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– vystoupí Swing Party Band
– skupina Black Jack

V neděli 23. září od 14 hodin vystoupí v prostoru u TIC
Červení panteři

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych Vás chtěl seznámit se dvěma
postřehy uplynulých dní.
Událostí číslo jedna z mého pohledu bylo slavnostní zahájení
provozu nové vypalovací pece Karlovarského porcelánu a. s.
závod Nová Role, na které jsem byl pozván generálním
ředitelem panem Vlastimilem Argmanem. Zástupci firmy
KP a. s. nám bylo sděleno, že se jedná o jejich největší investici
v poslední době. Většina Novoroláků ví, že stará pec byla
postavena před více než 40 lety a nyní nesplňovala parametry
pro výrobu kvalitního porcelánu a dopadu na životní prostředí
v okolí porcelánky. Tato nová pec je zárukou kvalitnější výroby
za nižších finančních nákladů a je zajisté zárukou nižších
nežádoucích zplodin, které se tvoří při spalování. Je mnohem
menší, výkonnější a její provoz je tudíž efektivnější. Celá
výrobní hala na mne zapůsobila prosvětlenějším a vzdušnějším
dojmem. Při této příležitosti jsem měl čas si pohovořit s panem
Argmanem o plánech do budoucna a překvapila mne jeho
odhodlanost vše rekonstruovat a modernizovat. Toto odhodlání
jsem pociťoval od celého vedení společnosti. Držím jim proto

Výměna ostrých pecí na závodě
Nová Role
Největší firmou v Nové Roli je tradičně místní porcelánka.
Mnoho obyvatel Nové Role v ní pracovalo nebo dosud pracuje.
Proto se domníváme, že čtenáře Novorolského zpravodaje bude
zajímat nejnovější dění v závodě.
Vedení Karlovarského porcelánu, a. s. učinilo rozhodnutí
a přistoupilo k nahrazení tunelových pecí pro ostrý výpal
pecí novou. Celá výměna pecních agregátů proběhla ve velice
krátkém čase - během měsíce července 2007. Bourání tunelových
pecí těžkou technikou začalo začátkem července. Dnem i nocí
odvážela nákladní auta vybouraný materiál z porcelánky a jiná
navážela beton na výstavbu. Všem obyvatelům Nové Role,
kolem jejichž domů plně naložená auta projížděla, se dodatečně
omlouváme za narušení poklidu v okolí jejich bydliště.
Dne 1. srpna 2007 byl zahájen plný provoz nové pece,
dodané firmou GRÜN. Tato pec při vyšším výkonu a výrazně
nižší spotřebě zemního plynu zvýší kvalitu vypalovaných
výrobků a sníží emise zatěžující životní prostředí. Modernizace
pecí přispěla ke stabilizaci závodu a k zachování pracovních
příležitostí v Nové Roli.
Karlovarský porcelán a.s.

palce, aby to dopadlo, jak si představují.
Dále nemohu zapomenout na venkovskou šuškandu okolo
školy v přírodě, která se konala koncem měsíce června.
Zprávy, které přicházely od žáků k rodičům, údajně též od
učitelů a vychovatelů a následně se dostávaly ke mně, nebyly
povzbuzující. Jak si vzpomínám, velkým problémem po
příjezdu na místo bylo zjištění, že prostory pro ubytování jsou
údajně dosti zanedbané a nevhodné. Po pár hodinách byly děti
ubytovány a škola v přírodě mohla začít. Následně probíhalo vše
normálně, jak jsem se dozvěděl od ředitele pana Veselého. Co
mne ale nejvíce překvapilo, bylo zjištění, že si po skončení školy
v přírodě nikdo nestěžoval a ani školská rada k tomuto neměla
žádnou připomínku. Možná to bylo způsobeno prázdninami
nebo jsem připomínky neobdržel? Možná, že se více dozvíme
až bude zahájen nový školní rok nebo celá záležitost odezní do
ztracena?
S přáním krásného podzimního období
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Blahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci září 2007.
K významnému životnímu výročí
blahopřejeme těmto občanům:
Marie Šmídlová
Margita Havrlová
Ludvík Bednařík
Ruta Dotzauerová
Miloslav Pospěch

Akce komise pro seniory v září 2007
středa 12. září 2007

- Beseda s vedoucím oddělení Policie ČR v Nové Roli. Koná
se v klubovně DPS. Platí pro obyvatele DPS. Zahájení
v 15 hodin.

sobota 15. září 2007

- Celodenní vlakový výlet do Lužné u Rakovníka pro přátele
železnice. Návštěva největšího železničního muzea ČD
v České republice. Akce ve vlastní režii účastníků. Sraz na
nádraží, odjezd z N. Role v 839.

sobota 22. září 2007

- Michalská pouť v Nové Roli. Návrat k tradicím. Kulturní
program, rodinná a přátelská setkání, loučení s létem.

sobota 29. září 2007

- Celodenní autobusový výlet Za významnými památkami
Karlovarska. Odjezd od KD v 800. Účastnický poplatek
100 Kč. Přihlášky přijímá do obsazení míst v autobusu paní
Fedorová v podatelně MěÚ.

