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Vážení spoluobčané,
dnes jsem si vybral do úvodníku Novorolského zpravodaje
jediné téma a to téma „Odcházení“.
Když obdržíte tento Novorolský zpravodaj, tak nevím jaké
budou po městě a okolí kolovat jistě „zaručené“ informace o tom,
že končím se starostováním v Nové Roli. Pravda je ta, že mi byla
dána nabídka, která mi připadá jako další významná životní
výzva. O co se vlastně jedná? Při mých osobních soukromých
cestách do Vietnamu jsem zjistil, že je v tomto teritoriu volné pole
působnosti pro aktivity charakteru zahraničního obchodu, což
znamená transfer technologicko-strojního zařízení (cukrovary,
cementárny, pivovary a elektrárny) s českým know-how
do zahraničí, speciálně do Vietnamu. Tato výzva mne zajímá

z důvodu, že se opomenulo toto podporovat. Způsobilost k dosažení
takovýchto cílů opírám o znalost prostředí a respektování
odlišností technického, kulturního a hodnotového vývoje obou
zemí umocněnou postupně nabytými osobními kontakty.
Pro mne je konečné rozhodnutí velice závažná věc a proto
si nechávám čas několik týdnů nebo měsíců, abych vše dokonale
zvážil. Zmiňovaný čas nebude na úkor funkce, kterou nyní
zastávám. I kdybych odešel z funkce starosty, nadále hodlám zůstat
členem zastupitelstva města Nová Role. O mém rozhodnutí Vás
budu informovat v Novorolském zpravodaji.
S přáním krásných životních situací
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Vítáme děti do života
Jakuba Kroulíka
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození Vašeho dítěte.
Milý Jakube, přejeme Ti hodně
zdraví a radostné dětství.

Pohřebné

CZECH POINT

Od 1. ledna 2008 pohřebné náleží
osobě, která vypravila pohřeb
nezaopatřenému dítěti, nebo osobě,
která byla rodičem nezaopatřeného
dítěte, a to za podmínky, že zemřelá
osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt
na území ČR.

Vážení spoluobčané, dovolujeme
si vás upozornit na možnost pořídit
na našem úřadě výpis z rejstříku
trestů. Poplatek za ověřený výpis
ze systému Czech Point činní 50,Kč.

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Nyní jsme tedy schopni vyhotovit
výpis z rejstříku trestů, obchodního
a živnostenského rejstříku a výpis
z katastru nemovitostí.

Blahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
únoru.
Významné životní výročí oslaví tito
občané:
Josef Mikulecký
Manfred Köpp
Přejeme hodně zdraví !
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Lenka Žigovičová
Vedoucí správního odboru

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
neznámému „dobrodinci“ za to,
že uznal za vhodné odcizit mou zánovní
popelnici a dát mi tím příležitost užívat

starší nádobu, která již nebude onoho
člověka natolik pohoršovat svým
dobrým stavem.
Přeji dotyčnému velmi příjemný pocit
z tohoto počinu.
Libor Žemlička

Oznámení

Oznámení

Pohledy a brožura o Nové Roli
byly vytvořeny za finanční podpory
Karlovarského kraje.

Článek p. Poláčka nebyl otisknut
v Novorolském zpravodaji, jelikož
se jeho obsahem zabýval již
Karlovarský deník 24. 1. 2008.

Pozvánka
Termíny obřadních
dní

pro uzavření manželství před
Městským úřadem Nová Role pro rok
2008
Jedná se o soboty v čase od 10,30
do 12,00 hodin.
měsíc:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

den
12.
9.
8.
12.
10.
14.

měsíc
den:
Červenec 12.
Srpen
9.
Září
13.
Říjen
11.
Listopad 8.
Prosinec 13.

Za uzavření manželství v jiný
termín nebo na jiném vhodném místě
než je obřadní síň, je nutné uhradit
předem správní poplatek ve výši
1000,-Kč.
Elfrieda Lachmanová
matrikářka

Přijďte se podívat do Základní knihovny v Nové Roli na výstavu knižních obálek
s tématem „Moje oblíbená kniha - knižní obálka“.

