Přejeme všem obyvatelům Nové Role,
Mezirolí a Jimlíkova pěkné Vánoce
a veselého Silvestra.
Sváteční dny si užijte v klidu
a v pohodě se svými blízkými a přáteli.

místostarosta města Nové Role

Jak se staví betlém
Daleko dřív než vánoční stromky se o Vánocích v našich
rodinách stavěly betlémy.
Za tento zvyk vděčíme sv. Františku z Assisi. V Grecciu
vytvořil první živý betlém v roce 1223 s pomocí místních lidí.
Podle dochovaných zpráv nastala jistá obtíž se sháněním
děťátka. Nikdo neměl v úmyslu Františkovi do jeho jesliček
zapůjčit živé novorozeně. Problém byl nakonec vyřešen
loutkou. Cílem Františkova počinu byla touha přiblížit
lidem prostředí Kristova narození. Nejvíce si ale přál, aby
lidé směli prožít něco z oné mystické noční atmosféry, do
které se Kristus narodil. Tradice stavění Betlémů se později
rozšířila do celého světa, což svědčí o tom, že sv. František
svého záměru dosáhl. V Čechách byly první betlémské jesle
postaveny v jezuitském kostele sv. Klimenta v Praze v roce
1560.
Stavět Betlém znamená nejenom zavzpomínat na známý
příběh, ale i vést dialog. Člověk si povídá s figurkami
a zároveň se sebou samým: „Proč a kam postavím tuto
figurku? Kam patří tato ovečka? Sem anebo raději kousek
dál? A na co asi myslí tato postavička? Co chce vyjádřit
svým gestem?“ Jedno je však jisté, všechny figury betléma
směřují k jeskyni, kde se narodilo Dítě. A byli to právě
andělé, kteří je probudili ze spánku a jejichž zpěv oznamoval
zprávu o radosti pro lidi dobré vůle. A všichni ti lidé se
zvedli a šli. Někteří v pochybnostech a jiní v naději. Někteří
plni očekávání a jiní zdrženlivě. Ale všichni vstali a vydali
se na cestu, aby se poklonili Dítěti. Tím, že stavíme betlém,
jdeme i my svým způsobem vstříc narozenému dítěti. Jako
kdybychom i my zaslechli zpěv andělů: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
Na jedné straně je to opravdu tak trochu hra. Povídáme si
s figurkami i se sebou samými a snažíme se uchopit příběhy,
které přivádějí k jeslím. Ale na straně druhé se dotýkáme

starosta města Nové Role

zároveň čehosi, co nás samé překračuje. Dotýkáme se
příběhu, který je nabídkou a východiskem pro naše životy.
Příběhu Boha stávajícího se člověkem, aby žil s námi náš
život, jenž není nutně vždy šťastný a bezbolestný. Život,
který se podle některých filozofů zdá být bytím ke smrti.
Takovýto postoj – bytí ke smrt – je spíše stínem života. Smrtí
již za živa. V Betlémě však přichází v Dítěti Bůh, abychom
my lidé směli být v Něm a skrze Něho zbožštěni. Ne smrt,
ale život je skutečnou nabídkou Vánoc.
Přinášet narozenému dary je vyjádřením vděku za tuto
naději a životní východisko. Naše Vánoce a naše dárky
mají mít podobný smysl. Nemají být ukázkou toho, co vše
si můžeme dovolit, nýbrž vyjádřením poděkování, že smím
svůj život sdílet s Tebou. Tedy s člověkem, kterého mám
rád.
Naše životní příběhy jsou také stavěním betlému. Přesněji
řečeno, mohou být. Mohou být cestou vděčnosti a naděje,
cestou pokory a úcty k druhým lidem. Cestou, na které
chceme vyjádřit své poděkování za život a lásku, které se
nám dostává.
Vánoce jsou svátky radosti. Ta radost nechce být pompézní
a není předstíraná, není laciným a nuceným veselím, nýbrž
klidem. Klidem, který i v temných nocích našich životů dává
tušit, že poctivé úsilí a hřejivá lidskost mají smysl, i když
nejsou vždy oceňovány.
Potkal jsem kdysi člověka, který putoval stejně jako já
do Betléma, a ten pravil: „Není nic, čeho by se mi v životě
nedostávalo a nemohl si dopřát. Jen jedno mi chybí: nebylo
dne, který by byl šťastný.“ Co na to říci? Snad jen trpělivě
opakovat, že štěstí totiž není o penězích, nýbrž a právě o …
V tomto duchu požehnané Vánoce všem čtenářům
i nečtenářům Novorolského zpravodaje.
Vladimír Müller, farář

