, aby si každý rozhodoval sám za sebe a nebyl závislý 
právě na rozhodování někoho jiného. Bylo opět vidět, že se vlastně 
nejednalo o volbu prezidenta, ale o mocenský či politický boj dvou 
nejsilnějších politických stran v zemi. Bylo mi líto obou, vlastně tří 
kandidátů na prezidenta České republiky, kteří tam seděli a koukali 
co se to kolem nich vlastně děje. Co ale  hodnotím kladně je skutečnost, 
že se někteří vzepřeli a stáli si za svým názorem (i když se neshodoval 
s nařízením vlastní politické strany). Tím myslím hlavně na senátora 
pana K. Bartáka, který deklaroval, že v případě, bude-li odsouhlasena 
veřejná volba prezidenta republiky, tak volit nebude. A také jsem 
si zapamatoval jeho osobní zkušenost, že by se člověk neměl (je li slušný 
dodávám) ptát na tři věci: věříš-li v Boha, jaký máš plat a koho budeš 
volit? Dle mého názoru v tomto postoji  už je malý krůček  ke správné 
demokracii. Uchovat si v sobě ty správné prvky a návyky. 

Očekával jsem, že tomu  bude mnohem dříve, ale myslím si, že jsme  
na dobré cestě k demokracii.

       
S přáním krásných životních situací

Václav Heřman
starosta města Nová Role



Vítáme děti do života Vítáme děti do života 

Anetu Krupičkovou                
Lenku Veselou
Lenku Polhošovou

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám 
k narození Vašeho dítěte.

Milé děti, přejeme vám  hodně zdraví 
a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

UpozorněníUpozornění

Vážení spoluobčané, dovolujeme 
si upozornit na skutečnost, že dle platné 
OZV města je povinnost uhradit 1. 
splátku poplatku za odpad do konce 
měsíce března 2008. Složenky 
se v letošním roce zasílat nebudou. 
Poplatek za psa měl být uhrazen
do 31. 1. 2008.

Pokladna je otevřena denně, pondělí 
a středa 8:00 – 17:00, úterý 8:00 – 16:00, 
čtvrtek a pátek 8:00 – 15:00.

V případě převodu na účet Vám rádi 
sdělíme Váš variabilní symbol (od roku 
2002 je neměnný), číslo účtu:

9005-3021341/0100.

POZVÁNKAPOZVÁNKA

Děti z Mateřské školy Nová Role

Vás všechny zvou na výstavku 

výtvarných prací do Městské

knihovny v Nové Roli. 

Přijďte se během měsíce března  

podívat, co všechno pod vedením 

našich paní učitelek dokážeme.

Součástí výstavky jsou i společné 

práce dětí a rodičů.

Soutěž o nejkrásnější Soutěž o nejkrásnější 
pomlázkupomlázku

Základní knihovna v Nové Roli 
a Město Nová Role vyhlašují soutěž 
o nejkrásnější pomlázku.

Umíte uplést tu nejkrásnější, nej-
menší, největší a jiné nej… pomlázky? 

Dejte se do jejich výroby
a přineste je do knihovny nejpozději
do 20. března 2008.

Nejkrásnější 
pomlázky budou 
vyhodnoceny 
na Velikonoční 
zábavě v sobotu 
22. března 2008.

BlahopřejemeBlahopřejeme

Všem občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
březnu. 
Významné životní výročí oslaví tito 
občané:

 
Jaromír Rokusek
Rudolf Hynek
Jiřina Kincová
Zdeňka Tvrzová
Karol Hegedüš
Linda Hajranová
Renata Glanertová

Přejeme hodně zdraví !

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

OdpoledneOdpoledne
se  Stanislavem  se  Stanislavem  
Hořínkem v Costa RiceHořínkem v Costa Rice

Ve středu 13. února 2008  strávili naši 
občané  podvečer v klubovně Základní 
knihovny Nová Role nad obrázky z cesty 
na Costa Ricu. Fotograf a cestovatel 
Stanislav Hořínek se rád podělil o své 
zážitky z třítýdenní cesty po této krásné 
krajině (pralesy, sopečné krátery, 
vodopády, netradiční naučné stezky – 
zavěšené lávky a lanovka  nad pralesem).

K příjemnému posezení přispěla 
i nabídnutá káva - originál kostarická.  

Součástí besedy bylo promítání 
diapozitivů a  na závěr zodpověděl 
přednášející všechny dotazy týkající 
se cesty – délka letu, cena místního piva, 
potravin, pohonných hmot, ubytování, 
vystupování místních obyvatel, krajiny, 
fauny, flóry. Klubovna byla plná, beseda 
se líbila.

Nebylo to první, a dle zájmu návštěvníků,  
ani poslední setkání na cestovatelské 
téma. Poděkování za pěkné chvíle  patří 
nejen panu Hořínkovi, ale i  pracovnicím 
knihovny, které tato odpoledne umožňují 
uspořádat.

Spokojená účastnice Jana Tintěrová

PozvánkaPozvánka

Komise Rady města Nová Role pro práci 
se seniory zve všechny dříve narozené 
novoroláky na svoji schůzi v pátek

28. března 2008. Seznámíme se zde 
s plánem akcí na rok 2008 a společně 
vzpomeneme pětileté činnosti komise. 
Schůzka proběhne v přísálí Kulturního 
domu v Nové Roli od 16,oo hodin.



Z jednání RMě 11. 2. 2008Z jednání RMě 11. 2. 2008

V kontrole plnění dříve přijatých usnesení RMě bylo
konstatováno že:

- převod přečerpávací stanice od TJ Nová Role přes město 
do VSOZČ Karlovy Vary je připraven. Podmínkou 
VSOZČ bylo, aby město uvolnilo 150.000,- - Kč 
na nezbytné opravy. Rozpočet města s touto částkou 
počítá a nic nestojí v cestě předání přečerpávací 
stanice.

- dohoda mezi Městem Nová Role a SDH Nová Role 
o využívání nebytových prostor hasičárny vypršela.
Je zapotřebí uzavřít novou. K tomu RMě uložila 
starostovi města svolat společné jednání a projednat 
znění nového textu.

- dále se množí požadavky na opravy v bytových 
domech čp. 280,288 a 291 (domy A,B,C). S ohledem 
na omezené prostředky rozpočtu města doporučuje 
rada zastupitelstvu města schválit čerpání prostředků 
na veškeré realizované opravy v těchto domech 
v průběhu roku z fondů oprav těchto domů vedených 
městem.

- OŽPV MěÚ zpracovává podklady pro předložení 
žádosti o dataci na plánované opravy v hasičárně v Nové 
Roli. Jedná se o výměnu stávajících oken za plastová, 
zateplení stropů a střechy, instalaci regulačních ventilů 
na vytápění a další kroky směřující k úsporám tepelné 
energie.

K záměrům obce na pronájmy a prodeje RMě:
- uložila OŽPV MěÚ zajistit zveřejnění záměru obce 

prodeje budov trafostanic. Při důsledné inventarizaci 
majetku koncem roku 2007 bylo konstatováno, že město 
má v majetku trafostanice v Luční ulici, mezi DPS 
a domem „A“ v Nádražní ulici, a ve výměníkové stanici. 
Přitom trafostanice využívá ke své činnost jenom 
ČEZ a dosud neplatil ani nájemné. Z toho důvodu 
a po projednání s ČEZ navrhuje RMě jim tyto objekty 
prodat.