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Vítáme nové občany
našeho města
Radek Škrobák
Ladislav Gregor
Pavel Kidala
Valentýn Vimmer
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození Vašich dětí. Dětem přejeme
hodně zdraví a radostné dětství.

Co nového z činnosti komise?
Když jsme se v červenci t.r. obrátili na obyvatele domu s pečovatelskou službou
v Nové Roli s prosbou o vyplnění jednoduchého dotazníku ve věci předpokládaného
zájmu o aktuální otázky jejich věku, setkali jsme se s odezvou jen u 31,9% dotazovaných.
Z 47 domácností s nájemníky DPS odpovědělo jen 15 domácností. Ti, kteří se do akce
zapojili, vyjádřili s navrhovaným programem dotazníku ve většině souhlas. A tak od
září t.r. budeme konat pro obyvatele DPS v klubovně DPS různá setkání a besedy
s odborníky a věříme, že budou zajímat i ty obyvatele DPS, kteří náš dotazník přehlédli,
nevyplnili a jejichž názor neznáme.

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Komise pro práci se seniory

Oprava topného kanálu

Poděkování

Obyvatelé domu čp. 227, kteří měli vzhledem k opravě topného kanálu několik
týdnů ztížený přístup do domu, budou mít nyní spolu s ostatními obyvateli sídliště
jistotu bezporuchové dodávky tepla a navíc i nová parkovací místa pro osobní
auta. Škoda jen, že přitom přišla vniveč práce dělníků na nedávno vydlážděném
chodníku.

Moc se nám líbilo na skautském táboře.
Nejlepší byly výlety, noční hlídky, koupání
a dobré jídlo. Děkujeme organizátorům.

Jaroslav Červený

Baruška a Verča

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 19.
Území obce a občan obce
Dle čl. 99 Ústavy České republiky jsou ve členění republiky obce pojaty jako základní územní samosprávné celky. S výjimkou
vojenských újezdů (zvláštní území pod vojenskou správou) je celá Česká republika rozčleněna na jednotlivé obce a ten, kdo je v obci
hlášen k trvalému pobytu je občanem obce, ať se v obci zdržuje či ne. Rozhodující pro vymezení obce tedy jsou:
1. Její území – územní princip členění s vymezením hranic obcí v rámci ČR v souladu se zákonem o územním členění státu.
2. Alespoň minimální počet trvale hlášených občanů tak, aby obec mohla plnit svou ústavní samosprávnou roli – tzn. mohla vytvořit
svůj hlavní samosprávný orgán zastupitelstvo obce ( v obcích do 500 obyvatel je minimální počet volených členů zastupitelstva
5).
3. Funkčnost orgánů místní samosprávy – nestačí tedy pouze zvolení zastupitelstva, ale zvolené zastupitelstvo musí být též schopno
obec spravovat dle zákona o obcích.
1. a tedy hlavním určujícím prvkem vymezujícím každou obec je již zmiňované území obce. Není třeba dodávat, že toto vymezení
územní vychází z historického vývoje jednotlivých obcí, který je leckde zachycen až do středověku. I dle soudobé právní úpravy
v zákonech o obcích vznikaly a mohou vznikat nové obce, jiné obce zase zaniknout či se mohou měnit hranice obcí a také se tak občas
děje. V současnosti můžeme na jedné straně např. sledovat snahu části obyvatel bydlících ve čtvrti Stará Role odtrhnout se od Karlových
Varů a vytvořit tak samostatnou obec Stará Role či na straně druhé snahu větších sídel včetně hlavního města Prahy pohlcovat menší
satelitní obce kolem nich. Jak se počet obcí v ČR měnil v nedávné historii (statistická data ČR dle údajů Českého statistického úřadu):
Rok:
1961 1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994 – 2002 2003-4 2005-6 2007
Počet obcí:
8726 7511
4778
4100
5768
6097
6196
6230 – 6254
6249
6248 6249
Z tohoto jednoduchého souboru dat je krásně čitelné v jaké míře došlo na území České republiky v nedávné historii k razantním změnám
– rozsáhlé centrálně řízené slučování obcí po roce 1970 a naopak návrat k větší rozdrobenosti obcí v důsledku reálného zavedení práva na
samosprávu obcí po změně režimu po roce 1990.
Jak tedy může vzniknout a zaniknout současná obec, resp. být změněny její hranice?
Dvě nebo více obcí, které spolu sousedí, se mohou na základě dohody sloučit a vytvořit tak zcela novou obec s novým názvem, jejíž
území tvoří území slučovaných obcí. Obdobně se může jakákoliv obec připojit k jiné obci, která nepřestává existovat a stává se právním
nástupcem zanikající připojené obce. Dohoda obcí v tomto případě je vyjádřena rozhodnutím zastupitelstev příslušných obcí a případně
též místním referendem v obci, kde do 30 dnů po rozhodnutí zastupitelstva o sloučení obce či jejím připojení je podán návrh na jeho
konání.
Aktuálnější téma v dnešní době se jeví možnost oddělení části obce a vznik nové obce (viz. mediálně viditelné snahy čtvrtě Stará
Role na odpojení se od Karlových Varů, apod.). Pro vznik nové obce tímto způsobem je nutno, aby obě obce měly více jak 1.000 občanů
– jak nově vznikající obec oddělením, tak i původní obec po oddělení části obce od ní. Tzn., že podle současného právního řádu ČR se
např. ani Jimlíkov ani Mezirolí nemohou oddělit od Nové Role a stát se tak samostatnou obcí. Další podmínky vzniku samostatné obce
oddělením části obce od jiné jsou tyto:
-