Z jednání zastupitelstva
a rady města
Ustavující zasedání zastupitelstva
města proběhlo 31. října 2006 v sále kulturního domu v Nové Roli.
Jednání tohoto zastupitelstva řídil
dle doporučení zákona o obcích nejstarší zastupitel zvolený v komunálních
volbách ve dnech 20. – 21. října 2006.
V našem případě to byl pan František
Schlosser.
Po schválení programu jednání složilo všech patnáct zastupitelů slib. Nově
se staly členy zastupitelstva města Nové
Role Libor Škarda, MUDr. Hana Nesybová, Šárka Vlasáková, Jitka Pokorná
a Alžběta Schmiedová.
Dalšími body jednání ustavujícího zastupitelstva bylo zákonné určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové a volební
komise.
Následně řídící schůze přednesl návrh na volbu starosty města. Navrhl, aby
tuto funkci zastával pan Václav Heřman.
Tento návrh byl schválen třinácti hlasy,
dva zastupitelé se hlasování zdrželi.
Nově zvolený starosta se ujal řízení
zastupitelstva. Všem těm, kteří již do zastupitelstva nekandidovali (p. Ulmann,
p. Zachariáš) nebo kandidovali a nebyli zvoleni (pí Buriánová, p. Pokorný, pí
Zámostná), poděkoval za práci v letech
2002 – 2006. Zároveň poděkoval panu
Františku Schlosserovi za řízení jednání.
Starosta města pan Heřman přednesl
návrh, aby byl do funkce místostarosty
města zvolen RSDr. Ladislav Cinegr.
Tento návrh byl schválen deseti hlasy,
tři zastupitelé byli proti návrhu a dva se
hlasování zdrželi.
Ze zákona se starosta a místostarosta
stávají členy rady města. Do počtu pěti
radních navrhl pan starosta Ing. Jaroslava Šimka, Mgr. Romana Tichého a Martina Zvěřinu. Tento návrh byl většinou
zastupitelů schválen.
Ustavující zasedání zastupitelstva zřídilo finanční a kontrolní výbor a dále
osadní výbory v Jimlíkově a v Mezirolí.
Do čela finančního výboru byl všemi
zastupiteli zvolen pan Martin Zvěřina.
Na návrh lídrů politických stran a voleb-

