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DOMÁCÍ NÁSILÍ NESMÍ ZŮSTAT ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI
„Už jsem nevěděla, jak dál. Na začátku to byla velká láska. Pak se ale
objevily první rozpory a hádky. Manžel mi neustále nadával, ponižoval
mě a zesměšňoval. S ničím, co jsem doma udělala, nebyl spokojený. Za
vymyšlené prohřešky mě trestal tím, že mi nedával žádné peníze na domácnost, nesměla jsem chodit ven. Pak mě začal i bít. Hrozně jsem se
bála, ale pořád jsem měla pocit, že si to možná zasloužím, že opravdu
nejsem dobrá manželka a máma, jak tvrdil. Styděla jsem se a bála komukoliv říct, co se u nás doma děje. Měla jsem pocit, že mi stejně nikdo nebude věřit, protože manžel rozhodně nemá pověst násilníka. Po
jednom velkém výprasku, při kterém mi zlomil nos a ruku, jsem si uvědomila, že takový život není normální a že musím svou situaci začít nějak řešit“, vypráví paní Dáša, jedna z mnoha obětí domácího násilí,
které se rozhodly vyhledat pomoc telefonní linky DONA.
Stejně jako paní Dáša našlo odvahu vyhledat pomoc odborníků na této
telefonní lince pomoci obětem domácího násilí během prvního roku jejího provozu více než 3 500 volajících. Jsou mezi nimi nejen oběti domácího násilí, ale také jejich příbuzní, sousedé a přátelé, kteří mají zájem podat pomocnou ruku. Na lince DONA, kterou provozuje občanské sdružení Bílý kruh bezpečí, je pro ně 24 hodin denně vždy k dispozici speciálně vyškolený odborník, který volajícím při zachování jejich naprosté anonymity poskytne nezbytné informace a podporu.
Domácí násilí je opomíjený, ale velmi rozšířený problém. Z reprezentativního výzkumu, který v roce 2001 provedla agentura STEM pro
Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s., vyplývá, že obětí domácího
násilí se u nás v průběhu svého života stalo 16 % občanů, tedy přibližně
každý šestý člověk. Ve většině takových rodin vyrůstají malé děti. Ty si
často násilí přejímají jako vzorek chování do dospělosti a samy se poté
často stávají obětmi domácího násilí či agresory. Přitom pouhý zlomek
obyvatel naší republiky ví, jak se zachovat v případě, že se stanou obětí
domácího násilí či jeho svědkem.
Severozápadní Čechy se v porovnání s ostatními regiony republiky zařadily ve výskytu domácího násilí dokonce na druhé místo. Celých
20 % lidí zde uvádí, že se stali obětí násilí ze strany blízké osoby.
Co si pod pojmem domácí násilí máme vlastně představit? Jde
o všechny formy fyzického (např. bití, kopání či škrcení), sexuálního,
ale také psychického násilí (např. vydírání, omezování, vyhrožování či
ponižování), které se odehrávají mezi blízkými osobami.

Jaké byly pro nás
ty letošní Vánoce?
Po týdnech shánění dárků
(nad kterými stejně naše ratolesti ohrnovali nos) jsme
se štvali s úklidem a vařením, abychom 24. prosince
večer schváceni usedli
u přeplněného stolu, nacpali si břicha a pak se odkulili loupat buráky nad nemožným programem v televizi. A nebo jsme
celou tu hektickou dobu prožili v klidu a snažili jsme se najít ten pravý
smysl vánoční doby?
Každý z nás má jiné hodnoty, každý má jiné vidění tohoto světa
a každý z nás hledá smysl bytí někde jinde. Jedno nás však spojuje –
Vánoce.