část obce, která se chce oddělit i zbývající část obce, musí mít samostatné katastrální území jako souvislý územní celek sousedící
nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem
v části obce, která se chce oddělit, musí s tímto oddělením vyslovit občané žijící v této části obce souhlas v místním referendu
– jedna z mála funkcí přímého výkonu demokracie občany v dané lokalitě
po vyhlášení výsledků místního referenda se žádá Ministerstvo vnitra ČR o souhlas s názvem nově vznikající obce, přičemž
o oddělení části obce v konečné fázi rozhoduje příslušný krajský úřad na návrh podaný na základě kladného výsledku místního
referenda. V případě, že jsou splněny všechny zákonné podmínky oddělení části obce a tedy vzniku obce nové tímto způsobem,
má rozhodnutí krajského úřadu pouze deklaratorní charakter – tzn., že krajský úřad svým schválením podaného návrhu pouze
deklaruje platnost samosprávného rozhodnutí obce na oddělení její části a že toto oddělení proběhlo v souladu se zákonem včetně
uzavření příslušné dohody dle zákona o obcích na rozdělení majetku původní obce.

Poslední možnost vzniku nové obce je zvláštní případ, a to změnou vojenského újezdu nebo jeho části na obec, tzn. zrušením části
území pod vojenskou správou dle zákona na obranu republiky a nahrazením této správy veřejnou samosprávou dle zákona o obcích.
Jde-li pouze o změnu hranic mezi obcemi, při které nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce, postačí
k takové změně hranic vzájemná dohoda zúčastněným obcí po jejím projednání s příslušným katastrálním úřadem. Poté je schválení
takových dohod v pravomoci zastupitelstev příslušných obcí a jejich uzavření se pouze oznamuje Ministerstvu financí ČR a finančnímu
úřadu. V případě změn hranic obcí týkajících se hranic s vojenskými újezdy, hranic okresů, krajů, či státu je pak nutno splňovat další
zákonné podmínky, nejnáročnější jsou samozřejmě takové podmínky při změnách hranic týkající se změn hranic států, které musí
být ošetřeny příslušnou mezinárodní smlouvou v souladu se zásadami mezinárodního práva. Jinak jsou běžné změny hranic mezi
jednotlivými obcemi podstatně jednodušší záležitostí oproti procesům sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce. Záměrně
se zde nebudu rozvádět, kam až taková změna hranic obce může dojít, jak velké území obce včetně občanů na takovém území žijících
lze tímto způsobem od jedné obce oddělit a druhé obci přičlenit, neboť toto zákon konkrétně neřeší. Měly by však v takových případech
obdobně platit výše zmíněné zásady.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Škola v přírodě
Komise pro občanské záležitosti při
MěÚ v Nové Roli ve spolupráci se ZŠ
obnovila tradici pořádání „Stužkové
slavnosti“. Tato akce je slavnostní
rozloučení s absolventy 9. tříd ZŠ. 26.6.
v 16 hod. se na sále KD sešli žáci 9.
tříd. Děti byly společensky oblečeny,
slavnostně naladěny a s napětím
očekávaly, co bude následovat. Sál byl
plný rodičů, babiček a dědečků a všech
těch, pro které bylo ukončení základní
školní docházky velikou událostí.
Slavnostního zahájení se ujala taneční
škola manželů Zíkových. Při nástupu
žáků na sál se bylo opravdu na co dívat.
Chlapci ve slušivých společenských
oblecích a dívky načesané, nalíčené
a v krásných šatech. Jistě se každá
maminka a babička uvědomila, že už
to nejsou jejich malé děti, ale skoro
dospělí lidé, na které čeká nová etapa
v jejich životě a bezstarostné dětství
odchodem ze základní školy končí.
Tento nový začátek, který děti čeká, je
plný očekávání, ale s tím „starým“ je
třeba se náležitě rozloučit.
Slavnostního stužkování se ujal pan