ních seskupení se členy finančního výboru stali Ing. Petr Forman, Petr Rödl,
Olga Zámostná, Marie Vlčková, Josef
Dvořák, Stanislav Hubáček, Ing. Jaroslav Süssner a Věra Doležalová.
Do čela kontrolního výboru zvolila
většina zastupitelů paní Alžbětu Schmiedovou a jeho členy se staly MUDr. Hana
Nesybová, Jitka Pokorná, Libor Škarda,
Stanislav Procházka, Dana Buriánová
a Jan Mikeš. Zastupitelstvo města uložilo radě města předložit do příštího
jednání návrh na obsazení zřízených
osadních výborů. ZMě zároveň navrhlo
starostovi města zajistit svolání 2. zasedání ZMě v termínu 4. 12. 2006.
1. zasedání RMě proběhlo 13. listopadu a po kontrole plnění usnesení z předcházejících zasedání projednalo předložené záměry a pronájmy obce. RMě
doporučila ZMě schválit prodej p.p.č.
1160/3 – zahrádka, p.p. 1167/6 a 1167/1
– pozemek u RD, vše v k. ú. Nové Role
a dále prodej p.p.č. 431/4 a 431/14 v k.
ú. Mezirolí. Uložila OŽPV zveřejnit záměr obce na prodej p.p.č. 1706 a st.p.č.
642, vše v k. ú. Nová Role, směnu pozemků u RD manželů Maxových a prodej některých dílů pozemků v této lokalitě a dále směnu p.p. v k.ú. Mezirolí.
mezi městem Nová Role a panem Jiřím
Humplíkem. Při projednávání bytových
záležitostí schválila RMě přidělení bytu
panu Vladimíru Slívovi a potvrdila stanovenou výši odvodu do fondu oprav
bytového fondu v Nádražní ulici čp. 288
a to trvale ve výši stanoveného speciálního nájemného v bytových domech v dané lokalitě (A, B, C), tj. 5,10 Kč/m2
plochy bytu měsíčně.
RMě dále vzala na vědomí stížnost
paní Blanky Pištěkové na zatékání do
jejího bytu v Nádražní 291 a uložila
jednateli Norobyt, s.r.o. předložit návrh
na odstranění závad včetně finančního
rozboru.
V personálních záležitostech RMě odvolala všechny stávající členy poradních
komisí RMě, kterým zároveň vyslovila
poděkování ze jejich činnost v komisích
v minulém volebním období, zrušila komisi životního prostředí a potvrdila nadále zřízení komisí RMě s upřesněním
jejich názvů takto:
- Komise výstavby a životního prostředí
- Komise sociální a zdravotní
- Komise bytová
- Komise školství, kultury a sportu
- Komise pro občanské záležitosti
- Komise pro práci se seniory
RMě uložila starostovi města zajistit
od představitelů volebních stran zastoupených v zastupitelstvu města návrhy na

členy komisí zřízených RMě.
RMě vymezila pro funkci místostarosty města zabezpečení těchto konkrétních úkolů v samostatné působnosti
města:
• spolupráce s předsedy komisí výstavby a životního prostředí; sociální
a zdravotní; školství, kultury a sportu
a komise pro práci se seniory. Zodpovídá za přenášení jejich podnětů na jednání RMě;
• v zásadních otázkách samosprávy
koordinuje a kontroluje činnost na těchto úsecích:
- lesní hospodářství,
- záležitosti na úseku výstavby a životního prostředí,
- zdravotnictví a sociální věci včetně
chodu DPS,
- školská zařízení města včetně DDM
a Základní knihovny,
- kultura, tělovýchova a sport,
- vedení kroniky města,
- Technická služba města Nová Role,
s.r.o.
- mediální prezentace města při
vydávání NZ, chodu kabelové TV
a v ostatních městem provozovaných médiích;
RMě konstatovala, že rozsah kompetencí starosty města je dán zákony, včetně zabezpečení zodpovědnosti, koordinace a kontroly na těchto úsecích:
- majetek města,
- finance a ekonomika,
- vnitřní audit a kontrola,
- rozvoj města a investice,
- dotační politika,
- právní věci a zajištění informování
veřejnosti,
- veřejný pořádek a spolupráce s policií ČR,
- stížnosti a přestupkové řízení,
- požární ochrana,
- povodňová komise,
- bytová politika a činnost komise,
- Norobyt, s.r.o.
- občanské záležitosti,
- družební styky
V různém RMě vzala na vědomí
předložený návrh na rozšíření úrovně
příspěvků na webových stránkách města o tzv. „podcasting“ a uložila místostarostovi města s autorem návrhu panem
Romanem Pištěkem sjednat schůzku
za účelem objasnění a bližšího konkretizování návrhu a dále vzala na vědomí
zajištění likvidace dožilých vitrínek poskytnutých městem pro neziskové organizace a politické strany a konstatovala,
že nadále je věcí organizací samotných,
jak si budou zajišťovat svou prezentaci.
Cinegr Ladislav
místrostarosta města