- bude  zveřejněn záměr obce na prodej části p.p.č. 341
 v k.ú. Mezirolí dle předložené žádosti Občanského 

sdružení chatařů Děpoltovický rybník-Zálesí.
- doporučila ZMě zamítnout předložené žádosti o koupi 

p.p.č. 37/1 a 37/2 v k.ú. Nová Role s tím, že v současné 
době není pro tuto lokalitu zpracována studie rozdělení 
pozemků pro výstavbu jednotlivých RD a pozemky 
jsou užívány v nájemním vztahu jako zahrádky, 
kde se v současnosti neuvažuje s výpovědí z nájmů 
zahrádek.

- schválila pronájem nebytových prostot v přízemí domu 
čp. 236 v Chodovské ulici. Jedná se o prostory náležející 
původně k sálu kina. Pronájem byl schválen pro pana 
Son Van Nguyena za účelem provozování prodejny 
smíšeného zboří bez možnosti obchodní činnosti 
za účelem konzumace potravin a nápojů na místě 
prodeje.

Při projednání finančních záležitostí RMě:
- schválila rozpis oprav místních komunikací v rámci 

schváleného rozpočtu na rok 2008 v celkovém objemu 
1.500.000,- - Kč. Z celé řady došlých námětů na opravy 
chodníků, cest, komunikací a ploch v majetku města 
RMě na návrh komise výstavby vybrala k realizaci opravu 
a řešení dopravní situace v ulici Luční, opravu ulice 
Polní od cyklostezky k ČOV, opravu chodníků na sídlišti 

Pod Nádražím, úpravu plochy před OD Rolavan, 
opravu komunikace k Níťárně, opravu chodníku v ulici 
Bezejmenná, opravu chodníku a úpravu plotu u MŠ 
v Mezirolí, dokončení chodníku u řezníka v Nové Roli, 
opravy cest v Jimlíkově a úpravy ploch pod kontejnery 
v Krátké ulici a ve staré části obce Nová Role.

- uložila OŽPV MěÚ předložit do příštího jednání RMě 
rozpis všech zadaných a dosud nedokončených projektů 
podle uzavřených smluv s projektanty a záměry 
na projektové práce v roce 2008.

- schválila bezúplatné předání projektové dokumentace 
na akci „Přestavby půdních prostor sportovní haly TJ 
Nová Role“ Tělovýchovné jednotě Nová Role. Projektová 
dokumentace byla zpracována za peníze města Nová 
Role po dohodě s předsedou TJ v roce 2007 a má přispět 
k přestavbě uvedené haly.

- vzala na vědomí poskytnutí státní dotace ve výši
 9 milionů korun na rekonstrukci ZŠ Nová Role
 a informaci, že ke zdárnému konci spěje 

i žádost o dotaci z Operačního programu 
Životního prostředí v celkové výši přes

 11 milionů korun
- schválila s platností od 1.1.2009 zvýšení sazeb 

nájemného z pozemků ve vlastnictví města dle výměru 
MFČR č. 1/2008 takto:

- nájemné z pozemku zastavěného rekreační chatou 
a z pozemku, který je s ní ve funkčním celku

 8,- - Kč/m2/rok
- nájemné z pozemku v zahrádkářské osadě
 4,- - Kč/m2/rok
- nájemné z pozemku lesního 16,- - kč/m2/rok
- nájemné z pozemku zastavěného rekreační chatou, 

avšak bez užívání dalších pozemků 16,- - Kč/m2/rok
- nájemné z pozemku užívaného v ostatních případech
 7,- - Kč/m2/rok

- vzala na vědomí předložený závěrečný zápis 
z inventarizace majetku města na konci roku včetně 
seznamů jednotlivých vyřazovacích protokolů majetku 
určeného likvidační komisí k odepsání. Mimo jiné 
RMě k tomuto bodu uložila EO a OŽPV MěÚ zajistit 
projednání úplatného převodu plynového řádu 
v Nádražní ulici a v ulici K Lávce do majetku ZČP.

- schválila zadání zpracované aktuální pasportizace 
všech komunikací, veřejného osvětlení a venkovního 
mobiliáře v majetku města.

V závěru jednání RMě schválila sjednání věcných břemen 
ve prospěch ČEZ Distribuce rozvodů.

Projednala zápisy z jednání komisí a školské rady, zprávu 
o stavu veřejného pořádku ve městě a revizní zprávy o stavu 
elektrozařízení v budově MěÚ, kina i restauračního prostoru 
a sálu KD.

V různém RMě souhlasila s uzavřením MŠ v době hlavních 
prázdnin a to:

MŠ Nová Role bude uzavřena od 21.7.2008 do 15.8.2008
MŠ Mezirolí bude uzavřena od 30.6.2008 do 3.8.2008

Kompletní zápis z 27. zasedání RMě máte možnost 
si přečíst na internetových stránkách www.novarole.cz, nebo 
u zastupitelů města.

Cinegr Ladislav
místostarosta města



www.novarole9b.estranky.czwww.novarole9b.estranky.czwww.medvedi-nevedi.estranky.czwww.medvedi-nevedi.estranky.cz

www.nejlepsiosmab.estranky.czwww.nejlepsiosmab.estranky.czwww.zaprdcizdevitky.wbs.czwww.zaprdcizdevitky.wbs.cz

Zápis do 1. třídyZápis do 1. třídy

Dne 6. 2. 2008 jsme na naší ZŠ zapsali budoucí prvňáčky. 
Tentokrát je čekal zápis trochu netradiční – děti procházely 
různými stanovišti – zapsaly se u listonoše, vyzkoušely si své 
znalosti a zručnost u malířky, prodavačky, u zedníka Bédi, 
u paní učitelky, zvěrolékařky a popovídaly si i se spisovatelkou. 
Na závěr je čekalo překvapení – dárečky od žáků 4.A a 5.A. 
Zápis byl sice trošku delší, ale děti i rodiče měli alespoň možnost 
více si školu  prohlédnout a poznat všechny paní učitelky. 
Z ohlasu ze školky víme, že se dětem zápis moc líbil.Chtěli 
bychom poděkovat všem rodičům, kteří přišli opravdu přesně 
dle rozpisu, všem dětem, které vyráběly dárečky a děvčatům 
ze 6.A, která ochotně pomáhala s organizací. A na vás – naši 
noví prvňáčkové – se v září opravdu moc těšíme.

SoutěžSoutěž

Školská rada při zdejší ZŠ vyhlásila 
pro žáky soutěž o nejlepší webovou 
stránku třídy. Z důvodu zkrácení 
loňského školního roku kvůli 
rekonstrukci školy, proběhla soutěž  
na dvakrát, aby měli účastníci dostatek 
času. Třídy, které stačily svoji práci 
dokončit do konce školního roku, byly 
vyhodnoceny a ceny jim byly předány 
na slavnostním předávání vysvědčení 
ve zdejším kulturním domě 28.6.2007. 
Jako nejhezčí stránka byla vybrána 
5.A.