ředitel Veselý s třídními učitelkami.
Pan ředitel promluvil k jednotlivým
žákům, rodičům i ostatním hostům.
Po slavnostním stužkování posledního
žáka pokračoval kulturní program.
V jednotlivých třídách byly vyhlášeny
různé ankety, kde žáci tajným
hlasováním určili vítěze. Například
nejoblíbenějším
spolužákem
a spolužačkou se stali Klára Maslejová,
Marcela Břízová,
Jakub Floder
a Dominik Vu. Díky sponzorům
dostali vítězové anket krásné dárky.
Odměněni byli také Jaroslav Pokorný,
Ondra Lapšanský, Kamila Žajdlíková
a Klára Maslejová, kteří ještě i v deváté
třídě měli na vysvědčení vyznamenání.
Drobné dárky na památku dostali
všichni žáci. Dovolím si tímto všem
sponzorům a příznivcům naší akce
poděkovat. Jsou to firma ČNEF
– mont. Stavby – p. R. Veleba, firma
Eurotherm-KV s.r.o. – p. R. Škardová,
firma
DINOCOMMERCE
s.r.o.
– p. M. Zachariáš, řeznictví – p. J.
Pokorný, místostarosta p. L. Cinegr,
p. V. Dřevikovský a p. J. Borská. Za
kulturní program bych ráda poděkovala
paní J. Kotkové a jejím děvčatům,
p. J. Pečenkové tanečnímu kroužku

Dětské hřiště

při DDM a za ukázku břišních tanců
děkuji Evě Musilové a její kamarádce.
Na diskotéce předvedlo své vystoupení
duo karatistů.
Diskotéka s programem byla tím,
na co se děti nejvíce těšily. Celý
podvečer s hudbou a moderátorkou
Míšou Kousalovou byl „nabitý“
dobrou náladou, smíchem a pohodou.
Tancovalo se, soutěžilo, ale i zpívalo.
Všichni se výborně bavili. Pak přišel
konec diskotéky, poslední společné
okamžiky a pak? Hurá do života! I ti
nejotrlejší kluci si uvědomili, že se
rozletí do všech koutů světa a statečně
bojovali s emocemi. Vidět byly i slzičky,
ale ty ke každému loučení patří. My
všichni, co jsme celou akci připravili,
bychom si přáli, aby děti, až se sejdou
za několik let, vzpomínali na Stužkovou
slavnost, na školu a na učitele.
Na závěr děkuji všem organizátorům,
především Míše Kousalové, Lence
Žigovičové, Jaroslavu Pokornému
a Líbě Kaiserové.
A příští rok pokračujeme…
Za komisi pro občanské záležitosti
Jitka Pokorná

zajistilo stavební povolení, vybralo firmu a za 1 800 000,-Kč
akci realizovalo. Jak dětské hřiště vypadá dnes, si můžete
prohlédnout na přiložených fotografiích. Omlouvám se touto
cestou všem, které jsem přesvědčil, aby pro výstavbu dětského
hřiště zvedli ruku. Do budoucna jsem pro investování všech
peněz města do osazení kamerového systému po celém městě
a zřízení městské policie ne o dvou či třech policajtech, jak je
někdy navrhováno, ale přijmout tolik městských policajtů, co
rozpočet unese. Jedině tak jsme asi schopni zajistit výchovu
mladé generace v Nové Roli, protože „já“ přece nebudu hasit,
co mě nepálí a za oknem a dveřmi mého bytu mě nic nezajímá
(jak píše zastupitel města pan Musil na jiném místě tohoto
zpravodaje). Co na tom, že jsou to děti konkrétních rodičů.
Vždyť jsou na pozemcích města, tak ať se město stará.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Dříve než Město Nová Role rozhodlo o výstavbě dětského
hřiště, předcházela tomu řada diskusí. Na jedné straně byly
prosby a požadavky maminek s malými dětmi. Řada z nich
poukazovala na to, jak se stará město Chodov, Karlovy Vary,
ale i obec Božíčany a kde všude jsou postavena krásná moderní
dětská hřiště. Na druhé straně byly hlasy, že v Nové Roli nic
nevydrží, nikdo si ničeho neváží a že se jedná o zbytečně
vyhozené peníze. Byl jsem na straně těch, kteří chtěli mít v obci
to, co funguje i jinde. A protože v koutku duše jsem měl trochu
obavy o budoucnost této investice, přidal jsem se k těm, kteří
chtěli dětské hřiště postavit tam, kde bude lidem na očích, kde
budou mít vandalové strach něco ničit, kde je bude mít kdo
okřiknout, případně někomu na úřadě sdělí jméno toho, kdo
zařízení úmyslně ničí. V konečné fázi Město zadalo projekt,