Školní časopis Kaňka
Již čtvrtým rokem se my – žáci
1. stupně ZŠ pokoušíme vydávat
svůj vlastní dětský časopis s názvem
Kaňka. Časopis vychází jednou za
dva měsíce a každá třída vždy dostane
1 výtisk. Redakční rada z 5.A ve
složení Ivan Režný, Kačka Škardová
a Míša Zdeneková se stará o celkovou
výtvarnou podobu časopisu. Jsme moc
rádi, že nám své příspěvky poskytují
i žáci z ostatních tříd. Mají tak skvělou
příležitost vyzkoušet si novinářskou
práci. V Kaňce najdete křížovky,
soutěže, básničky, pohádky, ankety,
názory dětí i náměty na výrobu různých
dárečků. Jsme rádi, že se časopis líbí.
Za žáky 5.A
Kačka Škardová

Vítáme děti do života
Kamilu B o r s k o u
Josefa D ě d i č e
Darju K r č k o v o u
Natálii B l a h n o v o u
Jana V í c h u
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození dítěte. Všem dětem, přejeme
hodně zdraví a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Vážení spoluobčané,
musím reagovat a tím pádem Vám
podat vysvětlující informaci, jak je to
s prodejnou otevřenou v nemovitosti,
kterou vlastní SD Toužim (u nádraží).
V minulých dnech jste byli svědky
toho jak by podnikání nemělo vypadat.
SD Toužim pronajala svoji nemovitost
nájemci za účelem provozu restaurace
a prodeje spotřebního zboží. Kdyby
nájemce chtěl změnu účelu nájemní
smlouvy, vše by muselo být nejprve
projednáno s majitelem, což je SD
Toužim. Co udělal nájemce? Domluvil
se se zájemcem (podnájemcem)
o otevření prodejny potravin a majiteli
nemovitosti toto oznámil až po
otevření. Majitel s takovou formou
spolupráce nesouhlasil a nepovolil
nájemci změnu účelu nájemní
smlouvy.
Tímto
nezodpovědným
jednáním podnikatele na to doplatil
zase občan a samospráva. Občan tím,

že bude chodit dál do středu města za
nákupem a samospráva tím, že občané
na ni nadávají, že se pro občana nic
neudělá.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Mikuláš
Chcete, aby k vám přišel Mikuláš,
Anděl a „hodný“ čert?
Volejte
mobil: 723 214 846
pevná linka: 353 951 722

Oznámení
Město Nová Role a společnost
Star Nova objednali u projekční
kanceláře COMTES CZ s.r.o.
Praha zpracování projektu
na plánovanou modernizaci
místní sítě kabelové televize
k doplnění datových služeb
(internet, telefon).

Blahopřejeme
občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci prosinci 2006.
K významnému životnímu výročí
blahopřejeme zvláště těmto občanům:

p. Antonii S v i t á k o v é
p. Hedvice S t r o u h a l o v é
p. Anně R a n š o v é
p. Marii P e t r o v é
p. Jiřímu K r e j č í m u
přejeme
Vám
a spokojenosti.

hodně

zdraví

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým
za krásné květinové dary, slova útěchy
a za společné rozloučení s naším drahým
zesnulým manželem a tatínkem, panem
Karlem Hambergerem.
Posíláme též velké poděkování
žákům bývalé 9. B za krásnou kytici.
Rodina Hambergerova