Většina občanů naší republiky je přesvědčena, že obětmi domácího násilí se zpravidla stávají slabé a bojácné ženy a že násilníkem nemůže být
člověk známý svým slušným chováním. Pravdou však je, že obětí domácího násilí se může stát kdokoliv – žena či muž, člověk se základním
vzděláním či vysokoškolák. Lidé, kteří se na veřejnosti projevují jako sebevědomé a silné osobnosti, se doma mohou měnit ve svým partnerem
naprosto ovládané loutky. Násilníkem se naopak za zavřenými dveřmi
domova stávají i lidé, kteří jsou ve svém širším okolí považováni za veselé společníky a vzorné partnery.
Domácí násilí se většinou odehrává mezi ženou a mužem žijícími
v partnerském vztahu. Výjimkou ale není ani násilí mezi dospělými rodiči a jejich dětmi, osobami stejného pohlaví nebo týrání seniorů.
Pro tento druh násilí je charakteristické to, že se násilné incidenty opakují, časem eskalují a stávají se každodenní realitou. V nejzávažnějších
případech může být ohroženo nejen zdraví a lidská důstojnost, ale také
život obětí, dětí a dalších osob žijících s násilníkem ve společné domácnosti.
Nikdo si nezaslouží být týrán blízkou osobou. Proto je třeba včas,
ihned po prvním opakovaném incidentu, vyhledat odbornou pomoc.

Už jsou to dva tisíce let, co se narodili dva chlapci. Jeden do přepychu
a bohatství, neboť patřil do nejmocnější rodiny světa. Byl synem římského císaře.
Ten druhý se pak narodil v největší chudobě, ve chlévě, neboť jeho
otec, prostý tesař, neměl ani na zaplacení ubohého pokojíku v zájezdním hostinci, když „…přišla hodina na jeho manželku…“.
O tom prvním se možná pár let na počátku prvního tisíciletí mluvilo,
možná tehdy připravil krušné chvíle řadě lidí, ale dneska… Kdo si vzpomene na jeho jméno?
A ten druhý? Aspoň jednou za rok již dvacet století nedává spát převážné většině lidstva a nutí je, aby se zamysleli nad sebou a svými bližními.
Nestojí to tedy se vážně zamyslet ( aspoň na chvíli ) na počátku nového
roku nad jeho poselstvím?
S přáním otevřených srdcí
Dr. Miloslav Nesyba
správce kostela sv. Michaela
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USNESENÍ
2. zasedání zastupitelstva města v Nové Roli konané dne 16.12.2002

2/01 Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města v Nové Roli (dále jen
ZMě) takto:
1) Zahájení a organizační záležitosti
2) Jednací řád ZMě
3) Převody nemovitostí
4) Výbory ZMě a změna členství v komisích RMě
5) Zásady pro poskytování cestovních
náhrad
6) Návrh rozpočtu města na rok 2003
7) Odvod prostředků do fondu oprav SVJ
8) Různé
Program schválen 12 hlasy
2) ZMě zvolilo:
a) návrhovou komisi ve složení:
pp. Mgr. S. Průša, W. Ullmann,
Ing. M. Zachariáš
b) ověřovatele zápisu: paní M. Dubová
a D. Buriánová
Usnesení schváleno 12 hlasy
3) ZMě schvaluje zápis ze svého ustavujícího zasedání ze dne 11.11.2002 s tím, že
na návrh rady města (dále jen RMě) opravuje ZMě své usnesení č. 5a) tak, že místostarosta města bude svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný až od
1.1.2003, nikoliv od 11.11.2002
Usnesení schváleno 8 hlasy, 6 se zdrželo
2/02 – Jednací řád ZMě
ZMě potvrzuje nadále beze změn platnost
svého dosavadního jednacího řádu jak byl
schválen ZMě dne 13.12.2000
Usnesení schváleno 13 hlasy
2/03 – Převody nemovitostí
1) ZMě schvaluje změnu dosavadních
obecně platných podmínek prodejů nemovitostí tak, že daň z převodů nemovitostí nebude nadále samostatně účtována
kupujícím, ale která bude hrazena pouze
v souladu s platnými právními předpisy
a kupující kromě kupní ceny budou hradit
nadále pouze ostatní náklady spojené
s převodem nemovitostí (kolky, služba
zpracování smluv, GP, a jiné jasně prokazatelné a nezbytné náklady) – toto opatření se netýká prodeje bytů, kde platí
zvláštní pravidla města
Usnesení schváleno 13 hlasy