Výroční zpráva Města Nová Role za rok 2007
1) O poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V roce 2007 nebyla na Městský úřad Nová Role podána žádná žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
2) O peticích
V roce 2007 nebyla na Městský úřad Nová Role podána žádná petice.
3) O stížnostech
V roce 2007 bylo zaevidováno celkem 15 podaných stížností, které byly všechny řádně prošetřeny a vyřízeny. Stížnosti
se týkaly:
- Mezilidských vztahů – celkem 9 případů. Vyřízeno projednáním daného problému u starosty, resp. místostarosty města
či tajemníka MěÚ, v jednom případě stížnost vyhodnocena jako podnět k přestupkovému řízení, ve kterém byla také
věc projednána. Bylo-li účelné, stížnostmi se zabývaly i ostatní orgány města – předložily před jejich vyřízením své
stanovisko.
- Nedostatečná péče o psy, ale i drůbež – 2 případy: Sjednání nápravy projednáno na MěÚ Nová Role s majiteli domácího
zvířectva. Uplatněna též obecně závazná vyhláška města, kterou se zakazuje volný pohyb psů mimo vyhrazený prostor
(udělení pokuty v příslušném přestupkovém řízení). U nezjištěných majitelů psi odváženi do útulku.
- Postupu odboru životního prostředí a výstavby MěÚ ve stavebním řízení – 2 případy. Obě stížnosti vyřízeny jako
neoprávněné.
- Ostatní – V jednom případě se stížnost týkala rozhodnutí rady města ve věci pronájmu nebytových prostor (garáže).
Stížnost vyřízena jako neoprávněná. Ve druhém případě se stížnost týkala ničení majetku obce (laviček) nezletilými.
Vyřízeno projednáním pohovorem s dětmi a jejich rodiči za přítomnosti starosty, místostarosty města a tajemníka
MěÚ.
Všechny stížnosti s výjimkou jedné, byly vyřízeny v termínu do 30 dnů. Jedna stížnosti byla vyřízena do 35 dnů z důvodu
složitějšího prošetření předmětu stížnosti.
4) Výsledek napadení postupu Městského úřadu v Nové Roli u veřejného ochránce práv
V jednom případě, a to ve věci výkonu státní správy na úseku řízení o zrušení trvalého pobytu byl proti pravomocnému
rozhodnutí našeho úřadu podán podnět veřejnému ochránci práv, kterým byl napaden postup úřadu pro údajné nesprávné
právní hodnocení skutečností v daném řízení a nedostatky procesního charakteru. Tento podnět byl podán zároveň proti
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, který naše rozhodnutí v odvolacím řízení potvrdil a proti Ministerstvu vnitra ČR, které
nevyhovělo požadavku na přezkoumání rozhodnutí našeho úřadu. Závěr zhodnocení celého případu veřejným ochráncem
práv ze dne 4.9.2007 zní takto: „Správní orgány se ve svém závěru nedopustily pochybení.“ V postupu Městského úřadu Nová
Role, kterým bylo ve věci pravomocně rozhodnuto, nebylo tedy shledáno žádné pochybení.
Ve vlastní zprávě o šetření ze dne 2.3.2007 veřejný ochránce práv mimo jiné konstatuje, že Městský úřad Nová Role
dospěl ke správnému závěru a zároveň je vyjádřen souhlas i s odůvodněním věci, jak bylo v příslušném rozhodnutí uvedeno.
JUDr. Otakar Motejl taktéž konstatuje, že v daném případě se zástupce zastupující účastníky v řízení soustředil na napadání
postupu úřadu a tajemníka, namísto konstruktivního jednání a navrhování důkazů.
Tato výroční zpráva se zveřejňuje po dobu nejméně 30 dnů vyvěšením na úřední desce MěÚ a dále pak ostatními způsoby, jak
je ve městě Nová Role obvyklé (Novorolský zpravodaj). K nahlížení je zpráva k dispozici na podatelně MěÚ.
Václav Heřman, v.r.
starosta města

Zápis dětí do prvních tříd
Základní škola Nová Role,
okres Karlovy Vary oznamuje že

Zápis dětí do první třídy
pro školní rok 2008-2009
se koná

Plavecký kurz
Od září do prosince měli žáci 3. a 4. tříd v rámci TV možnost
zúčastnit se plaveckého kurzu v Karlových Varech. A čemu
se naučili? Nebát se vody, potápět se, splývat, plavali znakem
a někteří i kraulem. Nejvíce je bavily závody dvojic na podložkách
a skoky do vody. Na závěr dostali všichni zúčastnění tzv. mokré
vysvědčení jako důkaz toho, že jsou z nich opravdové rybičky.
Paní učitelky a žáci z 1. stupně

ve středu 6.2.2008 od 13,00 do 17,00 hodin
v budově A ZŠ, v 1.poschodí
Zapsány budou děti narozené v době od 1. 9. 2001 do 31. 8.
2002.
K zápisu je třeba přinést:
1. Rodný list dítěte
2. Žádost o přijetí
3. Vyplněný „Zápisní list“
4. Žádost o odklad (v případě odkladu)
(Formuláře 2.-4. je možno získat v MŠ nebo sekretariátě ZŠ)
5. Občanský průkaz jednoho z rodičů
Zápis proběhne nově podle projektu Řemesla. Chceme,
aby se zápis stal příjemným zážitkem pro budoucí prvňáčky
i jejich rodiče. Školní zralost se mnohem lépe ověřuje
v prostředí příjemném, klidném, neuspěchaném, prostě
v prostředí, ve kterém se dítě dobře cítí. Děti budou „startovat“
v pětiminutových intervalech a spolu s žáky školy budou
procházet několika stanovišti, kde si vyzkouší různé činnosti.
Za splněné úkoly získají „výuční“ kartičky, seznámí se s dětmi
i paní učitelkami a projdou si většinu školy. Čeká je i malé
překvapení.
Těšíme se na Váš příchod
Bc.Radek Veselý, ředitel ZŠ
+ paní učitelky 1. stupně

Charitativní sbírka
Základní škola v Nové Roli děkuje všem lidem, kteří
se dne 29. 11. 2007 zapojili do charitativní sbírky Šance.
Tím, že si zakoupili propisku s logem Šance, přispěli
na pomoc opuštěným dětem. Je vidět, že jim není lhostejný
osud ostatních lidí. Touto cestou bychom také chtěli
poděkovat žákům osmých a devátých tříd, kteří se do akce
aktivně zapojili tím, že po Nové Roli propisky prodávali.
Pomohli tím dobré věci.