V E Ř E J N Á V Ý Z V A
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
Město Nová Role, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Nová Role, vyhlašuje v souladu se zák.
č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Úředník – referent ekonomického odboru MěÚ Nová Role
Platová třída dle druhu práce:
majetková evidence, fakturace, pokladna města – PT 8
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
1) Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
2) Další požadavky:
- úplné středoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru
- základní znalost práce na PC – běžný software a software zaměřený na finanční převody
a evidenci
- základní orientace v právních normách pro uvedený druh práce
- praxe na ekonomickém úseku nejlépe ve veřejné správě po dobu min. 2 roky
Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
občana - datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o případných získaných odborných
znalostech a dovednostech na ekonomickém úseku
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášky:
Přihlášky mohou zájemci podat nejpozději do 7. prosince 2006 (včetně) poštou, elektronicky
s dodatečným dodáním ostatních dokladů elektronicky nedoručitelných na základě vyzvání, nebo
také osobně na podatelnu MěÚ Nová Role, a to nejpozději do 15:00 hod. Přihlášky doručené po
stanovené lhůtě budou vyřazeny, při poštovním doručení je rozhodující datum podání na poště.
Adresa pro doručení přihlášek:
Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Při elektronickém podání:
tajemnik@novarole.cz (v přihlášce uveďte kontakt - tel.čís., e-mail)
Nebudou-li s přihláškou řádně předloženy všechny požadované doklady ve stanoveném termínu,
tajemník MěÚ vyzve zájemce, aby je v přiměřené lhůtě doplnili.
V Nové Roli dne 15.11.2006

Bc. Vladimír Dicá, v.r.
tajemník MěÚ

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 10.