Po prázdninách se v soutěži 
pokračovalo. Svoji prezentaci 
v termínu odevzdaly pouze tři třídy. 
Nejlépe se umístila 9.A před 9.B
a 8.B. K předání finančních odměn 
došlo v městské knihovně 31. 1. 2008. 

Zúčastněným děkujeme za účast, 
a výhercům gratulujeme.

Práce žáků si můžete prohlédnout 
na těchto adresách:

www.medvedi-nevedi.estranky.cz
www.novarole9b.estranky.cz
www.zaprdcizdevitky.wbs.cz
www.nejlepsiosmab.estranky.cz

Také děkujeme všem sponzorům, 
kteří nám pomohli tuto akci zabezpečit. 
Jedná se o Karlovarský porcelán 
– p. Argman, Technorol – p. Škarda, 
Restaurace Hubert – p. Cinegr, 
Dinocommerce – p. Zachariáš, 
Restaurace Petr – p. Schmidt, Potraviny 
Blahová, členky školské rady.

Za školskou radu
Hana Horychová

AnketaAnketa

Z výsledků dotazníčku, který žáci 
při vyhodnocení soutěže o nejlepší 
webovou stránku vyplnili, vyplynulo, 
že přestože má doma PC většina, 
88% z dotázaných a více jak 2 hodiny 
denně u něj sedí 71%, na stránkách tříd 
pracovala třetina (35%), v jedné třídě 
podle třídního učitele většinu práce 
odvedl jen jeden žák. Jemu tedy obdiv, 
že se dokázal obětovat pro kolektiv. 
Zajímavý v tomto světle je fakt, že další 
soutěže by se zúčastnila většina (88%).  

Počítače našim žákům slouží 
převážně ke hrám a komunikaci 
s kamarády. Podrobné výsledky najdete 
na nástěnce školy.

Hana Horychová



Tajemný hrad Svojanov V dálce stojí krásný hrad,
to je hrádek plný sov. půjdu k němu hrozně rád.
Když jsme s mamkou tady byli, Na cestu si zpívat budu
hradní pán byl na nás milý. a zaženu všechnu nudu.

(Tomáš Valenta) (Míša Slížová)

Dle pověstí z dávných časů Tam, kde potok v řeku vtéká,
v noci z hradu jde prý děs. stojí hrad už dlouhá léta.
Strašidla tam hrají karty Král a královna v něm žili,
stejně kdysi jako dnes. co myslíte, šťastni byli?

(Lucka Strouhalová) (Klárka Sakařová)

Z pohádky do pohádkyZ pohádky do pohádky

Pro pololetní zopakování učiva zvolily tentokrát některé 
paní učitelky pohádkové projekty. Žáci přišli do pohádkově 
vyzdobených tříd převlečeni za pohádkové postavy a pokoušeli 

se splnit úkoly, které pro ně paní učitelky připravily. Některé 
třídy si pohádku i zahrály, v některých třídách si žáci připravili 
i královskou hostinu, někdo složil i básničku. Dětem se projekty 
podařilo zpracovat moc hezky, o čemž svědčí i nástěnky 
ve třídách.

2. A 2. B

Šípková Růženka - 3. A 4. A

Hnutí Na vlastních nohou Stonožka
a Městská knihovna Nová Role

vyhlašuje
literární a výtvarnou soutěž pro žáky

základních a středních škol

BOJ SE ŠIKANOU
Bojíte se o TOM mluvit? Napište TO!!!

Příběh, báseň, písničku či obrázek ....
můžete odevzdat do 18. 4. 2008

v knihovně  v Nové Roli.
Vyhlášení výherců městského kola 

se uskuteční 30. 4. 2008



R E K A P I T U L A C E   P Ř Í J M Ů
Rozpočet na rok 2008 

Příjmy (v tis.Kč) 
Běžný 

rozpočet
Kapitállový 

rozp.

Daňové příjmy 33 662

Nedaňové příjmy 6 334

Kapitálové příjmy 8 272

Přijaté dotace + převod fin. prostředků 2 014

Příjmy 42 010 8 272

celkem 50 282

R E K A P I T U L A C E   V Ý D A J Ů
Rozpočet na rok 2008

Výdaje (v tis.Kč)
Běžný 

rozpočet
Kapitálový 
rozp.

Rozvoj obce 12 023

Školství 6 199 2 300

Zdravotnictví a soc. věci 855

Kultura 1 658

Knihovna 1 300

Místní hospodářství 
(TS+VO+komunikace)

10 590

Bytové hospodářství 5 400

SDH 430

Úřad platy+odvody 5 850

Vnitřní správa-činnost+režie celkem 7 628

Zastupitelstvo-odměny+odvody+režie 2 100

Výdaje 42 010 14 323

celkem 56 333

Rozdíl (příjmy-výdaje)
v tis. Kč - schodek

-6 051

Financování  rozpočet na r. 2008 v tis. Kč

Převod KZ ZBÚ 2007
(HV z minulých let)

7 797

Splátka úvěru a úroků KB z r. 2007 -1 746

Financování celkem 6 051

Schváleno 21. 1. 2008, usn. 9/03

Město Nová RoleMěsto Nová Role
Rekapitulace rozpočtu města na r. 2008Rekapitulace rozpočtu města na r. 2008
IČ: 00254819IČ: 00254819

Komentář k rozpočtu Komentář k rozpočtu Města N. Role Města N. Role 
na rok 2008na rok 2008

Zastupitelstvo města schválilo dne 21. 1. 2008 rozpočet města 
na rok 2008  spolu s výhledy pro léta 2009 a 2010 a s přehledem 
tvorby, použití a čerpání jednotlivých fondů města.

Rozpočet je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 
o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti 
na zákon č. 377/2007 Sb. o rozpočtovém určení daní. 

Rozpočet je členěn na kapitálový a běžný.
Celkový rozpočet je v objemu výdajů v částce Kč 56.333.225,- 

z toho v kapitálové části výdajů ve výši Kč 14.323.165,- a v běžné 
části výdajů Kč 42.010.060,-- -. V kapitole příjmů je rozpočet 
navržen v celkové částce Kč 50.282.060,--, z toho v kapitálové 
části ve výši Kč 8.272.000,--, v běžné části pak Kč 42.010.060.

  
Sumárně je tedy rozpočet sestaven jako schodkový ve výši 

Kč 6.051.165,--, schodek vznikl v kapitálové části rozpočtu 
především nákupem zdravotního střediska v Rolavské ulici  
a to v částce Kč 5.195.000,--, v běžné části rozpočtu je rozpočet 
navržen jako vyrovnaný.  

Navržený schodek pokryje přebytek z roku 2007, který činí 
Kč 7.197.165,--.

Rada města díky přebytku hospodaření z roku 2007 upustila 
od původního návrhu použít ke krytí schodku návratnou 
finanční výpomoc z vlastního fondu obnovy přivaděče tepla 
tzv. Vřesovodu.     