Perličky z naší školičky
Staré pověsti české napsal praotec Čech.
Pračlověk se živil pralinkami.
Severní a jižní pól spojují čáry zvané polednice.
T. G. Masaryk zemřel na mozkovou rakvici.
Kráva buď dává mléko nebo je to vůl.
Čím se měří síla? Činkami.
Ve středověku vládli Průmyslovci.
Na housle hraje šmydlec.
Včelím samcům se říká tupci.
Malta a Kréta jsou stavební pomůcky.

Škola

pro zdraví je tělocvik.

Ráno běžím do školy,
napsané mám úkoly.
Do školy chodíme rádi,
jsou tam naši kamarádi.

Do vody teď skáčem šipky,
plaveme jak malé rybky.
Vysvědčení je tu hned,
plavání jen ve čtvrtek.

Máme nové šatničky,
schováme v nich botičky.
hurá rychle do lavic,
máme plno učebnic.

Český jazyk, slovní druhy,
už mám z toho oční kruhy.
Angličtina – to je věda,
hodí se mi nápověda.

Naše paní učitelka
ta je pilná jako včelka.
když si s ní však chceme hrát,
musíme jí pomáhat.

Prvouka to je dřina:
jaro, léto, podzim, zima.
Psaní, matika a čtení
v chytré děti nás hned změní.

Při hodině, o přestávce
máme plné ruce práce.
Dostáváme hezké známky,
pozor dáme na poznámky.

Jednou však budeme rádi
za všechno, co umíme.
Že se nikdy neztratíme,
za to škole vděčíme.

V počítání každou chvilku
procvičujem násobilku.
Švédská bedna, dřep a klik

(společné dílko Míši, Tomáše,
Matesa, Jany, Terky, Ondry,
Lucky a Dendy z 3.A)

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 24.
Svoboda projevu občanů a její meze uplatnění v obecních tiskovinách
(noviny, zpravodaje, atp.)
Základem svobody projevu v našem státě je Listina základních práv a svobod jako součást Ústavního pořádku ČR, která
ve svém čl. 17 odstavci prvním až čtvrtém říká:
„Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem
nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura
je nepřípustná. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“
Jinak řečeno, svoboda projevu každého končí tam, kde takový svobodný projev nemravně a nekorektně či v rozporu
s konkrétními právními předpisy zasahuje do práv a svobod druhých nebo do chráněných zájmů státu. Nesmírným omylem
každého je, domnívá-li se, že vše co doručí např. jako článek do Novorolského zpravodaje, mu musí být uveřejněno – to je skutečně
blud, který je nutno nekompromisně odmítnout. Dle tiskového zákona, zákon č. 46/2000 Sb., jednoznačně odpovídá za obsah
periodického tisku jeho vydavatel. Obecně tedy platí:
1. Je na odpovědnosti a vůli příslušného vydavatele novin či jiného periodika, resp. redakce takového tisku, jakou strukturu,
rozsah a druh informací chce zveřejňovat, a při určování těchto prvků svého tisku je vázán právním řádem ČR – základem
je výše uvedená citace z Ústavního pořádku.
2. Každý má právo na svůj projev, ale to mu ještě nezakládá nárok na jeho zveřejnění v tisku, kde jej chce zveřejnit, nejde-li
o zákonem stanovený případ povinnosti zveřejnění článku, jako např.:
- Odpovědi na různé pomluvy a nemravné urážení cti, důstojnosti či dobré pověsti určité osoby. I taková odpověď však
musí být omezena na skutkové tvrzení přiměřeného rozsahu k dané věci.
- Dodatečné sdělení k uveřejněné informaci o trestním, přestupkovém a jiném deliktním řízení týkajícím se konkrétní
osoby – tato osoba má pak právo zveřejnit konečný výsledek k takové informaci jak vyplývá z pravomocného rozhodnutí
soudu nebo příslušného správního orgánu.
V těchto případech dále platí, že vydavatel není povinen zveřejnit ve svém tisku odpověď či dodatečné sdělení, příčí-li se navržený
text dobrým mravům a z dalších důvodů stanovených v zákoně.
Tedy jak je již výše napsáno, za obsah tisku odpovídá jeho vydavatel, což po právu znamená, že pouze vydavatel a jím zřízené
orgány (při vydávání Novorolského zpravodaje se jedná o radu města a redakční radu Novorolského zpravodaje) rozhodují
před vydáním tisku, co je v souladu se zákonem vydávané a co ne a z tohoto titulu po právu rozhodují o tom, co bude vydáno
a co ne, ať se to komukoliv líbí či ne. Redakční rada Novorolského zpravodaje se pak ze své činnosti odpovídá radě města
a ta má právo kdykoliv členy redakční rady odvolávat a jmenovat nebo redakční radu třeba i zrušit a vydáváním tisku pověřit
jiný orgán obce, bude-li rada města přesvědčena, že redakční rada se při své činnosti nechová dle platného práva např. tím,
že připustí uveřejňování pomlouvačných článků ve zpravodaji a zvyšuje tak nebezpečí podání oprávněné žaloby proti městu
ve věci ochrany osobnosti. Takže, pokud by někdo měl pocit, že vydání některého článku v tisku jej osobně poškozuje nebo jej
poškozuje naopak to, že nějaký jeho článek nebyl uveřejněn, má právo obrátit se s žalobou na příslušný soud, místo planých
řečí o tom, jak je mu ubližováno a jaká to je cenzura něco mu neuveřejnit. Kdo používá slovo CENZURA, měl by si nejdříve
uvědomit, co to slovo znamená. Nikdo v tomto státě nebrání nikomu si tisknou a zveřejňovat, co chce. Každý si může vydávat
třeba i vlastní noviny nebo různé letáčky a tam si tiknout na vlastní odpovědnost vlastní projevy jak chce a nést si sám důsledky
svých projevů. Kdyby toto bylo zakázáno a kdyby po právu navrhované články do tisku byly před jejich vydáním systematicky
kontrolovány s cílem ideologicky měnit jejich obsah a upravovat je v zájmu určitého totalitního vládnutí bez možnosti dovolat
se práva u nezávislého soudu, pak by se teprve jednalo o opravdovou cenzuru. Ale něco takového tady prostě dávno není.
Vždy, když někdo křičí „Já mám právo a svobodu“, měl by stejně nahlas křičet, že má také povinnosti a závazky vůči ostatním
a mít toto stále na paměti, protože jinak bude mnohým otravovat život a sám ze svého života bude stále jen zklamán a zbytečně
se cítit nepochopen.
Vážení čtenáři.
Během necelých dvou let, jsem se Vám pokusil ve 24 dílech této mé rubriky v Novorolském zpravodaji přiblížit vztah občana
a obce ve všech podstatných tématech, kterých se tento vztah týká. V dnešním nesmírně hektickém a pružném světě se věci
velmi rychle mění a mnohé z toho, co platilo v roce 2006 je dnes již dílčím způsobem pozměněno a tak některá témata postupně
vyžadují nové zpracování, má-li být podaná informace aktuální. Proto se domnívám, že další pokračování v této rubrice, jako
seriálu, bude vhodnější vystřídat individuálními články podle potřeby a daných možností k různým problémům při výkonu
veřejné zprávy obce naším úřadem. Děkuji za pozornost všem čtenářům Novorolského zpravodaje.
Bc.Vladimír Dicá, tajemník MěÚ Nová Role