Turnaj pétanque v Mezirolí
První sobotu v měsíci srpnu uspořádal místní
sportovní klub SK Koloťuci ve spolupráci
s hostincem HUBERT turnaj v pétanque. Za
slunečného počasí se k prezentaci dostavilo
22 trojčlenných týmů. Již tradičně se kromě
místních borců zúčastnili „koulaři“ ze širokého
okolí: Nová Role, Žlutice, Toužim, Plzeň, Cheb,
Karlovy Vary, Ostrov, Pozorka, Kolová, Březová
u Sokolova, Nové Hamry.
Hráli jsme ve čtyřech skupinách systémem
„každý s každým“ do 11 bodů. Dvě skupiny byly
6 členné a dvě 5 členné. Celý turnaj probíhal za
svižného tempa a ve sportovním duchu, takže po
třetí hodině jsme znali postupující do „play off“.
Z každé skupiny postoupily první dva týmy
do bojů o konečné prvenství. Týmy, kterým se
nepodařilo postoupit, měly možnost zahrát si
doplňkový turnaj tzv. mele na 4 kola. Každý měl
tak možnost odehrát za celý turnaj 8 - 9 zápasů.
Po skvělých sportovních výkonech všech zúčastněných se vykrystalizovalo následující pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK Koloťuci - Radek Neužil, Pavel Pavlovič, Milan Tintěra
PC Kolová - Josef Gubiš, Jiří Vašíček, Julie Vašíčková
OSIKA Plzeň - Václav Mráz, Tomáš Jirkovský, Jana Rádiusová
CP Vary(Ostrov) - Jiří Džupin, Míra Murčo
Sísáci - Anna Süssnerová, Jaroslav Süssner ml., Jaroslav Süssner
AGRO CHEB - Ivana Šafářová, Jana Šafářová, Josef Čihák
PPA Pozorka - Jiří Michovský, Franta Volenec, Renata Došková
1. Toužimská - Honza Themot, Jaroslav Kepl, Tonda Brožíček

V mele trojic se nejvíce dařilo těmto hráčům:
1.
2.
3.
4. - 5.
4. - 5.

Mamuti - (Kolová) - Petr Plucar, Petr Plucar ml., Lenka Plucarová
AGRO CHEB - Jiří Fanta, Veronika Šátrová, Franta Šátra
Nové Hamry - Jiří Dellinger, Milena Dellingerová, Petr Končel
PPA Pozorka - Petr Ondrák, Martin Došek, Jana Michovská
AGRO CHEB - Jaroslav Kraus, Jaroslav Boček, Martin Černík

(celkem se do doplňkového turnaje zapojilo 11 družstev)
Za sportovně a přátelsky prožitou sobotu patří kromě zúčastněných velké poděkování také sponzorům: Město Nová Role, Porcelánka
Lesov - Karel Vávra, Hostinec HUBERT Mezirolí. Tento turnaj byl druhým ze tří dílů seriálu TRIPLE TOUR Mezirolí. Největšími
aspiranty na zisk bonusu za celkové vítězství v seriálu nyní jsou tito hráči:
Jana Radoušová
Tomáš Jirkovský
Václav Mráz
Julie Vašíčková
Jiří Vašíček
Josef Gubiš

27 bodů
27 bodů
27 bodů
27 bodů
27 bodů
27 bodů

Jaroslav Černík
Jaroslav Kraus
Radek Neužil
Pavel Pavlovič
Milan Tintěra
Anna Süssnerová

22 bodů
22 bodů
20 Bodů
20 bodů
20 bodů
16 bodů

Po tomto turnaji figuruje ve výsledkové listině více jak 90 jmen.
Věřím,že se v hojném počtu sejdeme i 1. 9. 2007, kdy se uskuteční
poslední díl seriálu.
Tímto si dovoluji pozvat všechny zájemce o hru pétanque
na 1. 9. 2007 na hřiště u Hostince HUBERT. Budeme hrát opět ve
trojicích a prezentace je stanovena na 9.00 - 9.30 hod.
Bližší informace Vám rád poskytne Süssner Jaroslav
na tel.: 731 901 413.
Vaším koulím zdar
Süssner Jaroslav

Doplnění informací k seznamu
pečovatelských úkonů:
Uvedené služby poskytuje občanské sdružení RES VITAE
z Karlových Varů, které působí na celém území obce Nová
Role včetně městských částí Mezirolí a Jimlíkov.
Kontaktní údaje:
Občanské sdružení Res vitae
Blahoslavova 18/5
360 09 Karlovy Vary - Drahovice

Telefon: +420 353 566 426
Fax: +420 353 566 426
E-mail: specovs@volny.cz
Pro zavedení pečovatelské služby volejte na číslo:
DPS Nová Role: +420 353 951 603 nebo koordinátor
komplexní péče slečna Šindelářová: +420 604 238 686
V době od 7.00 do 15.30.
Pečovatelských služeb mohou využívat všichni občané Nové
Role bez rozdílu věku. Uvedené ceny jsou stanoveny dle zákona
o sociálních službách, platného od 1. 1. 2007.