Obecně závazné vyhlášky (dále též OZV)
Podle § 10 zákona o obcích může obec v samostatné působnosti ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou. Orgán
příslušný k vydávání OZV je určen již samotnou Ústavou ČR, která v čl. 104 odst. 3 zmocňuje zastupitelstva územních
samosprávných celků, kterými jsou v ČR obce, kraje a hlavní město Praha, k vydávání OZV v mezích jejich působnosti.
Tyto meze působnosti k vydávání OZV jsou pak v našem případě rozvedeny zákonem o obcích tak, že OZV se vydávají
rozhodnutím zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích. Dále zákon o obcích v § 10 pod písm. a) – d)
taxativně stanoví, v jakých případech lze OZV vydat. Nyní si jednotlivé případy rozebereme a porovnáme je, jak tyto
možnosti vydávat OZV jsou aktuálně uplatněny ve městě Nová Role:
A) Vydávání OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
B) Vydávání OZV pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně
tanečních zábav a diskoték, stanovení závazných podmínek v rozsahu nezbytných k zajištění veřejného pořádku.
C) Vydávání OZV k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
D) Vydávání OZV stanoví-li tak zvláštní zákon.
Na základě parametrů uvedených pod písmeny A) – C) má město Nová Role vydanou OZV číslo 2/2006 „o zajišťování
a ochraně veřejného pořádku“ (k dispozici na MěÚ Nová Role v podatelně MěÚ a na elektronických stránkách města).
Dá se však obecně říci, že přes zajímavě vypadající vymezení prostoru pro vydávání OZV k zajištění čistoty a pořádku
ve městě, je vydávání těchto vyhlášek velmi problematické z pohledu zajištění dozoru v obci za účelem dodržování OZV,
z pohledu ochrany základních práv a svobod a z pohledu zákonných úprav v oblasti pojaté OZV. Cokoliv je upraveno
zákonem, nemůže žádná OZV upravit jinak, tzn. že v oblastech upravených zákonem je vydávání OZV bezpředmětné.
A právě oblasti pořádku a čistoty (životního prostředí) jsou upraveny rozsáhlými právními předpisy jako jsou zákon
o přestupcích, stavební zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o odpadech, zákon o ochraně veřejného zdraví
a mnoho dalších zákonů a jejich prováděcích předpisů. Obecně, jak se dnes traduje tzv. „legislativní smršť zákonodárců“
čím dál tím více zužuje prostor pro vydávání OZV – dokonce se dá pochybovat o tom, zda ještě vůbec nějaký smysluplný
prostor pro tvorbu OZV dle parametrů výše uvedených pod písmeny A) – C) v současnosti existuje. Proto je také orgány
dozoru státu napadáno velké množství OZV obcí v celé ČR a mnoho z nich se dostane až před ústavní soud, kde jsou
rušeny téměř jak na běžícím pásu. Rušeny jsou právě proto, že upravují něco, co již jinak upravil zákon nebo v rozporu
s Ústavním pořádkem ČR omezují základní práva a svobody. Pro menší obce a města jako je Nová Role je pak problémem
i vymahatelnost dodržování OZV, neboť nemají dostatek prostředků, aby si mohli zřídit pro tento účel obecní policii,
která je pro tyto záležitosti nanejvýš vhodná.
Právní prostředí v ČR se již dnes tedy ubírá více směrem vydávání OZV podle písmene D), tzn. stanoví-li tak zvláštní
zákon. Pak je prostor pro vydání OZV daleko konkrétnější a vymezený daným zákonem. V Nové Roli máme na základě
tohoto právního institutu vydány tyto platné a účinné OZV:
- č. 5/1999, O místním poplatku za provoz výherních hracích přístrojů
- č. 2/2002, Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
- č. 4/2003, Požární řád města
- č. 2/2005, O závazné části Územního plánu města Nová Role
- č. 4/2005, O místním poplatku ze psů
- č. 5/2005, O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- č. 6/2005, O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
- č. 3/2006, O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálním území města
Všechny uvedené OZV jsou na podatelně MěÚ a taktéž v elektronické podobě na webových stránkách města www.
novarole.cz k dispozici. Již ze samotného názvu OZV je čitelné které právní oblasti upravují, tzn. požární předpisy (na
základě zákona o požární ochraně), územní plánování (stavební zákon), odpadové hospodářství (zákon o odpadech)
a místní poplatky (zákon o místních poplatcích). V podstatě se dá říci, že nejfrekventovanější OZV jsou OZV o místních
poplatcích, které jsou 100% příjmem té obce, která příslušnou OZV vydala a zejména v oblasti odpadového hospodářství
je tento příjem hlavním zdrojem k zajištění povinností obce v oblasti komunálních odpadů. Že tento příjem je zvláště
v menších obcích zcela nedostačující a likvidace komunálních odpadů a zajištění pořádku v obci tak musí být finančně
kryty z dalších zdrojů, jako např. přerozdělené daně od státu, je problém, který si vyžaduje samostatný rozbor. Tak
možná příště se budeme věnovat konkrétně zajištění systému likvidace komunálních odpadů v Nové Roli a způsobu jeho
finančního krytí mimo jiné i příslušnou OZV na toto téma.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Školská rada se představuje
Členky:
pí. Hedvika Gabrielová, pí. Hana Horychová, sl. Lenka Žigovičová, pí. Ladislava Nemčičová, pí. Irena Švecová, pí. Jitka Pokorná
Kontakty:
hana@horych.cz,knihovna@novarole.cz,hedvika.g@volny.cz,lenkazigovicova@novarole.cz
Školská rada bude sledovat plnění závazku zřizovatele školy při rekonstrukci Základní školy v Nové Roli v roce 2007.
Koncepce
• získání finančních prostředků na konkrétní akce (pí. Nemčičová, pí. Švecová)
• vzdělávání pedagogů, dětí a rodičů v rámci EQ (pí. Gabrielová, pí. Horychová)
• rozvíjení komunikace mezi školou, rodiči a dětmi
Své náměty a připomínky můžete sdělit kterékoliv člence školské rady i prostřednictvím schránek umístěných na I. a na II. pavilonu
základní školy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi

ŠK CAISSA NOVÁ ROLE
pořádá dne 26.12.2006
od 9:30 hodin
v sále KULTURNÍHO DOMU
již

XII. ROČNÍK
VÁNOČNÍHO TURNAJE
v bleskovém šachu (Švýcar na 20 kol)
******************************
Občerstvení zajištěno
Tempo hry 2x5 minut
Startovné 60 Kč
Na dva hráče 1 šachovou
soupravu + 1 hodiny
(za zapůjčení bude
účtováno 50 Kč)
****************************

ŠK Caissa Nová Role šachový oddíl
přeje všem příznivcům šachu příjemné
prožití vánočních svátků a vše nejlepší
do nového roku 2007.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Důrazně žádáme všechny
občany Nové Role, aby
respektovali právo na
klid svých spoluobčanů
a zdrželi se v průběhu
měsíce prosince používání
zábavní pyrotechniky.