Zpráva o činnosti
odboru životního
prostředí a výstavby
MěÚ NOVÁ ROLE r.2007

Odbor ŽPV je odborem úřadu,
který zabezpečuje úkoly vyplývající
jak ze samostatné působnosti obce
v katastrálních územích Nová Role,
Mezirolí, Jimlíkov, tak přenesené
působnosti
obecného
stavebního
úřadu na katastrálních územích Nová
Role, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany,
Děpoltovice a Nivy.
V roce 2007 obdržel OŽPV 993
podání, z toho 316 podání bylo
vyřizováno v rámci působnosti
stavebního zákona, 259 položek
se týkalo agendy životního prostředí
a vyřizování převodu nemovitostí
a 418 podání bylo vyřízeno ved. OŽPV
a invest technikem.
V rámci vyřizování výše uvedené
agendy byly zpracovávány tyto
podklady:
1) Podklady za účelem přípravy
a vlastní investiční výstavby
města, včetně rekonstrukcí a
oprav většího rozsahu a to ve fázi
projektové a inženýrské přípravy až
po realizaci staveb a zápisu do KN
(např. rekonstrukce základní školy,
dešťová kanalizace Mezirolí, řešení
dopravy v klidu Školní, Tovární,
Nádražní, ošetření vodní nádrže
Novorolský rybník, ad.) .
2) Příprava projektů pro vyhlášené
dotační tituly - zateplení základní
školy, regenerace městské zeleně,
dopravní řešení v obci Mezirolí
a další etapy řešení dopravy v klidu

– ul. Rolavská, Pod Nádražím,
autobusové nádraží, cyklostezky
Jimlíkov – Nová Role a Nová Role
- Mezirolí a další projektové záměry,
např. dopravní propojení Husova
– U Plynárny, projekty na osvětlení
ul. Polní v N. Roli, chodník
Mezirolí, navýšení kapacity skládky
komunálního odpadu. Rovněž byly
zajištěny studie na řešení staré
části obce N. Role, studie lokalit
bydlení „U hřbitova – N. Role“,
lokalita „Jih Mezirolí“, část lokality
„Na kopečku Mezirolí“ a lokalita
„bydlení Jimlíkov 5 RD“.
3) Podklady pro vydávání nemovitostí
podle
zvláštních
předpisů
(zák.172/1991
Sb.
historický
a
přídělový
majetek,
zák.
č. 95/1999Sb. úplatný a bezúplatný
převod zemědělského majetku, zák.
č.284/91 Sb., převody pozemkovou
úpravou, 92/91 Sb. bezúplatný
převod komunikací atp.)
4) Poklady, stanoviska a záměry
města k převodům nemovitostí,
nájemním smlouvám, věcným
břemenům a jiným věcným právům
k nemovitostem, včetně zajištění
zpracování příslušných smluv
až po zajištění vkladu pro zápis
do katastru nemovitostí.
Vyřizování této části agendy bylo
v loňském roce několikanásobně
rozsáhlejší než v předchozích letech,
neboť většina občanů
využila
možnosti odkoupit pronajatý pozemek
do října loňského roku za původní
cenu. Vzhledem k dlouhodobé
nepřítomnosti pracovnice odboru bylo
možné bezproblémové vyřízení zajistit
díky výrazné pomoci tajemníka města
p. Dicy a pracovnice spr. odboru