  
Pro rok 2008 jsou rozpočtovány v kapitole rozvoj obce 

investiční akce v objemu cca Kč 15 mil.: nákup zdravotního 
střediska, stavební úpravy ve zdravotním středisku, uvolnění 
pozastávky firmě Kanov za I. etapu park. ploch, nutné úpravy 
na skládce KO, sdružená investice ve výši 50% do digitalizace 
vysílání rozvodů kabelové televize ve městě, investiční
příspěvek VSOZČ na obnovu zařízení stávající přečerpávací 
stanice u koupaliště, dále je vyčleněna rezerva v celkové výši Kč 
3.578 tis. na  přípravu projektové dokumentace na další investiční 
akce města, dále pak na jiné investiční akce ve městě, které 
budou aktuálně navrženy rozpočtovým opatřením dle potřeby 
– např. výměna oken v DPS, popř. v KD, aj.  Rozpočtováno 
je pokračování stavebních oprav na budově ZŠ (výměna 
oken, zateplení fasády, nová střecha – bude kombinováno dle 
získaných dotací).

Pro období let 2009-2010 se plánuje v rozvoji obce  dokončení 
stavebních úprav ve škole, parkovacích ploch a BUS nádraží 
ve městě, zbudování cyklostezek, rozvod nových IS pro VO - 
vše dle finančních možností města.

V běžné části rozpočtu v kapitole výdajů jsou rozpočtovány 
výdaje standardním způsobem na školství, zdravotnictví (DPS), 
kulturu (akce města, KBTV, zpravodaj, SPOZ aj.), knihovnu, 
údržbu veřejné zeleně, svoz, likvidaci a uložení komunálního 
odpadu, opravy místních komunikací, údržba bytového fondu 
města, SDH a vnitřní správa.

Podrobné finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací 
zřízených městem a organizačních složek města jsou k dispozici 
na ekonomickém odboru městského úřadu. 

V tvorbě a použití fondů města se nadále plánuje odvod 
příspěvku do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesová ve výši 
Kč 1,5 mil., dále pak  tvoření vlastního Fondu rozvoje 

a bydlení města v částce Kč 300 tis.,  tvorba Sociálního fondu 
zaměstnanců města ve výši 2% z objemu vyplacených mezd, 
čerpání fondu bude dle schválených zásad.

Ve Státním fondu rozvoje bydlení se čerpání tohoto fondu 
neplánuje, plnění bude probíhat splátkami do fondu dle 
uzavřených smluv se SVJ.  

Kateřina Černá
vedoucí ekonomického odboru



KULTURNÍ DŮM 
NOVÁ ROLE

BŘEZEN 2008

Sobota 1.3.
HITMIX DISCO DJ MAT, DJ Janda 
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Pátek 7.3.
MDŽ   16:00 - 20:00

Sobota 8.3.
CLUB DANCE DJ T. Stabenow
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Sobota 15.3.
PLES PRO MĚSTO

Sobota 22.3.
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA 16:00 - 04:00
& Latino Disco Party VSTUP ZDARMA
Hrají: 16:00 – 19:00 Pavel Nový

19:00 – 22:30 Gipsy Hary Band
22:30 – 23:00 Little Crocus
23:00 – 04:00 DJ T. Stabenow

HUDBA, TANEC, ZÁBAVA, OBČERSTVENÍ

Sobota 29.3.
DĚTSKÁ DISKOTÉKA DJ Janda
17:00 - 19:00, vstupné 10 Kč 

Sobota 29.3.
CLUB DANCE DJ Tomáš Stabenow
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

         CULTURE CLUB

Rezervé + info: 776 712 771

R

R

R

R

R

KNIHOVNAKNIHOVNA
NOVÁ ROLENOVÁ ROLE
Březen – měsíc internetu

1. Poprvé na počítači, poprvé 
na internetu (miniškolení pro 
veřejnost – dospělí, senioři, 
maminky na MD, nezaměstnaní) 
každá středa 

 13.00 – 17.00 hodin nebo 
po domluvě

2. Pracujeme ve Wordu a Excelu 
(miniškolení pro veřejnost 
– senioři, dospělí, maminky 
na MD nezaměstnaní) každé úterý 
od 10.00 – 12.00 nebo po domluvě

3. Chcete získat informace ? – ukažte 
svým nejbližším cestu do knihovny. 
Každý, kdo přivede do knihovny 

nového čtenáře bude sladce 
odměněn

4. Březen – za kamna vlezem, knihu 
do ruky vezmem. KNIHOVNA 
ČTE DĚTEM, DĚTI KNIHOVNĚ 
- čtení nejen pro děti( besedy pro 
děti se čtením) 

5.  Pleteme pomlázky - velikonoční 
soutěž

6. Po internetu do knihovny: on-line 
katalog www.knihovna.novarole.cz

7. Lov knihovnických bobříků 
– každých 14 dní lovíme jednoho 
bobříka

8.  Každé úterý od 15.00 hodin 
vědomostní soutěže a kvízy

9.  Noc s Andersenem 28. 3. (pro děti 
3. - 5. tříd) Dalibor Stach – Jak 
se točí pohádka promítání pohádky 
Návrat cínové hole

10. 1 hodina internetu zdarma pro 
každého čtenáře knihovny po celý 
měsíc ve výpůjčních dnech

 
Hana Horychová



Zpráva o činnosti ekonomického Zpráva o činnosti ekonomického 
odboru Městského úřadu v Nové odboru Městského úřadu v Nové 
Roli za rok 2007Roli za rok 2007

Ekonomický odbor zahájil loňský rok v částečném oslabení 
o jednoho zaměstnance, což bylo dosti znatelné, neboť 
počátkem roku se hradí většina poplatků na celý kalendářní  
rok dopředu a provádí se vyúčtování roku předešlého.   
Od měsíce března posílila odbor nová referentka, která dříve 
pracovala na Městském úřadu v Jáchymově, což je pro náš úřad 
nespornou výhodou, má úspěšně složené zkoušky odborné 
způsobilosti a potřebnou praxi, do její pracovní náplně patří 
zejména  evidence majetku města,  finanční kontrola dle z. č. 
320/2001 Sb., fakturace a pokladna.

V rámci zkvalitnění efektivity práce jsme začali 
s propojováním jednotlivých modulů ekonomického software 
pro státní správu Gordic, tzn. přenos dat z pokladny, fakturace 

a evidence majetku přímo do  účetnictví. 
Dalším z úkolů nad rámec standardních činností byla příprava 

podkladů a následné vyúčtování dotací, město získalo investiční 
dotaci od Ministerstva financí na rekonstrukci základní školy 
a neinvestiční dotace z fondů Evropské unie  na přeshraniční 
spolupráci – Myslivecké slavnosti a Letní slavnosti.

V průběhu loňského roku schválila Rada města zvýšené sazby 
nájemného z nebytových prostorů, z tohoto důvodu zajišťoval 
ekonomický odbor uzavření příslušných dodatků k nájemním 
smlouvám s jejich nájemci.

Dalším z řady časově náročnějších úkolů byla daňová 
přiznání na Daň z převodu nemovitosti v důsledku masivního 
prodeje pozemků v Nové Roli na sklonku minulého roku, tento 
úkol nám ještě přechází do následujícího roku 2008, který bude 
pro ekonomický odbor jistě stejně úspěšný jako ten minulý.