2) ZMě schvaluje prodej p.p. č. 1474/1
o výměře 4.749 m2 v k.ú. Nová Role ve
prospěch žadatele p. Roberta Hrušky, bytem v Nové Roli – Svobodova 189, a to za
kupní cenu ve výši =40 Kč/m2 (odůvodnění ceny: jedná se o pozemek v osamocené lokalitě několika domků v ochranném pásmu dráhy mezi tratí ČD a silnicí)
Usnesení schváleno 13 hlasy
3) ZMě schvaluje prodej p.p. č. 968/4
o výměře 226 m2 a st.p. č. 384 o výměře
21 m2 v k.ú. Nová Role ve prospěch žadatele p. Vladimíra Červenky, bytem v Nové
Roli – Školní 226, a to za kupní cenu ve
výši 120 Kč/m2 (což je stanovená cena
pozemků v rekreační oblasti Novorolského rybníka)
Usnesení schváleno 13 hlasy
4) ZMě schvaluje prodej p.p. č. 968/9
o výměře 202 m2 v k.ú. Nová Role ve prospěch žadatele p. Jiřího Červenky, bytem
v Nové Roli – Školní 224, a to za kupní
cenu ve výši =120 Kč/m2 (stanovená cena
pozemků v rekreační oblasti Novorolského rybníka)
Usnesení schváleno 13 hlasy
5) ZMě schvaluje prodej p.p. č. 998/9
o výměře 334 m2 a st.p. č. 371 o výměře
28m2 v k.ú. Nová Role ve prospěch žadatelů manželů Waltera a Růženy Bajákových, bytem Karlovy Vary – Bulharská 19,
a to za kupní cenu ve výši =120 Kč/m2
(stanovená cena pozemků v rekreační oblasti Novorolského rybníka)
Usnesení schváleno 13 hlasy
6) ZMě schvaluje prodej st.p. č. 39/38
o výměře 22m2 v k.ú. Nová Role ve prospěch žadatele pana Milana Duba, bytem
Karlovy Vary – Sokolovská 92, a to za
kupní cenu ve výši =120 Kč/m2 (stanovená cena pozemků pod stavbou garáží)
Usnesení schváleno 13 hlasy
7) ZMě schvaluje směnu pozemků v k.ú.
Nová Role (N.Role, zastávka) takto: p.p.
č. 1472/3 o výměře 14 m2 (dosud ve spoluvlastnictví paní Anity Gžanové, Hany
Richterové a pana Rudolfa Richtera)
tato parcela bude směněna s p.p. č.
1474/4 o výměře 159 m2 (dosud ve

vlastnictví Města Nová Role). Uvedená
čísla pozemků odpovídají geometrickému plánu č. 602-102/2002. Pro účel
směny ZMě stanovuje cenu směňovaných pozemků ve výši =1 Kč/m2 plochy
(odůvodnění ceny: jedná se pozemek
v osamocené lokalitě několika domků
v ochranném pásmu dráhy přímo pod
tratí ČD u nádraží a o směnu bylo požádáno na základě dříve zpochybněných
majetkoprávních vztahů k pozemku ve
prospěch města dle předložených údajů
vadou v registraci v rozsahu cca. 110 m2
pozemku), náklady na zpracování
směnné smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí žadatelé o směnu
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržel
8) ZMě ruší usnesení ZMě číslo 28/04-1)
ze dne 28. 1. 2002 a ukládá taj. MěÚ zajistit vyhlášení nového výběrového řízení
(obálková metoda) v TV Nová Role a na
vývěskách města o koupi pozemku – p.p.
č. 1124/4 o výměře 571 m2 v k.ú. Nová
Role. K otevírání obálek bude ustavena
min. 3 členná komise a vyhodnocení řízení provede RMě před předložením návrhu ZMě k prodeji pozemku
Usnesení schváleno 14 hlasy
9) ZMě ruší prodej p.p. č.1147/14 o výměře
113 m2 jak bylo schváleno usnesením ZMě
číslo 32/05-11) ze dne 23.9.2002
Usnesení schváleno 14 hlasy
10) ZMě schvaluje ponechání bytu č.
10/250 „Pod Nádražím“ jako bytu nájemního v majetku města
Usnesení schváleno 14 hlasy