pí. Fedorové, kterým za pomoc tímto
děkuji.
V loňském roce jsme zaznamenali
více žádostí občanů o pomoc při
nápravě majetkoprávních vztahů ke
stavbám, u kterých před lety nebyl
zajištěn, případně byl proveden chybně
zápis do evidence katastru nemovitostí,
a tak po letech zjišťují, že s takovými
stavbami
nelze
nijak
nakládat
(převádět, dědit atp.).
Současně s novým stavebním
zákonem nám přibylo více agendy
v rámci projednávání a pořizování
změn územně plánovací dokumentace,
kdy je od loňského roku nově
pořizovatelem
Magistrát
města
Karlovy Vary, nikoliv obec Nová Role.
Bohužel jsme tím nezískali očekávané
zkrácení doby k vyřizování ÚPM,
kdy vyřízení v r. 2006 trvalo 1 rok
a v r. 2007 min.1,5 roku.
K nejrozsáhlejší agendě odboru
patří výkon stavebního úřadu. Jak jsme
předpokládali, tak se i v loňském roce
potvrdilo, že se žadatelé neorientují
ve velkém množství formulářů
stanovených zákonem, a tak téměř
každé vyzvednutí formuláře vyžaduje
osobní konzultaci s následnou pomocí
při vyplnění.
Jako na každé menší obci,
veškerá činnost odboru
se odvíjí
od momentálních potřeb obce, financí,
období, ale třeba i počasí, a tak nelze
vyčerpávajícím způsobem v této krátké
zprávě vyspecifikovat veškerou činnost
OŽPV. Hodnocení naší činnosti
přísluší občanům.
Jana Schmiegerová
Vedoucí odboru životního prostředí
a výstavby

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
pořádá

DĚTSKÝ MAŠK ARNÍ K ARNEVAL
termín: 9.února 2008 od 14.00 hod. v sále Kulturního domu v Nové Roli
vstupné: děti 20,- Kč
dospělí 30,- Kč
Pro všechny děti je připraveno mnoho her a soutěží.
Nejlepší masky budou odměněny. Pro všechny děti je připraveno mnoho drobných odměn.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI I RODIČE

Fotbalový klub Nová Role zve všechny sportovce, sportovní fanoušky a další občany města na:

Velký sportovní
maškarní ples
který se koná v sobotu 16. 2. 2008 od
na sále KD v Nové Roli

20.00 hod

K tanci a poslechu hraje:

GRIFF COMPANY
Nejlepší masky budou vyhodnoceny.
Tradičně bohatá tombola.
Vstupné: 140

Kč

Předprodej vstupenek bude probíhat od 4. 2. 2008 v klubovně fotbalového klubu
od 17.00 hod na hřišti
Zahájení plesové sezóny
Plesovou sezónu v Kulturním domě Nová Role
zahájil tradičně myslivecký ples firmy Agropol, s r.o.
Počerny.
Úvodem byl proveden slavnostní výřad ulovené
zvěře, při kterém myslivci společně s účastníky
plesu vzdali zvěři poslední hold.

Costa Rica

KNIHOVNA NOVÁ ROLE
STANISLAV HOŘÍNEK
- COSTA RICA
BESEDA S PROMÍTÁNÍM
středa 13. února v 17.00 hodin

-
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Cvičení v TIC

Aerobik pro nejmenší

(TJ Nová Role) – dospělí
PO
ÚT
ČT

19,00 – 20,00
18,00 – 19,00
17,50 – 18,50
19,00 – 20,00

-

aerobik
fitbally
fitbally
aerobik

Zadní vchod. Pití, podložku, ručník,
pevná obuv.
Členové TJ platí 30,-- Kč, nečlenové
35,-- Kč.
Těší se Jana a Jitka

Vánoční šachový turnaj
Vánoční turnaj v bleskovém šachu
se konal dne 26. 12. 2007 v sále
Kulturního domu. Již po 13-té se sjeli
šachisté z celého kraje na „Novorolský
blicáček“. Účast byla tradičně vysoká,
zúčastnilo se 54 hráčů, 15 hráčů mělo
přes 2000 Elo bodů.
Novorolští se letos pochlapili
a 6 se jich probojovalo do „B“ finále.
Výsledky:
1. Lorenc Petr ŠK. K.Vary 11b.
2. Tichý Štěpán KŠ Tietz K.Vary 10b.
3. Fryč Miroslav ŠK K.Vary 9.5b.
4. Bicek Richard KŠ Tietz K.Vary 9.5b.
5. Ungr Daniel Baník Sokolov 9b.
6. Vlasák Lukáš Baník Sokolov 9b.
Za N. Roli: 17. Fric Pavel, 20. Musil
Mir., 22. Svoboda Milan, 28. Janoušek
Lad., 29. Pošvář Jiří, 32. Zavadil Filip,
35. Šmíd Radek, 38. Rak Pavel, 47.
Roman Jiří, 48. Nemčič Petr, 52. Fůss
Jan, 53. Nesilovský Vlad.
Děkujeme sponzorům:
Porcelánka Thun, Květinka Dana,
Restaurace Liďák, Firma Pobiš,
řeznictví Pokorný.
Výsledky Krajské soutěže I.tř. v šachu.
5. kolo dne 16. 12. 2007 ŠK Caissa
Nová Role – ŠK Karlovy Vary „C“5.5:2.5
Fric Pavel 1, Svoboda Milan 0.5,
Musil Mir. 0, Janoušek Lad. 1, Sýkora
Robert 1, Pošvář Jiří 0.5, Rak Pavel 1,
Roman Jiří 0.5.
6. kolo dne 13. 1. 2008 Global Sokolov
– ŠK Caissa Nová Role - 2.5:5.5
Fric Pavel 1, Musil Mir. 0.5, Janoušek
Lad. 0.5, Sýkora Robert 0.5, Pošvář Jiří
1, Rak Pavel 1, Šmíd Radek 1, Roman
Jiří 0. Po 6. kole je naše družstvo na 3.
místě.
ŠK Caissa Nová Role