Skládka odpadků
Město Nová Role postavilo a v roce 1996 uvedlo po
zkolaudování do provozu řízenou skládku. Pominu tu
skutečnost, že skládka byla vybudována na katastrálním území
obce Božičany, které jsme povinni za zhoršování životního
prostředí vyplácet v současné době 400,- a od příštího roku
dokonce 500,-Kč za každou uloženou tunu odpadu.
Provozovatelem skládky je od samého začátku Technická
služba Nová Role, dříve jako rozpočtová organizace, nyní jako
s.r.o. Veškeré příjmy z provozu skládky zůstávaly a nadále
zůstávají v pokladně Technické služby,s.r.o.
Z těchto příjmů jsou hrazeny odvody obci Božičany, odváděny
peníze do fondu rekultivace skládky a kryty ostatní náklady
spojené s provozem skládky. Každoročně bylo provozování
skládky ziskové v desítkách až stech tisíc korun a tyto zisky
byly rozpouštěny do nevýdělečných činností TS, s.r.o. Je škoda,
že TS, s.r.o. nikdy nevedla samostatnou, ucelenou evidenci
o příjmech a výdajích na skládce a tak o čistých příjmech za
jednotlivá léta se můžeme jenom dohadovat a nebo je pracně
dohledávat v účetnictví TS, s.r.o.
Podle původních projektů měla kapacita skládky stačit
na 23 let, tj. do roku 2019.
Je pravdou, že ukládání komunálního odpadu se oproti
projektu každoročně navyšuje. Je také ale pravdou, že skládka
nebyla nikdy dostatečně hutněna, nebyl zahájen provoz
kompostování, atd.. Skutečnost je taková, že dle posledních
zjištění je životnost skládky, při stávajícím ukládaném množství
odpadu spočítána na dva až tři roky, maximálně tedy do roku
2010.
A opět je Město Nová Role před problémem. Zrekultivujeme
skládku a začneme komunální odpad vozit na některou jinou
skládku? Kolik nás to bude stát, když již dnes investujeme ročně
do likvidace odpadu ve městě kolem tří milionů z městského

rozpočtu?
Nebo navýšíme stávající ochranné hráze a protáhneme
ochrannou folii a budeme nadále ukládat TDO doma, tedy na
vlastní skládce v katastru obce Božičany? To bude vyžadovat
investici v nejbližších letech v rozpětí tří až pěti milionů
z městského rozpočtu, se kterou nikdo nepočítal.
A dle informací Krajského úřadu i Ministerstva životního
prostředí není v současné době a v nejbližších letech nebude
vypsán dotační titul na rozšiřování obecních skládek. Stávající
trend je slučování odpadového hospodářství do větších celků se
zaměřením na spalovny, recyklaci apod..
V nejbližších dnech budou o této situaci jednat příslušné
komise a výbory města a nejpozději v prosinci by mělo
zastupitelstvo města přijmout konečné rozhodnutí. Jen tak se
město vyhne dalším statisícovým pokutám od České inspekce
životního prostředí.
Cinegr Ladislav, místrostarosta města

IV. ročník aerobiku u moře

zacvičit aerobik u moře.Ten, kdo neholduje tomuto sportu,
mohl lenošit u moře nebo navštívil některý z poznávacích
výletů: Barcelona, vodní svět Waterworld nebo Maryland. Den
za dnem utekl a my jsme připravili před odjezdem rozlučkový
večer, před kterým nám naši muži ukázali, jak se cvičí aerobik.
Chlapi, klobouk dolů! Ani jeden nezahálel. V sobotu byl odjezd
kolem poledního a návrat domů do uplakané deštivé Nové Role
byl druhý den kolem 11 hodiny. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem účastníkům zájezdu. Byli jste perfektní! A kdo budete
chtít, vězte, že už se uvažuje o dalším, V. ročníku aerobiku
u moře.
Jitka a Jana

Již počtvrté TJ Nová Role - ASPV – aerobik uspořádal
devítidenní zájezd do španělského Malgrad de Mar-Costa
Brava. Odjíždělo se 13. července z Nové Role. Autobus byl plně
obsazen, takže jsme mohli rovnou jet trasu Německo, Francie,
Španělsko. F@K cest. kancelář ze Sokolova nám nabídla skvělé
služby: lehátkový autobus, super řidiče a bezva delegáta,který
se o nás staral po celý pobyt.Večer jsme zalehli v upraveném
lehátkovém autobuse a ráno jsme se probudili na hranicích
Španělska. Počasí nám během pobytu přálo, ubytování pěkné
a parta lidí bezvadná. Ten, kdo chtěl, si mohl ráno nebo večer

Cvičení v měsíci září (TJ Nová Role – TIC)
Dospělí od 3. září
pondělí 19.00 - 20.00
úterý
17.50 - 18.50
19.00 - 20.00
čtvrtek 17.50 - 18.50
19.00 - 20.00

aerobik
fitbally
aerobik
fitbally
aerobik

Děti a junioři od 10. září
pondělí 17.30 - 18.30
středa
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

aerobik hrou pro nejmenší (od 5 let)
aerobik začátečníci
aerobik junioři

Poplatky: členové TJ 30 Kč, nečlenové 35 Kč, děti členové 20 Kč, nečlenové 25 Kč.
Pití, pevnou obuv a ručník s sebou
Těší se
Jana, Jitka, Jana