2/04 – Výbory ZMě a změna členství v komisích RMě
ZMě odvolává všechny stávající členy výborů ZMě a jmenuje nové členy svých výborů jak je níže uvedeno:
- Finanční výbor:
Předseda výboru – ing. M. Zachariáš
Ostatní členové – M. Musil,
V. Valdman, D. Stach, J. Pokorná,
J. Dvořák, J. Süssner, D. Buriánová
pokr. na str. 3
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TRIBUNA
Vážená redakce Novorolského zpravodaje.

K BYTOVÉ VÝSTAVBĚ U PLYNÁRNY:

Reaguji na článek pana Zdeňka Boka uveřejněný v prosincovém Novoroláčku, týkající se
výstavby nových domů v našem městě.
Plně se pod tento článek podepisuji a v podstatě s názory pana Boka souhlasím.

Bytová výstavba v lokalitě „U Plynárny“ byla
projednávána v roce 2 000.

Samozřejmě je dobře, že se budují potřebné
byty pro občany.
Myslím si, že pro tento významný úkol jsou
v Nové Roli vhodnější místa, než stavět nové
domy přímo nalepené ve stávající panelové zástavbě. (I tam by byly k dispozici inženýrské
sítě.)
Co k tomu říkají hygienici a architekti? A tak
nám „Nová Role- náš domov“ poněkud zešedl.
Bylo by dobré, aby nově zvolené zastupitelstvo
Městského úřadu vážné úkoly, týkající se občanů, odpovědně a promyšleně schvalovalo.

26. 9. 2000 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení pro výstavbu komunikace a inženýrských sítí.
V tomto řízení byla široká veřejnost seznámena s rozsahem stavby. Ze strany veřejnosti
nebyly uplatněny žádné námitky k připravované výstavbě.
Stejně tak bylo daleko později (11. 9. 2002),
veřejnosti oznámeno zahájení územního řízení pro výstavbu domu obvodního oddělení
Policie ČR, opět veřejnou vyhláškou. Ani
v tomto případě ze strany veřejnosti nebylo
poukázáno na nevhodné umístění stavby.

Stavební úřad v obou řízeních zkoumal, zda
jsou dodrženy obecně technické požadavky na
výstavbu (odstupové vzdálenosti, oslunění, zastínění, požadavky na požární a hygienickou
bezpečnost apod.) a zjistil, že stavby nejsou
v rozporu s těmito požadavky.
S odstupem doby, při provedení hrubé stavby
bytového domu, je však možno konstatovat, že
umístění stavby mohlo být situováno blíže ke
komunikaci.
Umístění dalších 3 bytových domů je v projektové dokumentaci řešeno postupným posunutím dále od stávajících domů v Husově
ulici, tedy blíže k nové komunikaci.
Květa Švajdlerová
vedoucí odboru Životního prostředí
a výstavby MěÚ