Již druhým rokem jsme rozšířili cvičení aerobiku na tři kategorie. Aerobik pro
nejmenší, začátečníky a junior. Aerobik pro nejmenší navštěvuje v průměru 10 až 15
děvčátek. Cvičení se provádí formou hry. Učíme se základy aerobních kroků a názvosloví.
Děvčátka se na cvičení těší po každé zúčastněné hodině dostávají do notýsku razítka
a každé čtvrté razítko na ně čeká sladkost. Několikrát už jsme vystupovali na různých
kulturních akcích. Dívenky se moc snaží a kdoví možná mezi nimi vyrůstá nástupkyně
naší vícemiss Jany Kotkové, která reprezentovala naše město v roce 1999.
za TJ Nová Role-aerobik
cvič. Jitka Rákošová

Ad. Redakční poznámka v novorolském zpravodaji (listopad 2007)
„Reakce na článek zastupitele Musila“
Po přečtení příspěvku pana zastupitele, který se zabývá údajnou cenzurou v našem zpravodaji bych se chtěl bez mučení přiznat. Nápad,
uveřejnit dovětek, který cituje zápis z 21. zasedání rady města Nová Role ze dne 15. 10. 2007 část 21/05 Zprávy z jednání komisí RMě bod 2)
písm. b), jsem měl já a nepovažuji rozhodnutí RMě v žádném případě za cenzuru či diskriminaci. Jelikož jsem v té době byl zaměstnancem
města, členem redakční rady NZ a referentem starající se o shromažďování, přípravu a korekturu NZ, prošly mi za dva roky práce rukama
takové elaboráty, ze kterých bych byl schopen sestavit minimálně ročenku nevkusu a hlouposti. Až na dva případy, které samozřejmě
ze zřejmých důvodů neuvedu a které obsahovaly i na můj značně otrlý žaludek takové věci, které nebylo možno zveřejnit, byly všechny
příspěvky zveřejněny a někdy mi dalo opravdu hodně úsilí, abych je upravil do podoby, ve které se daly otisknout. Tím nebylo myšleno nějak
je upravovat po obsahové stránce, ale i když nejsem excelentní znalec jazyka českého, někdy jsem doslova valil oči a snažil se je přepsat
takovou formou, aby je pochopil průměrně inteligentní člověk. I když u některých to prostě nešlo a kdo chce, ať si pročte některé příspěvky
do tribuny uveřejněné v minulých číslech NZ.
O tom ovšem psát nechci. Chci se věnovat tomu, co zde je mylně interpretováno. Přečetl jsem si zákon 46/2000 Sb. a musím konstatovat,
že v zákoně stojí:
1. Odpovědnost za obsah periodika nese vydavatel, stejně jako za obsah inzerce a reklamy
2. Vydavatel periodika není povinen automaticky uveřejnit obsah zaslaný přispěvatelem s výjimkou tzv. „oznámení v naléhavém veřejném
zájmu“, „dodatečného sdělení“ a „tzv. odpovědi na sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí
určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby“
Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že uveřejní-li vydavatel příspěvek, který bude jakýmkoli způsobem kolidovat s platnými právními
normami, nese za to plnou zodpovědnost. Proto RMě příslušné doporučení vydala, což je myslím si jasné a neoddiskutovatelné.
Dále bych chtěl říci, že NZ by měl sloužit spíše jako informační a bilanční listovka o dění v našem městě a ne k vyřizování účtů mezi
současnými a bývalými členy RMě, ZMě a lidmi, kteří si myslí, že byl Šalamoun jejich starší bratr. Zamyslel jste se někdo, jestli vaše mnohdy
vysoce emotivní výkřiky do tmy zajímají někoho dalšího než jen vaši osobu?
Jelikož jsem s materiály přicházejícími do NZ poslední dva roky pracoval, musím říci, že někdy je zatraceně těžké sestavit vydání tak, aby
nebylo vhodné jen na podpal do kamen a přiznávám, že se to ne pokaždé povedlo. To ovšem záleží i na nás, občanech města, jelikož podněty
a příspěvky občanů by měly tvořit podle mne minimálně 50% materiálu, ovšem je třeba přihlédnout k tomu, zda budou také někoho zajímat.
Přes to všechno si myslím, že NZ patří do kategorie těch kvalitnějších listovek obcí v regionu a rád bych, aby tomu tak bylo i nadále. Jiný
názor mám ovšem na cenu za výtisk a zhotovitele zpravodaje, ale to by vydalo na několik stran, tak to nebudu dále rozvádět.
Abych se nestavěl do role obhájce pořádků na novorolské radnici, s některými názory uveřejněnými na téma odvoz odpadů
a politických poměrů na radnici samozřejmě souhlasím a to i s těmi, co zde zazněly z pera pana Musila, jen slepý hluchý by asi mohl říci,
že nic nevidí a neslyší, i když někdy mi připadá, že většina obyvatel našeho města je tajnými členy „strany mlčící většiny“ a rozpovídá se jen
v hospodě U Petra až po jazyk rozvazující dávce alkoholu.
Na závěr dodávám: je chvályhodné bojovat proti nepravostem a každý má právo bránit se pomluvě a lži. Jen je třeba zvážit, zda forma a styl
obrany nezanechá v čitateli nahořklý dojem dítěte, jemuž vzali hračku.
Vlastislav Slíž ml.
občan Nové Role