Kateřina Černá
vedoucí ekonomického odboru

MISTROVSTVÍ    MISTROVSTVÍ    
KARLOVARSKÉHO KRAJEKARLOVARSKÉHO KRAJE

Dne 9.2.2008 se v Rotavě  sešlo 50 vzpěračů, ze 4 aktivních 
oddílů našeho kraje, konkrétně L.Cheb,B.Sokolov ,TJ N.Role 
a domácího R.Rotava,aby bojovalo o cenné medaile z tohoto 
mistrovství.

Soutěž byla navíc  testem formy , před  zahájením soutěží  
na republikové úrovni.

Výkony Novorolských  závodníků.
žáci:
do 45 kg: Tomáš DITTRICH 41(19+22) 2.místo

junioři-17: 
do 62 kg: Ondřej KRBEC 102(45+57) 5.místo
  + 94 kg: Ondřej LAPŠANSKÝ 138(63+75) 2.místo

junioři-20:
do 85 kg: Antonín CHVOJKA 180(80+100) 1.místo
 Jakub VALDMAN 155(70+85) 2.místo

muži:
do 77 kg: Miloš PODŠER 223(105+118) 2.místo
do 85 kg: Václav MASTNÝ 230(100+130) 2.místo  

S pozdravem    
A.Kocur-předseda oddílu.

TurnajTurnaj

Turnaj pořádal TJ Spartak a DDM Horní Slavkov. Zúčastnilo 
se ho 8 družstev. Nová Role byla zastoupená mladší přípravkou 
ročník 2000 a mladší v této sestavě: Hegenbart Dominik, 
Svoboda Prokop, Rais Filip, Toužimský Matěj, Zaňka Roman, 
Kroupa Štěpán a Kvapil Jan – nejmladší účastník, kterému 
jsou teprve 4 roky. Družstvo hrálo pod vedením p. Jindry 
a p. Hegenbarta.

Další zájemci o tuto hru, ročník 2001 a mladší jsou vítáni!!!! 
Tréninky jsou v pondělí a ve středu od 16 hodin, po dobu 
zimních měsíců v hale TJ, v jarních a letních měsících na hřišti 
FK Nová Role.

Krajská soutěž 1. třídy KŠS KV 2007/2008Krajská soutěž 1. třídy KŠS KV 2007/2008
Organizátor: STK KŠS Karlovy Vary, Hlavní nebo pomocný rozhodčí: Oldřich Rosendorf, Město: KV Kraj
Pořadí po 6. kole  Datum: 14. 10 2007 Do 06. 04. 2008

Poř. Tým Part. + = - MP3 Body
1 Karlovarský šachklub Tietz C 6 5 1 0 16 33,5
2 ŠK Caissa Nová Role 6 5 0 1 15 28,5
3 ŠK Karlovy Vary B 6 5 0 1 15 27,0
4 ŠK Mariánské Lázně 6 4 0 2 12 29,5
5 TJ Spartak Chodov 6 4 0 2 12 25,5
6 TJ Jiskra Aš 6 3 1 2 10 24,0
7 Global Sokolov B 6 2 1 3 7 24,5
8 ŠK Karlovy Vary C 6 2 0 4 6 21,0
9 Baník Habartov B 6 2 0 4 6 19,5
10 TJ Ostrov B 6 1 1 4 4 21,0
11 Baník Hexion Sokolov C 6 1 0 5 3 22,0
12 TJ Olympic Hroznětín 6 0 0 6 0 12,0



Vážení spoluobčané!Vážení spoluobčané!
Nezapomněla jsem!Nezapomněla jsem!

Protože se mě pan RSDr. Cinegr 
v minulém Novorolském zpravodaji 
(02/2008) v článku nadepsaném Vážení 
spoluobčané! několikráte ptal: „Už 
jste zapomněla….?“ odpovídám, že ne. 
Pokládám za svou povinnost mu na jeho 
otázky odpovědět, aby věděl, že jsem 
nezapomněla! Odpovídám nejen jemu, 
ale zejména čtenářům, kteří jsou i mými 
spoluobčany, na otázky odpovědět 
a ujistit všechny, že jsem nezapomněla! 
Pokládám to za nejenom povinnost, 
ale zejména zdvořilé a slušné na otázky 
odpovídat.

Ovšem úvodem musím panu RSDr. 
Cinegrovi současně připomenout, 
že lhát se nemá, protože já jsem nebyla 
v sedmdesátých, ani pozdějších letech 
členem Občanského výboru č. 11 pod 
vedením ing. Hodiny, jejichž schůzí (jak 
napsal) jsem se nezúčastňovala, poněvadž 
jsem „byla samá služební cesta“ Členem 
OV byl můj manžel – ne já! A já jsem 
na žádných služebních cestách nebyla 
– nepočítám-li cesty s kočárkem po okolí 
Nové Role s malou dceruškou, která 
se narodila v r. 1973! Ale řešení otázky 
ceny tepla je nám nadále souzená, i když 
už mezi námi manžel není. Byl totiž 
v sedmdesátých letech jedním z řady 
obyvatel sídliště Pod Nádražím, kteří 
vedli soudní spor o správné vyúčtování 
topných nákladů s dodavatelem tepla 
KSNP Sedlec – závod Božičany. Soudní 
spor vyhrál a KSNP musely účtování 
tepla a TUV opravit pro všechny byty 
v sídlišti Pod Nádražím! 

Další pochybení pana RSDr. Cinegra: 
Jako místostarosta města a současně 
předseda redakční rady by měl vědět, 
že zasedání zastupitelstva se v únoru 
2007 konalo! Je na pováženou, 
že místostarosta města si to nepamatuje, 
navíc ještě, když se na únorovém 
zasedání projednával tak důležitý 
dokument, jakým je rozpočet města na r. 
2007. Skutečností je, že dne 24.2.2007 
se konalo 3. veřejné zasedání a usnesením 
č. 3/04 byl schválen rozpočet města na rok 
2007 včetně schválení tvorby a použití 
peněžních fondů. Usnesení z tohoto 
jednání je na webových stránkách města! 
Buď zapomněl, nebo účelově čtenáře 
Novorolského zpravodaje klame a  proto 
jeho prohlášení: „V  únoru 2007 žádné 
zasedání zastupitelstva města v Nové 
Roli nebylo!“ – je lživé, zavádějící.

K cenám tepla: Ať město Nová Role 
zveřejní smlouvu mezi městem Nová 
Role a Norobytem s.r.o.! Dodatkem 

koncentrační tábor, bylo znesvěceno, 
neboť se stalo místem skládky 
komunálního odpadu. To tehdejším 
pracovníkům MěNV a ONV nevadilo! 
A v r. 1990 už po koncentračním táboře  
nebylo ani památky – už se tam tyčila 
jen hora odpadů! A radnice dostala 
„nůž na krk“ – ukončení skládkování. 
Hledali jsme vhodné místo – nikde 
jsme nemohli najít – až jsme navázali 
jednání s tehdejším vedením Kombinátu 
Vřesová, které nám v úpatí Smolnické 
výsypky prodalo za symbolickou 1,- 
Kč pozemek pro skládku TKO s tím, 
že tam bude v budoucnu vyvážen 
odpad pouze z Nové Role, Božičan, 
Děpoltovic a Smolných Pecí. Toto byly 
totiž obce, se kterými mělo město Nová 
Role uzavřenou smlouvu o zajišťování 
svozu odpadu a ukládání. Jednali 
jsme potom s těmito obcemi a sdružili 
finanční prostředky (v poměru dle 
počtu obyvatel) na vybudování skládky. 
Skládky, bez které by byly mnohem větší 
náklady na odvoz TKO na skládku Činov 
nebo Vřesová, protože v průběhu dalších 
let by narůstaly s vývojem cen (doprava 
– PHM aj.). Domnívám se, že současné 
vedení města by mělo s těmito obcemi 
jednat o jejím rozšíření, tak jako my 
jsme před lety s představiteli těchto obcí 
jednali o jejím vybudování!