Jan Kučera

Rady zahrádkářům na měsíc leden 2003
Zahrádky spí, vegetace zůstává v hlubokém
útlumu. Záhony jsou holé, větve ovocných
stromů se černají k nebi, stálezelené dřeviny
neztratily tvar, jen barevně trochu zesmutněly a mají většinou bílou čepičku. Přestože
venku mrzne a nedá se dlouho pracovat, neopomíjíme zahrádku navštěvovat. Odstraňujeme sníh z chodníků, cestiček, chatek a skleníků a přihazujeme ho ke stromům, keřům
a na záhony, neboť tím zpomalujeme jednak
promrzávání půdy a zajišťujeme dostatečnou
vláhu půdy při jarním tání. Přikrmováním na
zahrádky stále lákáme ptáky – pěvce, kteří
nám později konzumují drobný hmyz. V zahradách a hlavně v přírodě nám koncem měsíce začíná končit vegetativní klid a začínají
se probouzet u ovocných dřevin procesy,
které podporují růst pupenů při pozdějším
roubování. Na sníh můžeme navážet kompost, čímž obohacujeme vrchní vrstvy půdy
o potřebné živiny.
V ovocné zahradě:
- pomocí nůžek odstraňujeme z korun
stromů zámotky housenek a munifikované
plody, které spálíme,
- provádíme pravidelnou kontrolu uskladněného ovoce, náchylnější odrůdy jablek zakrýváme pomocí PE folie, popřípadě je
ukládáme do mikrotenových sáčků s několika malými otvory,
- za příznivého počasí řežeme rouby meruněk a slivoní, koncem měsíce pak i rouby
jádrovin,

- s řezem a průklestem ještě počkejte,
- kontrolujte stav oplocení zahrádek a ohrádek u stromků,
- zjistíte-li okus stromků včas – zatřete poškozená místa balzámem nebo štěpařským
voskem. Naši předkové používali směsi jílu
nebo cihlářské hlíny s kravincem a ovázali
pytlovinou,
- při větším sněžení a námraze setřásejte sníh
a led, aby nedošlo k rozlámání stromů
a keřů,
V zelinářské zahradě:
- pravidelně kontrolujte stav uložení zeleniny
a skladovací prostory větrejte. Hnijící zeleninu, cibuli, brambory atd., likvidujte,
- otužilé zeleniny ponechané na záhonech
chráníme před silnými mrazy chvojím nebo
netkanou textilií,
- je čas nákupu osiv a provedené kontroly
klíčivosti semen nakoupených v minulých
létech,
Ve skleníku a fóliovníku:
- do vytápěných skleníků si můžeme předpěstovávat květák, kapustu, zelí popř. okurky,
rajčata atd.,
- nevytápěné skleníky fóliovníky necháme vyvětrat a půdu promrznout, čímž omezíme
výskyt chorob a škůdců,
- do studeného skleníku můžeme vysévat ředkvičku, salát,
V okrasné zahradě:
- zmlazujeme příliš vytáhlé živé ploty,

- kontrolujeme stav uložených cibulovin
a hlíz,
- při mírných mrazech zaléváme okrasné stálezelené keře,
- za vhodných podmínek mohou vykvétat
sněženky, čemeřice a někdy i vonný lýkovec,
- pokud napadne více sněhu sklepáváme jej,
aby nedeformoval nebo nerozlámal jehličnany a jiné keře,
- trávník dle potřeby můžeme pohnojit kompostem a příliš po něm nešlapeme, aby se
netvořily hnědé fleky,
- do země s hrubým pískem vyséváme semena alpinek, které potřebuji projít obdobím chladu (pokud jste toto neprovedli již
dříve),
- můžeme provést jarní potřek u růží minerálními oleji proti přezimujícímu hmyzu.
Všeobecně:
Pro jarní hnojení zakoupíme si plná hnojiva
s obsahem mikroprvků (Cererit) a pro zahájení vegetačního růstu ledková hnojiva.
Zdraselných hnojiv používáme pouze síran
draselný, dále na jaře aplikujeme hořečnatá
hnojiva nebo hořkou sůl.
Pranostika: „Když ryje krtek v lednu, končí
zima v květnu“
„Na tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně
bramborů“.
Jaroslav Pata
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SPORT
Stepaři v Riese
Ve dnech 20. –
23. 11. 2002 se konalo
Mistrovství
světa v německém
Riese.
Sjelo se zde přes 1 100 stepařů celého
světa (USA, Kanada, Jihoafrická republika, Itálie, Maďarsko, Francie, Itálie,
Švýcarsko, Rusko…). Stepařské plechy
zněly ve sportovním a kulturním centru –
Erdgaseně v průběhu čtyř dnů od časných
hodin ranních až do pozdních hodin večerních. Soutěžilo zde 43 formací, 57 malých skupin, 78 dvojic, 125 sólistů ve věkových kategoriích děti, junioři, dospělí a senioři.
Miroslav Musil (vicemistr ČR 2002) z Tap
Dance Nová Role obsadil v soutěži dospělých 10. místo (7. místo v Evropě) za reprezentanty USA, Německa, Švýcarska,
Slovinska a za mistrem ČR 2002 T.
Slavíčkem z Prahy.