Vážení spoluobčané!
Jak jistě víte z tiráže Novorolského
zpravodaje, jmenovala mě Rada města
do jedné ze svých komisí, které říkáme
Redakční rada.
Za svoji osobu a z titulu svěřené funkce
prohlašuji, že se mě poslední dobou
přestává líbit obsahová úroveň této
listovky vydávané Městským úřadem
v Nové Roli a kritické připomínky mám
zejména k zoufalé náplni Tribuny.
Pokud se vám dostanou do rukou
listovky jiných měst a obcí (Chodovský
zpravodaj,
Ostrovský
měsíčník,
Radniční listy, Žlutický zpravodaj
a další), v žádné z nich nenajdete tolik
zášti, závisti, polopravd, zavádějících
informací a dezinformací jako v našem
Novorolském zpravodaji.
K napsání tohoto článku mě přivedly
poslední příspěvky v Tribuně a zejména
dva příspěvky zastupitele města pana
Miroslava Musila. Především se jedná

o jeho nepravdivé (nechci psát lživé)
tvrzení, kde uvádí, že zákon č.46/2000Sb.
o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku, tzv. tiskový zákon,
neumožňuje vydavateli, ani redakční
radě rozhodovat o tom, co tisknout nebo
netisknout.
Pravý opak je pravdou. V § 4
citovaného zákona se přímo píše,
že za obsah periodického tisku
odpovídá vydavatel a dle § 3 téhož
zákona je vydavatelem ten, kdo na svůj
účet a na svou odpovědnost zajišťuje
obsah, vydání a veřejné šíření tisku.
Slovo „CENZURA“ není v tiskovém
zákoně zmíněno ani jedenkrát. A o tom
kdo je vydavatelem, kdo je oprávněn
se do této role v případě města postavit,
hovoří zákon o obcích, který stanoví
pravomoci starosty, zastupitelstva, rady
a dalších orgánů samosprávy.
Stejně tak nechápu, jak chtěl pan Musil
povolit výherní hrací přístroje v jedné
hospodě a ve druhé nepovolit. Výklad
zákona č. 202/1990Sb. o loteriích a jiných

podobných hrách udělal na straně č. 10
prosincového Novorolského zpravodaje
tajemník MěÚ pan Bc. Vladimír Dicá.
Je přece nemožné v jedné hospodě
vzdálené 64 m od Základní školy výherní
hrací automaty povolit a ve druhé, stejně
daleko od školy, nepovolit jen proto,
že jeden provozovatel je můj kamarád
a druhý není.
Scestné je i tvrzení, že někdo
ovlivňoval stavební úřad, aby byla
herna v budově bývalého OD Rolavan
povolena. Stavební úřad pouze v souladu
se stavebním zákonem povolil stavební
úpravy v objektu, o které požádal
stavebník – vlastník objektu a tím
je Jednota Toužim.
Stavební úřad stejně jako matrika
je orgánem pověřeným státem výkonem
státní správy, který rozhoduje a vykonává
činnost nezávisle na rozhodování
samosprávních orgánů. A stát si jejich
platy hradí prostřednictvím dotace
poskytované krajem do rozpočtu města.
Ostatně toto stanovisko již v minulém

roce potvrdil panu Musilovi Krajský úřad
v Karlových Varech, který jeho podání
proti postupu města zamítnul. Stejně tak
orgány kraje, ministerstvo i ombudsman
ČR neshledali zásadní porušení zákona
v dalších kauzách, ve kterých pan Musil
podával námitky proti postupu orgánů
města.
Je politování hodné, že pan Miroslav
Musil, který se stal zastupitelem města
díky tomu, že byl na kandidátce ODS,
dnes stojí proti svým kolegům z partaje
a dokonce na ně podává trestní oznámení
na Policii ČR pro podezření ze zneužití
pravomoci veřejného činitele a korupce.
Stejně tak nechápu článek paní
Zámostné, který přímo čpí nenávistí k mé
osobě a snahou mě pomluvit. A přitom
jsme v sedmdesátých letech minulého
století, kdy byla členkou Občanského
výboru č. 11 pod vedením ing. Hodiny,
tak dobře spolupracovali. I když
je pravda / a ze zápisů OV je to patrné /
neměla na schůzování moc času, protože
byla samá služební cesta.
Vážená paní Zámostná, nevím o čem
v článku píšete. V únoru 2007 žádné
zasedání zastupitelstva města v Nové
Roli nebylo!
Navíc návrh na zvýšení pronájmu
za tepelné hospodářství firmě Norobyt,
s.r.o. vzešel z EO MěÚ po projednání
ve Finančním výboru, ve kterém jste
členkou. Zároveň, pokud mě smysly
nepletou, stále předsedáte Dozorčí
radě firmy Norobyt, s.r.o., a za tuto
funkci jste
náležitě, na podkladě
ročního hospodaření, odměňována.
Je tedy věcí Dozorčí rady, aby dozírala
na hospodaření organizace a Valné
hromadě, jejíž funkci zastává RMě,
předkládala návrhy zejména v oblasti
hospodaření. Především Vy, jako
předsedkyně Dozorčí rady by jste měla