K opakovaným volbám: Náklady 
stály cca 66 tis.Kč – z toho 60 tis.Kč 
bylo uhrazeno sponzorsky, takže obecní 
pokladna doplácela minimum.

K neoprávněnému vyplácení 
„tisíce korun za vedení Novorolského 
zpravodaje“: Tak prosím, zde pomalu 
– výplatu měsíčně 2 000 ,- Kč soud uznal 
za oprávněnou, protože se nejednalo 
o vedení, ale písařské práce. V 90.
letech nebyla doba počítačů, lidé nosili 
příspěvky rukopisné, které jsem všechny 
přepisovala o sobotách a nedělích, 
prováděla výtvarný návrh,  rozčlenění 
do stran, a včetně konečné grafické 
úpravy předávala přímo do tisku! Soud 
uznal, že se jednalo o práce, které neměly 
nic společného s vedením radnice, ani 
s vedením časopisu! Takže nic nebylo 
třeba vracet!

Nebudu už dále nic dodávat. Nelze 
uveřejňovat jen jednostranné názory 
redakční rady.Odvolávám se na zákon č. 
46/2000Sb. (tiskový zákon), dle kterého 
mám právo na zveřejnění odpovědi, aby 
se nemohlo stát, že člověk nemá obranu 
proti vyslovení polopravd, lží vyřčených 
v náznacích, proti tomu, když se řekne 
„a“  a nedodá se nehodící „b“.

Olga Zámostná

ke smlouvě město na základě výše 
uvedeného usnesení č. 3/04 o schválení 
rozpočtu zvýšilo cenu za pronájem 
horkovodu a tím cenu tepla. Zveřejněte 
zápis ze zasedání Dozorčí rady, kde jsem 
požádala o prověření správnosti ceny 
tepla! Navíc pro zajímavost: cena tepla 
v Karlových Varech (také z Vřesovodu) 
byla v r. 2007 412 Kč a v r. 2008 434 Kč. 
A k odměňování - za celý rok 2006 jsem 
obdržela  6 000,- Kč (před zdaněním). 
Ovšem odměnu jsem obdržela nejenom 
já, ale i členové Dozorčí rady, a o těch už 
v článku není zmiňováno. 

K fondu přivaděče v r. 1999: Fond 
nebyl prázdný! Navíc, připomínám 
to proto, že už je to pěknou řádku let, 
že v r. 1990, když jsem přišla na radnici, 
byla řada věcí ve městě v havarijním 
stavu. Občanů se zejména bytostně 
dotýkala dodávka tepla. Od postavení 
sídliště v šedesátých letech byla dodávka 
řešena neustále „provizorně“, „dočasně“, 
z novorolské porcelánky. Nikoho 
z tehdejšího vedení MěNV to nezajímalo 
a pokud vím, i pan RSDr. Cinegr byl 
po nějakou dobu ve vedení MěNV Nová 
Role. Kotelna novorolské porcelánky 
nepostačovala pro zásobování města 
teplem a TUV a k vlastní výrobě 
porcelánu a proto se mnohdy stávalo, 
že městu „zavřela kohoutky“ a v bytech 
bylo zima, teplá voda netekla, škola 
se musela uzavřít. Na to už je asi lidská 
paměť krátká! Nakonec nám vedení 
Karlovarského porcelánu dalo výpověď 
z dodávky tepla. Následovala řada 
jednání s Okresním úřadem Karlovy 
Vary, a Ministerstvem financí ČR -  
investory tepelného přivaděče z Vřesové 
do Karlových Varů, aby přednostně byla 
vybudována větev Mírová -  Nová Role 
před ostatními rozvody v Karlových 
Varech. Což se podařilo. Dále tu byl 
problém s mnohdy havarijním stavem 
sekundárních rozvodů tepla a TUV 
po městě. Byla vyměněna řada rozvodů 
– na Svobodově ulici, Bezejmenné 
a části ulice Rolavské. Celý systém 
zásobování tepla byl ze čtyřtrubního 
rozvodu převeden do dvoutrubního 
a v bytových domech, tehdy ve správě 
města, byla zřízena centrální příprava 
TUV. Tím došlo k výraznému snížení 
ztrát v rozvodech a k poklesu ceny tepla. 
Rozsáhlé práce byly rovněž provedeny 
v oblasti měření a regulace. 

Dalším velkým problémem 
bylo skládkování odpadů: Bohužel 
za minulého režimu se účelově 
zapomínalo. Na paměť utrpení válečných 
zajatkyň byl postaven u nádraží pomník, 
ale konkrétní místo jejich utrpení, 
místo, kde byl ve válečných letech 



Odpověď - na článek RSDr.Cinegra, Odpověď - na článek RSDr.Cinegra, 
uveřejněný v NZ č.02/2008 s názvemuveřejněný v NZ č.02/2008 s názvem
„Vážení spoluobčané“.„Vážení spoluobčané“.

Na tento příspěvek mohu reagovat pouze krátce, neboť 
nemá smysl a zbůhdarma utrácet energii na vyvracení různých 
spekulací, polopravd, výslovně účelových nepravd a informací 
získaných z druhé ruky účelově pokřivené a upravované. 
Informace od pana RSDr. Cinegra, uvedené v článku jsou 
vskutku „ zajímavé“, ale ta o Sněhurce je opravdu lepší.

Poznámka:
Uvedu jen jeden příklad, aby si občané udělali obrázek 

o „objektivitě“ informací, které v článku pan místostarosta 
uvádí jako fakt. Zmiňuje se zde o orgánech kraje, ministerstva 
a ombudsmana (Veřejný ochránce práv), kdy jsem měl údajně 
neúspěšně tyto orgány kontaktovat. Jedná se o zřejmou 
spekulaci, neboť tyto orgány jsem nekontaktoval já, ale můj bratr 
Zdeněk, který na základě plné moci zastupoval občana Nové 
Role ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Plná moc 
mu nejen umožňovala, ale i přímo ho zavazovala využívat všech 
řádných i mimořádných opravných prostředků ve prospěch 
zastupované osoby. A zastupovanou osobu zastupovat dle 
svého uvážení, jak mu to zákon umožňuje. Nikdo z města ani 
ze zastupitelů či radních nejsou kompetentní, a ani žádný zákon 
jim neumožňuje dirigovat či určovat, co zástupce s plné moci 
může konat či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o kauzu (lze užít i výraz 
causa) občan proti MěÚ. Pan místostarosta, byl předpokládám, 
o celé kauze  informován, ale využil celé této skutečnosti 

Vážení spoluobčané!Vážení spoluobčané!