V celkovém hodnocení světového šampionátu, v nejsilněji obsazené kategorii juniorek, se Eva Musilová (mistryně ČR 2002)
umístila na 12. místě a 3. v Evropě. Jako jediná z české reprezentace se prostepovala
„třemi soutěžními koly až do semifinále.
Roli favoritek potvrdily reprezentantky
USA šestinásobnou účastí ve finále a spolu
s jednou zástupkyní afrického kontinentu
prokázaly afroamerické kulturní kořeny tohoto tance.
V drtivé konkurenci světového šampionátu
se zástupci našeho klubu pod vedením trenéra Miroslava Novotného drželi statečně
a jsme velmi rádi, že mezi takovými jmény
jako jsou New York, New Jersey, Dallas,
Los Angeles, Boston, Denver, Bern,
Curych… se neztratila ani Nová Role.
Děkujeme Městskému úřadu Nové Role za
taneční prostor a finanční podporu.
Svými příznivcům a všem občanům Nové
Role i blízkého okolí přejem do nového
roku 2003 hodně zdraví, lásky a splněných
přání.
TAP DANCE NOVÁ ROLE

VELKÁ CENA
KARLOVARSKÉHO PORCELÁNU
A NOVÉ ROLE
Muži – do 85 kg:
Jméno
1. Miloš Podšer
2. Patrik Vepřek
3. Vlastimil Klímek
4. Josef Nagy
5. Radek Forch
6. Václav Mastný
7. Jan Tkáč
8. Josef Králík
9. Miroslav Kerner
10. Pavel Kadleček

Oddíl
N. Role
GV Teplice
B. Sokolov
N. Role
L. Cheb
N. Role
L. Cheb
L. Cheb
Sl Plzeň
N. Role

9. Michal Šváb
10. Zdeněk Kadlec

Sl. Plzeň
N. Role

Muži – masters
Jméno
1. Milan Rutter
2. Jiří Buňát
3. Miroslav Kubinec
4. Milan Gubov
5. Karel Mrnuštík
6. Jaroslav Hlaváček
7. Karel Vejvoda

Oddíl
S. Brno-O
N. Role
B. Sokolov
R. Rotava
N. Role
Sl. Plzeň
Sl. Plzeň

nad 85 kg:
Jméno
1. Pavel Čurda
2. Vlastimil Štrunc
3. Jan Anger
4. Kamil Kučera
5. Robert Roub
6. Norbert Rau
7. Josef Gajdoš
8. Zdeněk Doležal

Oddíl
GV Teplice
R. Rotava
GV Teplice
B. Sokolov
Sl. Plzeň
R. Rotava
GV Teplice
B. Sokolov

nad 85 kg:
Jméno
1. Roman Polom
2. Václav Tomšík
3. Libor Beníšek
4. Zdeněk Klusák
5. Otakar Látal
6. Zdeněk Bulan
7. Antonín Krátký
8. Pavel Treml