vědět jak se tvoří dodnes regulované ceny
tepla a které složky z tohoto výpočtu
je možno ovlivnit. Je pravda, že došlo
ke zvýšení nájemného za pronájem
tepelného hospodářství. Je ale také
pravda, že celá částka za pronájem
každoročně putuje v rámci rozpočtu
města do Fondu přivaděče tepla, což
si může každý v rozpočtu města ověřit.
K 31.12.2007 je na Fondu přivaděče
tepla deponováno 7 240 000,-Kč
A myslím, že opravy topných kanálů,
tedy přívodů tepla do jednotlivých domů
jsou součástí přivaděče tepla a právě
z těchto peněz se mají opravy provádět.
Na druhé straně je také pravda,
že za Vašeho působení na radnici byl
tento fond téměř prázdný.
Souhlasím s Vámi, že bychom měli
všichni již říct DOST.
Opravdu si myslíte, že všichni občané
už zapomněli na Váš svérázný odchod
z této radnice, kde jste si neoprávněně
vyplácela mzdu minimálně čtyři
měsíce?
Už jste zapomněla na opakované
volby do zastupitelstva v roce 1999, kdy
jste prohlásila, že pokud k nim dojde
nepůjdou na ně peníze z obecní pokladny
a opak byl pravdou?
Už jste zapomněla na to, že jste
se od roku 1999 až do roku 2005
neúspěšně s tímto městem soudila
a teprve 13. prosince 2005 Nejvyšší soud
České republiky konečně, jako poslední
instance v republice Vaše dovolání
zamítnul?
Už jste zapomněla, že jste si léta
neoprávněně vyplácela tisíce korun
za vedení Novorolského zpravodaje,
které jste městu nikdy nevrátila?
Už jste zapomněla………….
Ne, nebudu pokračovat. Vy sama
víte, že je toho ještě dost co bych mohl
uvádět a zcela „hypoteticky“ konstatovat

o kolik set tisíc toto město přišlo díky
hospodaření pod Vašim vedením.
A tak závěrem říkám DOST ! Dost
štvavým neobjektivním článkům jejichž
smyslem je neobjektivně hodnotit dění
ve městě.
Jak jsem již v úvodu předeslal, je věcí
vydavatele jakou obsahovou náplň bude
mít tiskovina jím vydávaná. A vydavatel
si k tomuto účelu ustavil komisi –
Redakční radu. Té přeji co nejvíce úspěchů
při skládání každého čísla, protože věřte,
že dát dohromady objektivní a zajímavé
informace ze života celého města, není
jednoduché.
RSDr. Ladislav Cinegr
předseda redakční rady

SUPER CENY ŽALUZIÍ

ZLATNICTVÍ

OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

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

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ
VÝKUP STŘÍBRA

JANA SÁROVÁ
Chodovská 84
Nová Role

Tel.: 602 627 192
www.zlatnicka-dilna-jana-sarova.cz

VÝKUP ZLATA
Otevírací doba:
Po. 900 - 1800
Út.-Čt. 900 - 1500
St. 900 - 1200 , 1400 - 1800
Pá. 900 - 1300

za nejvyšší ceny

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

na plastová okna

tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 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

SEX SHOP
Chodov
Chodov, Bezručova 492
v prostorách nábytku Ideál

Neskutečně
nízké ceny !
OTEVŘENO Po-Pá - 13-17 hodin
www.levnysexshop.cz
Tel.: 602 113 150, 739 271 150
608 919 855
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVSTĚVU !!!

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 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
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cz.mail@email.cz

Tel.: 602 771 600

Výuka v nových klimatizovaných vozech.

Pro maminky na MD hlídání dětí ZDARMA.

Dárkové kupóny + dárek od nás.

Najdete nás 100m
pod marketem „LIDL“
v budově, kde sídlí
prodejna „RABIT“.
Vchod ze dvora, druhé patro.
Učebny:
Chodov, Ostrov, Karlovy Vary

Od prosince 2007 je možné splácet
700,- Kč/měs., i po skončení kurzu.

Výcvik skupiny „B“ - 6900,- Kč,
kompletní cena včetně učebnic,
platba možná i na splátky.

qarto.real@seznam.cz

včetně montáže a DPH 5 %

AKCE - žaluzie na trojdílné panelákové okno 1 260,- Kč

Cena našich oken Vás příjemně překvapí

ZAMĚŘTE SE NA SKUTEČNOU KVALITU

( šíře 180 mm - barva bílá nebo mramor )

Ke každému oknu vnitřní parapet zdarma !

PĚTIKOMOROVÝ PROFIL ZA CENU ČTYŘKOMOROVÉHO

ROLETY • ŽALUZIE • PARAPETY • STŘEŠNÍ OKNA • SKLEPNÍ OKNA
SÍTĚ PROTI HMYZU • GARÁŽOVÁ VRATA

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PRODEJ A MONTÁŽ STAVEBNÍCH OTVOROVÝCH PRVKŮ

QARTO REÁL

OBCHODNÍ STŘEDISKO CHODOV
U PORCELÁNKY 498
TEL./FAX: 352 666 391
e-mail: qarto.real@seznam.cz

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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