Omlouvám se Vám. Myslel jsem, že již 
nebudu zabírat místo v Novorolském 
zpravodaji, ale články pana Miroslava 
Musila a paní Olgy Zámostné nemohu 
přejít bez povšimnutí, protože u obou 
jsou publikovány lživé údaje směřující 
k mé osobě. Nevím, proč zastupitel 
města pan Miroslav Musil ve svém 
článku připomíná svého bratra Zdeňka, 
když já jsem se o něm a jeho zastupování 
nějakého občana Nové Role nikde ani 
nezmínil. A nebyl to jeho bratr Zdeněk, 
který v minulém roce požádal Krajský 
úřad v Karlových Varech o prošetření 
postupu města při povolování provozu 
výherních hracích automatů. Jak jsem 
již psal, Krajský úřad jeho podání jako 
bezdůvodné zamítnul. S tím se ale 
zastupitel Miroslav Musil nespokojil. 
Ve druhé polovině roku podává trestní 
oznámení ve věci podezření z trestného 
činu zneužívání pravomoci veřejného 
činitele na Policii České republiky, 
útvar odhalování korupce a finanční 
kriminality. I tato kauza se týká toho, 
že podle mínění pana Miroslava Musila 
se strarosta, místostarosta, či členové 
rady dopustili trestního činu, když 
nezabránili provozování výherních 
hracích automatů v provozovnách paní 

členem a později předsedou komise 
výstavby. Stejně tak ještě dnes existují 
zápisy ze schůze Občanského výboru
č. 11, kde je paní Zámostná 
omlouvána.

O tom, že se snaží paní Zámostná 
s námi manipulovat svědčí i ta 
skutečnost, že neustále dokola tvrdí, 
že v únoru 2007 se konalo zasedání 
zastupitelstva města. Možná někde 
jinde - třeba na Božím Daru. Ale 
v Nové Roli to rozhodně nebylo.
3. zasedání ZMě v Nové Roli se konalo 
29. ledna 2007 a pod bodem  3/04  - 
1), schválilo rozpočet města na rok 
2007. A můžete se o tom doopravdy 
přesvědčit na webových stránkách 
města jak píše jmenovaná.

Ano je pravda, že jsem byl v letech 
1972-80 tajemníkem MěNV v Nové 
Roli. Za celou tuto dobu si ale nevzpo-
mínám, že by porcelánka „zavřela 
kohoutky“ a v bytech byla zima, teplá 
voda netekla, či se musela zavřít 
škola. Ano je pravda, že problémy byly 
a nejenom s teplem. A taky na ně celá 
společnost v roce 1989 dojela. Ale už 
tehdy se na úrovni ONV připravovaly 
projekty na využití odpadního tepla 
z Vřesové. Nebudu zde polemizovat 
nad tím, jak výhodné bylo koupit 
pozemek na skládku za 1 Kč, když 

Podhorné. Do současné doby jsme 
všichni včetně řady pracovníků MěÚ 
byli podrobeni výslechům ze strany 
policistů uvedeného útvaru a případ 
není ještě uzavřen. A nyní ruku na srdce. 
Komu z Vás, vážení spoluobčané vadí, 
že v hostincích v Nové Roli nejsou 
výherní hrací automaty? Komu z nás 
všech vadí, že o naše město nemají 
zájem gembleři z širokého okolí?

Nerozumím poslední větě v článku 
pana Miroslava Musila a nevím koho 
myslí tím „drahým kolegou z partaje“. 
Já byl ve svém životě a to do roku 
1989 pouze v jedné partaji a to KSČ. 
Vím, že jsem tam byl spolu s tatínkem 
Miroslava Musila a jeho bratry, kteří byli 
příslušníky SNB. Že bych byl v nějaké 
partaji se zastupitelem Miroslavem 
Musilem si opravdu nepamatuji.

To článek paní Olgy Zámostné je jiné 
kafe.

Jmenovaná dáma se zřejmě řídí 
heslem: „Zatloukat, zatloukat, 
zatloukat“. I když nevím proč? Naštěstí 
existují ještě dnes listinné důkazy 
na to, že pan Stanislav Zámostný byl 
ve volbách v roce 1976 zvolen do funkce 
poslance MěNV v Nové Roli za volební 
obvod číslo 37 (tehdy měl MěNV 
v Nové Roli celkem 43 poslanců) 
a na prvním plenárním zasedání se stal 

v citovaném  článku účelově proti mé osobě. 
Toto vše podle rčení „účel světí prostředky“, Musil jako 

Musil, hodím si blátem, nějaké šmouhy zůstanou. O výsledku 
zastupování občana mým bratrem, jsem nebyl informován, 
neboť tento má určité povinnosti k osobě, kterou zastupoval.

Ostatní informace v článku jsou obdobné, akorát v „bledě 
modrém“.

K cenzuře doporučuji, aby si RSDr.Cinegr  nastudoval 
obsahový význam tohoto slova v příslušné odborné literatuře. 
Cenzuru opravdu zakazuje Listina základních práv a svobod, 
která je součástí ústavního pořádku ČR. Pokud je tento zákaz 
uveden v LZPS, kdy se jedná o ústavní zákon v nižších právních 
normách se tato skutečnost jako zřejmá již neuvádí např.: 
v zákonech obecných jako je tzv. „Tiskový zákon“ a ostatní.    

Samotné omezení RMě, které je delegováno na redakční radu 
NZ, tedy právo neuveřejnit příspěvky, jejichž text bude obsahovat 
zjevné vulgarismy, pomluvy a lži, je jen účelová záminka, jak 
se vypořádat s příspěvky, které nejsou vhod. O tom svědčí dvě 
skutečnosti:

1) článek RSDr.Cinegra, na který se vztahují všechna RMě 
a redakční radou určená omezení. 

2) dále pak odmítnutí příspěvku pana Poláčka s odůvodněním „ 
že se obsahem jeho příspěvku již zabýval Karlovarský deník 
24.1.2008“, uvedeno v listovce NZ na stránce č.2, označeno 
jako oznámení, které asi pro jistotu není podepsáno.

 
Pokud se jedná o výkřik „DOST“, souhlasím, ale každý 

si nejprve zameťme před vlastním prahem, drahý kolego 
z partaje.

Miroslav Musil
Zastupitel města



Tel.: 602 627 192

ZLATNICTVÍZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME

zlatézlaté a stříbrnéstříbrné šperky
i na počkání

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

JANA SÁROVÁ
Chodovská 84

Nová Role

VÝKUP ZLATAZLATA
za nejvyšší ceny

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ
Otevírací doba:
Po. 900 - 1800

Út.-Čt. 900 - 1500

St. 900 - 1200 , 1400 - 1800

Pá. 900 - 1300

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

VYRÁBÍME
zlatézlaté a stříbrnéstříbrné šperky

VÝKUP STŘÍBRASTŘÍBRA

www.zlatnicka-dilna-jana-sarova.cz

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno

řetízek 1200 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

od té doby každoročně platíme víc 
než 1 500 000 Kč obci Božičany 
za zhoršování životního prostředí. 
To by bylo nových aut a nafty na vození 
odpadků na Činov nebo Vřesovou.