Tribuna
Ad.: Svoz nadměrného odpadu
Reaguji tímto na článek Novorolského zpravodaje ze srpna
2007, s názvem „Svoz nadměrného odpadu“, autor RSDr.
Cinegr Ladislav, místostarosta města. Pan místostarosta se ve
svém článku zmiňuje o situaci s nadměrným odpadem, který se
nachází u nádob (kontejnerů) na komunální odpad. Uvádí zde,
že TSM již nebude odvážet nadměrný odpad. V případě, že se
takový nadměrný odpad bude nacházet u nádob (kontejnerů)
na TKO, TSM tento odpad odvezou a fakturu za odvoz obdrží
SVJ, které do kontejneru odkládá komunální odpad. V případě,
že kontejner slouží pro více SVJ bude fakturovaná částka
rozdělena stejným dílem.
1) K věci uvádím, že žádné SVJ nemá uzavřenou smlouvu
s městem, resp. s TSM města Nová Role na odvoz TKO,
ani odpadu nadměrného. Platbu za odvoz TKO provádí
každý občan, resp. domácnost dle vyhlášky.
2) Nádoby na komunální odpad nejsou v majetku SVJ,
ani jednotlivých občanů, jsou majetkem města. Tyto
nádoby jsou umístěny na pozemcích města, nikoliv na
pozemcích jednotlivých SVJ.

3) Nadměrný odpad, který je u nádob na TKO, je tedy na
pozemku města a město má za tyto pozemky, jakož
i o čistotu na svých pozemcích odpovědnost. Tuto
odpovědnost nemůže město přenášet v neprospěch
třetích osob, tj. SVJ, které nemají pozemky, na kterých
stojí kontejnery, ve vlastnictví ani v nájmu.
4) Město nemůže požadovat platby, tedy zasílat faktury
SVJ, jak je v článku uvedeno, neboť nadměrný odpad
se nachází na pozemcích města, nikoliv SVJ. Samotné
vystavení faktur je odporující zákonu, neboť by se
jednalo o jednostranný a neodůvodněný akt. Žádné SVJ
nemá dohodu o odvozu nadměrného či jiného odpadu.
Vyhláška jednoznačně stanoví, že nakládání s odpady
se týká pouze jednotlivých občanů (domácností). Tuto
skutečnost vlastně sám pan místostarosta uvádí v první
části svého článku, kde se zmiňuje o neplatičích za
TKO.
5) Je s podivem, že pokud město, respektive TSM, nezjistí
znečišťovatele, popř. osoby, která nadměrný odpad
uložila na pozemek města (ke kontejnerům), bude město
účtovat náklady za odvoz nadměrného odpadu SVJ, což
silně zavání kolektivní vinou.

Závěrem:
Na konci článku pan místostarosta uvádí podiv nad tím, že
nikdo nic neslyšel (viz vybourané koupelnové jádro) a nikdo
nic neviděl (viz sedací souprava). Uvádí, že je již na čase si
začít všímat těchto věcí a nedopustit, aby vyhozené harampádí
kazilo hezký dojem z nových fasád na domech, parkovacích
místech nebo upravené zeleni ve městě. Je nutno uvést, že
fasády domů a domy samotné jsou v soukromém vlastnictví,
zatímco deklarovaný nepořádek je na pozemku města. Občan
nemá žádnou zákonem uloženou povinnost „šmírovat a udávat“
spoluobčany, co ukládá jeho soused do kontejneru nebo mimo
kontejner. Tuto oznamovací povinnost ukládal občanům
bývalého Sovětského svazu „Stalinský“ trestní zákoník z roku
1926, neblahým ustanovením § 58 odst. 12, které pojednávalo
neoznámení některých i bagatelních skutků (věděl a nepověděl),
jak je shora uvedeno, občan zde nemá, zdůrazňuji žádnou
oznamovací povinnost (co se týká odpadů). Město dle mého
názoru se nemůže zprostit svých povinností tím, že tyto bez
zákonného důvodu přenese na právnické osoby (SVJ) bez jejich
souhlasu, vyjádřeného smlouvou, která je svobodně uzavřena.
Předseda SVJ 245-246 Pod Nádražím Miroslav Musil

(Poznámka redakce: autor článku, pan M. Musil je jedním
z členů zastupitelstva města, kteří na jednání dne 4. prosince
2006 schválili, že město nebude od 1. 6. 2007 zajišťovat svoz
nadměrného odpadu.)