Kresby žáků I. stupně ZŠ nová Role

Matěj Jakubíček

Hanka Glozová

Základní umělecká škola – přehled akcí na měsíc prosinec
3. 12. 2006
4. 12. 2006
4. 12. 2006
6. 12. 2006
6. 12. 2006
10. 12. 2006
11. 12. 2006
12. 12. 2006
17. 12. 2006

- 1530
- 1600
- 1600
- 1700
- 1530
- 1600
- 1530

17. 12. 2006 - 1600
18. 12. 2006 - 1700
19. 12. 2006 - 1600
23. 12. 2006

Adventní koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Michaela
Vernisáž prací výtvarného oboru v sále ZUŠ
Třídní přehrávky p. uč. Karla Švece a Josefa Posledního v sále ZUŠ
Prodejní výstavy prací výtvarného oboru v budově Městské knihovny
Přehrávka klavírní třídy p. uč. Pavlíny Bauerové v sále ZUŠ
Adventní koncert studentů Teplické konzervatoře v kostele sv. Michaela
Vánoční výstava prací žáků výtvarného oboru v prostorách MÚ N. Role
Koncert začínajících žáků hudebního oboru v sále ZUŠ
Adventní koncert pěveckých sborů v kostele sv. Michaela – účinkují sbory:
- Chorea Nova
- Dívčí pěvecký sbor ZUŠ Nová Role
- hosté – Rosa Coeli – pěvecký sbor ze Žlutic
Ukončení adventu na Starém náměstí v Chodově, účinkují žáci ZUŠ N. Role
Třídní přehrávky p. uč. Jaromíra Marouše v sále ZUŠ
Koncert pokročilejších žáků hudebního oboru v sále ZUŠ
Vánoční zpívání v kostele sv. Michaela

Tribuna
Vážení spoluobčané, chtěla bych tímto poděkovat všem Vám, kteří jste v letošních volbách dali svůj hlas kandidátům volební strany
č. 1 SNK - Evropští demokraté.
Díky vám byla naše strana druhá nejúspěšnější ze šesti seskupení. Získali jsme tři mandáty. V zastupitelstvu nás budou zastupovat
Jitka Pokorná, MUDr. Hana Nesybová a Libor Škarda. Podle počtu preferenčních hlasů byla MUDr. Hana Nesybová pátá nejúspěšnější
ze všech kandidátů v letošních volbách. Vzhledem k tomuto úspěchu jsme předpokládali, že bude jednou z pěti členů rady města. Na
prvním (ustavujícím) zastupitelstvu jsme podali návrh, že by bylo spravedlivé, (i vůči vám voličům) aby se do rady dostalo prvních
pět nejúspěšnějších kandidátů. Vůle ostatních kandidátů byla jiná a p. MUDr. Nesybová tedy v radě města nebude. Myslím si, že je to
škoda pro nás, pro všechny! Dalším našim návrhem byl p. Miroslav Musil (ODS) na post místostarosty města. Byl čtvrtý nejúspěšnější
ve volbách a proto se nám zdál náš návrh korektní vůči všem. Pan Václav Heřman (ODS) však k našemu překvapení navrhl p. Ladislava
Cinegra. Nakonec byl zvolen p. Cinegr. Jsme zklamáni z hlasování některých členů ODS, kteří nepodpořili svého člena, ale raději zvedli
ruku pro RSDr. p. Cinegra. Povolební vyjednávání bylo zřejmě „úspěšné“. My jsme byli jediná strana, kterou nikdo do povolebního
„vyjednávání“ nepřizval. Tím nás nedobrovolně postavili do role „opozice“. Vždy bylo dobrým zvykem, že opoziční zastupitelé byli
předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Jak to dopadlo u nás? Předsedkyní kontrolního výboru se stala členka ČSSD.
Tato strana získala pouze jeden mandát a ve volbách byla na šestém (posledním) místě. Nová předsedkyně vždy kritizovala práci
radních, starosty i místostarosty. Nyní pro stejné lidi zvedla ruku, pomohla jim k získaní postů. Proč asi?
Předsedou finančního výboru se stal člen rady. I toto nám připadalo poněkud divné. Radní navrhují například rozpočtová opatření
a ta potom dávají k posouzení finančnímu výboru. Dříve byl předsedou tohoto výboru člen opozičního seskupení. Nyní dá rada návrh
a předseda finančního výboru (zároveň člen rady) tento návrh odsouhlasí? Kde je kontrola? Dokáže některý ze členů finančního
výboru ovlivnit názor předsedy, který je zároveň radním?
Jsme zklamáni z chování některých zvolených zastupitelů. Přesto jsme v zastupitelstvu odhodláni (i přes nevoli ostatních) pracovat
a hájit zájmy Vás, kteří jste nám vyjádřili důvěru. Všichni tři jsme pouze členy kontrolního výboru, ale přesto, pokud budete mít pocit,
že se někde děje něco, co se Vám nelíbí, s důvěrou se obraťte na kohokoliv z nás, my slibujeme, že se budeme snažit, aby (řečeno slovy
pana Václava Havla) „LÁSKA A PRAVDA ZVÍTĚZILA NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ“
za SNK - Evropští demokraté
Jitka Pokorná