Pokud v závěru svého článku píše 
paní Zámostná o neoprávněném 
vyplácení „tisíce korun za vedení 
Novorolského zpravodaje“, tak bych 
jí chtěl připomenout, že si na jednání 
RMě dne 29.8.1996 nechala schválit 
dohodu, podle které měsíčně ke svému 
platu inkasovala 3.000,-- Kč. Přes 
prohrané volby v roce 1998 si tuto 
částku vyplácela i nadále a teprve 
příchodem nového vedení města jí 
byla tato dohoda k 30.4.1999 zrušena. 
Takže celkem si paní Zámostná v době 
od 1.8.96 do 30.4.99 vyplatila za vedení 
NZ 99 000 Kč. Žádný soud tuto částku 
neprojednával.

Pouze JUDr. Miroslav Pecka, 
státní zástupce Okresního státního 
zastupitelství v Karlových Varech 
ve svém usnesení ze dne 20.4.2001 

se dál ve prospěch našeho města. 
S ohledem na naše soudnictví s panem 
starostou souhlasím. Nemám ani 
zájem vytahovat léta staré záležitosti. 
Ono totiž postavení se do čela 
městského zastupitelstva, vzít na sebe 
zodpovědnost v podobě postu starosty, 
místostrarosty či radního je v každém 
případě role nevděčná. Jen málokterý 
z těch stovek spokojených občanů 
sedne a napíše článek do Novorolského 
zpravodaje nebo s pochvalou vystoupí 
veřejně na zasedání zastupitelstva. Vždy 
se ale najdou dva, tři či čtyři křiklouni, 
kterým nebylo městem vyhověno. 
Všichni víme, že i v devadesátých 
letech radní města pod vedením paní 
Zámostné měli na mysli prospěch 
Nové Role. Ne vše se ale vždy vydaří 
ku spokojenosti všech a po létech 
se pitvají jenom negativa.

 

RSDr. Cinegr Ladislav
místostarosta města

konstatuje, že tímto rozhodnutím není 
dotčeno právo poškozeného domáhat 
se svých práv - náhrady způsobené 
škody v řízení civilním. Ono těch 
sporných částek na výplatních paskách 
paní Zámostné bylo v letech 1996-1999 
víc.

V dopise Ministerstva vnitra ČR 
ze dne 24.2.2000 se ředitel odboru pro 
místní správu pozastavuje např. nad 
tím, že výše jednorázových odměn paní 
Zámostné v letech 1996-1998 (pokaždé 
to bylo přes 70 tisíc korun) překračovala 
horní (maximální) hranici stanovenou 
nařízením vlády. Nelogické se mu zdálo 
i proplacení nebývale vysoké náhrady 
za dovolenou v měsíci lednu 1999, kdy 
si paní Zámostná vyplatila 49 004 Kč. 
A tak by se dalo z pětistránkového 
dopisu Mgr. Jiřího Kamínka, ředitele 
odboru MUČR citovat dál. Faktem 
ale zůstává, že v té době nový starosta 
města pan Václav Heřman přesvědčil 
radní města, aby se za celou minulostí 
udělala tlustá čára a pracovalo 
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

VÝHODY
•Novinky a trendy 2008
•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, HARMONY

•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRUVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844

e-mail: info@manipul.cz

NOVINKY A TRENDY 2008

NOVINKY A TRENDY 2008
PL

A
ST

O
VÁ

 O
K

N
A

 A
 D

V
EŘ

E
R

O
LE

T
Y

 • 
Ž

A
LU

Z
IE

 • 
PA

R
A

PE
T

Y
 • 

ST
Ř

EŠ
N

Í O
K

N
A

 • 
SK

LE
PN

Í O
K

N
A

SÍ
T

Ě 
PR

O
T

I H
M

Y
Z

U
 • 

G
A

R
Á

Ž
O

VÁ
 V

R
A

TA

PĚ
T

IK
O

M
O

R
O

V
Ý

 P
R

O
FI

L 
Z

A
 C

EN
U

 Č
T

Y
Ř

K
O

M
O

R
O

V
ÉH

O
K

e 
ka

žd
ém

u 
ok

nu
 v

ni
tř

ní
 p

ar
ap

et
 z

da
rm

a 
!

( š
íř

e 
18

0 
m

m
 - 

ba
rv

a 
bí

lá
 n

eb
o 

m
ra

m
or

 )

Z
A

M
ĚŘ

T
E 

SE
 N

A
 S

K
U

T
EČ

N
O

U
 K

VA
LI

T
U

C
en

a 
na

ši
ch

 o
ke

n 
V

ás
 p

ří
je

m
ně

 p
ře

kv
ap

í

A
K

C
E 

- ž
al

uz
ie

 n
a 

tr
oj

dí
ln

é 
pa

ne
lá

ko
vé

 o
kn

o 
1 

26
0,

- K
č

vč
et

ně
 m

on
tá

že
 a

 D
PH

 5
 %

qa
rt

o.
re

al
@

se
zn

am
.c

z

P
R

O
D

E
J 

A 
M

O
N

TÁ
Ž 

S
TA

V
E

B
N

ÍC
H

 O
TV

O
R

O
V

Ý
C

H
 P

R
V

K
Ů

Q
A

R
TO

 R
E

Á
L

O
B

C
H

O
D

N
Í S

TŘ
E

D
IS

K
O

 C
H

O
D

O
V

U
 P

O
R

C
E

LÁ
N

K
Y 

49
8

TE
L.

/F
A

X
: 3

52
 6

66
 3

91
e-

m
ai

l: 
qa

rto
.re

al
@

se
zn

am
.c

z

Te
l.:

 6
02

 7
71

 6
00

cz
.m

ai
l@

em
ai

l.c
z

D
ár

ko
vé

 k
up

ón
y 

+ 
dá

re
k 

od
 n

ás
.

Pr
o 

m
am

in
ky

 n
a 

M
D

 h
líd

án
í d

ět
í Z

D
A

R
M

A
.

V
ýu

ka
 v

 n
ov

ýc
h 

kl
im

at
iz

ov
an

ýc
h 

vo
ze

ch
.

V
ýc

vi
k 

sk
up

in
y 

„B
“ 

- 6
90

0,
- K

č,
 

ko
m

pl
et

ní
 c

en
a 

vč
et

ně
 u

če
bn

ic
,

pl
at

ba
 m

ož
ná

 i 
na

 s
pl

át
ky

.

O
d 

pr
os

in
ce

 2
00

7 
je

 m
ož

né
 sp

lá
ce

t
70

0,
- K

č/
m

ěs
., 

i p
o 

sk
on

če
ní

 k
ur

zu
.

N
aj

de
te

 n
ás

 1
00

m
po

d 
m

ar
ke

te
m

 „L
ID

L“
v 

bu
do

vě
, k

de
 sí

dl
í

pr
od

ej
na

 „R
A

BI
T“

.
Vc

ho
d 

ze
 d

vo
ra

, d
ru

hé
 p

at
ro

.
U

če
bn

y:
C

ho
do

v,
 O

st
ro

v,
 K

ar
lo

vy
 V

ar
y