Výsledky ankety na spokojenost občanů
s Novorolským zpravodajem

Dosud neexistující sdružení „Za město krásnější“ bude pro
občany Nové Role (převážně obyvatele ulic Nádražní a Rolavská)
pořádat Kurs jazyka českého se zaměřením na základy gramatiky
a četby, speciálně znalosti písma ve větách. Od tohoto kursu si
slibujeme, že po jeho absolvování nebude docházet k odkládání
odpadů v takové míře jak to dokládá přiložená fotografie.
Stanislav Hořínek

Počet informací ze života ve městě hodnotím jako:
 nedostatečný 23,0 %
 dostatečný

 je jich příliš

13,0 %

 je jich příliš

42,0 %

64,0 %

Jak hodnotíte obsahovou stránku Novorolského zpravodaje ?
 vynikající

3,0 %

 velmi dobrá 25,0 %
 průměrná

 spíše špatná

11,0 %

 nezdařilá

1,0 %

60,0 %
Počet reklam hodnotím jako:
 nedostatečný 4,0 %
 dostatečný

54,0 %

Jak hodnotíte současné grafické zpracování Novorolského
zpravodaje ?
 vynikající

0,0 %

 velmi dobré 46,0 %
 průměrné

 spíše špatné

5,0 %

 nezdařilé

3,0 %
Jakým tématům by mělo být věnováno více prostoru ?

46,0 %

 zprávy policie (vandalství, kriminalita ve městě) 15,0 %

Počet informací z činnosti městského úřadu hodnotím jako:
 nedostatečný 12,0 %
 dostatečný

 je jich příliš

 více o městě (historie i současné dění)

12,0 %

 sport, tělovýchova ve městě

10,5 %

 kultura ve městě

7,0 %

 činnost MěÚ

3,0 %

 jízdní řády

1,0 %

17,0 %

71,0 %

Průměrný věk dotazovaných: 43 let
Počet dotazovaných: 100

Výsledky ankety na spokojenost občanů
s kabelovou televizí

Víte o možnosti inzerovat ve vysílání ?
 ano

62,8 %

 ne

37,2 %

Jak často sledujete vysílání KTV ?
 pravidelně

45,3 %

 občas

50,7 %

 vůbec

4,0 %

Uvítali byste větší počet informací z činnosti městského úřadu ?
 ano

41,4 %

 ne

32,0 %

 zdá se mi dostačující 26,6 %

Jak hodnotíte obsahovou stránku vysílání ?
 vynikající

5,3 %

 velmi dobré 33,7 %
 průměrné

 spíše špatné

10,6 %

 nezdařilé

0,0 %
Jaká nová témata byste ve vysílání uvítali ?

50,4 %

Považujete vysílání místní kabelové televize za důležitý zdroj

 více informací o městě
 informace o fotbalu
 více sportu
 více témat o kultuře
 bezpečnost a vandalismus
 životní prostředí
 informace z kraje
 větší pestrost

19,0 %
8,0 %
9,5 %
8,0 %
7,0 %
3,0 %
1,0 %
1,0 %

informací ?
 ano

93,5 %

 ne

6,5 %

Průměrný věk dotazovaných: 43 let
Počet dotazovaných: 100

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

SERVIS MAUR 4X4
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

OPRAVY MOTOROVÝCH
VOZIDEL
OSOBNÍ, DODÁVKY, 4X4 VOZIDLA
• VÝFUKY • BRZDY • OLEJE
• TLUMIČE • ČEPY ŘÍZENÍ • POLOOSY
• LOŽISKA KOL • AUTOKLEMPÍŘ
• ÚPRAVY 4X4 VOZIDEL • AUTOTUNING
areál AD Vorel
Jenišov 65, Karlovy Vary 360 01

Tel.: 731 567 382

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
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz
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TRUHLÁŘST VÍ
JI ŘÍ B U Č KO
Výroba nábytku na míru

Kuchyňské linky, dřevěná schodiště, obývací stěny, ložnice,
vestavěné šoupací skříně, psací stoly, kancelářský nábytek...
Nevíte si rady CO, JAK KAM ?
Zavolejte a problém vyřešíme za Vás, přijedeme nezávazně !!!
Vyměříme, navrhneme na PC pro Vaši představivost,
vypočítání ceny se dozvíte nejpozději do 24 hodin.
Termín dodání zakázky je 2-3 týdny.
Dále nabízíme:
Pokládání - linolea, plovoucích podlah, koberců
Napojení vody není problém, máme svého instalatéra, stejně tak
i odborného elektrikáře a plynaře kteří ručí za svou práci.
Výběr elektrospotřebičů dle Vašeho přání a nároků mnoha druhů
a značek (sklokeramické a plynové desky, vestavěné trouby, pračky,
komínové digestoře, myčky, ...)
Zajistíme výstavbu zděného bytového jádra nebo
i rekonstrukci celého bytu !!!

TRUHLÁŘSTVÍ

Jiří Bučko

Výroba nábytku na míru
KUCHYŇSKÉ LINKY, OBÝVACÍ STĚNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,
LOŽNICE, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
Pozorka 17, NEJDEK

Tel.: 353 394 311, 732 151 906
E-mail: BuckoJiri@seznam.cz

Zaměření, montáž a doprava ZDARMA !!!

Pozorka 17 (bývalá hospoda) Nejdek
Tel.: 353 394 311
732 151 906
E-mail: BuckoJiri@seznam.cz
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