ZVEME VÁS NA

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
7 8. prosince 2006 od 16 do 21 hodin v Kulturním domě
7 o hudbu se postará Karlovarské DUO-HO-PE
7 jistě potěší vystoupení dětí z DDM a ZUŠ
7 občerstvení zajištěno

!!! Těšíme se na vaši návštěvu !!!

 

PR ODEJ

NABÍZÍME

   



    
 
- Správu bytů vlastníků
- Ustavení společenství domu dle §72/94Sb
- 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 3 500 000 Kč
- R.D. v K. Poříčí vč. pozemku 1 200 000 Kč
- R.D 1 + 5 v Chodově s vybavením za smluvní cenu
- 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 Tisové Černý Mlýn vč. pozemku 1 800 000 Kč
- RD na Přebuzi u Kraslic za 450 000 Kč
- Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2
- rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
- pozemku v Nejdku 900 m2 za 180 000 Kč
- zahradní chata v Chodově za 130 000 Kč
- byt v OV v Chodově 1 + 3 za 685 000 Kč
a 1 + 2 za 480 000 Kč
- byt v K. Varech - Rybáře 3 podlažní perfektní za 3 600 000 Kč

Převod užívacích práv k družstevnímu k 2 bytům 1+3 a 1+4 z nové
výstavby v Luční ulici za 530 000 Kč a 1 090 000 Kč
V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !

Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !

((( &)
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Pronájem nebytových prostor

SUPER CENY ŽALUZIÍ

16 m2, 33 m2

na plastová okna

Termín: ihned
Tel.: 353 951 156
353 951 356 mimo pracovní dobu

MaM DEKOR

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

provozovna Nejdek

Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov
Tel.: 602 160 734

přijme do hlavního pracovního
poměru malířky porcelánu

CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

Tel.: 608 303 045
608 303 046
e-mail: mamdekor@seznam.cz

V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•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
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H O T E L R I V I E R A ***
Děpoltovice 127, 362 25 Nová Role, Czech Republic
e-mail: info@rivierahotel.cz, www.rivierahotel.cz

V TĚCHTO MĚSÍCÍCH JSME OTEVŘELI I PRO VÁS PŘÍSTAVBU
HOTELU RIVIERA
•NEKUŘÁCKOU RESTAURACI
•COCTAILPOOL BAR
•2 BOWLINGOVÉ DRÁHY
•VNITŘNÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN S VÍŘIVKOU
•SAUNU
RÁDI PRO VÁS USPOŘÁDÁME PODNIKOVÁ ŠKOLENÍ, FIREMNÍ AKCE, OSLAVY,
SVATBY,..
Informace na telefonním čísle: Tel./fax: 00420 353 851 761

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU …
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