Oddíl
B. Sokolov
Ol. Praha
GV Teplice
S. Brno-O
S. Brno-O
GV Teplice
Chomutov
GV Teplice

Jménem celé rodiny
děkuji všem,
kteří vyjádřily soustrast
nad nenadálým odchodem
mého manžela
p. Ladislava Hájka,
a přišli jej vyprovodit
na cestě poslední.
Ingeborg Hájková
Nová Role

Děkujeme
všem spoluobčanům,
kteří se přišli
naposledy rozloučit
s naší manželkou
a maminkou,
paní Marií Voříškovou.
Děkujeme za projevenou
soustrast a květinové dary
Rodina Voříškova

Novorolský zpravodaj

- Kontrolní výbor:
Předseda výboru – Mgr. S. Průša
Ostatní členové – M. Handšuh,
A. Schmiedová, R. Škardová
- Osadní výbor Mezirolí:
Předseda výboru – L. Cinegr
Ostatní členové – J. Süssner, M.
Pokorná, J. Bartoš, A. Bíla, J. Roman, J.
Tintěrová, J. Helcl,
- Osadní výbor Jimlíkov:
Předseda výboru – F. Řádek
Ostatní členové – M. Nagy, M. Plachká
ZMě bere na vědomí informaci RMě o odvolání všech členů komisí RMě a přípravě
nového jmenování dle předložených návrhů jednotlivých stran na příštím zasedání RMě
Usnesení schváleno 14 hlasy
2/05 – Zásady pro poskytování cestovních
náhrad
ZMě schvaluje „Návrh zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZMě“ ve
znění jak je přílohou k tomuto zápisu
Usnesení schváleno 14 hlasy
2/06 – Návrh rozpočtu města na rok 2003
(připomínkování)
1) ZMě bere na vědomí předložený předběžný návrh rozpočtu města na rok 2003
a ukládá FaPO zajistit zveřejnění předloženého návrhu rozpočtu města na rok
2003 k jeho připomínkování, ve znění jak
je přílohou tohoto zápisu
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje provizorního hospodaření města v období od 1.1.2003 do doby
schválení rozpočtu města roku 2003 tak,
že budou městem plněny řádně veškeré závazky vůči třetím osobám a ostatní úkoly
v souladu s uzavřenými platnými smluvními vztahy a dle přijatých usnesení ZMě
a RMě
Usnesení schváleno 14 hlasy
2/07 – Odvod prostředků do fondu SVJ
ZMě schvaluje převody finančních prostředků, z účtu města vedeného pro správu
bytového majetku města (fond bydlení –
účet č.1038), do fondů oprav jednotlivých
„Společenství vlastníků jednotek“ (dále jen
SVJ) panelových domů prodaných dle zákona č. 72/94 Sb. z majetku města, a to finančních prostředků za všechny byty
v domě jako by fond oprav SVJ vznikl
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s účinností vložení 1. smlouvy o převodu
bytu bez ohledu na potvrzené datum
vzniku SVJ. Uvedené prostředky (ZMě stanovené a pod správou města vyinkasované
odvody do fondů oprav v době od prodeje
první jednotky do vzniku SVJ) u jednotlivých domů budou sníženy o veškeré náklady správy, oprav a údržby domu do
doby vzniku SVJ uhrazené městem.
Převod finančních prostředků bude vždy
realizován za období od 1. dne následujícího měsíce po vložení příslušné smlouvy
o převodu bytu jak je výše uvedeno.
ZMě ukládá starostovi města zajistit technickou realizaci převodu prostředků do
31.3.2003
Usnesení schváleno 14 hlasy

Leden 2003

2/08 – Různé
1) ZMě schvaluje rozpočtové opatření
v rozpočtu města roku 2002 číslo 14
takto:
- zvyšují se výdaje „TS odpadové hospodářství“ o 600 tis. Kč
- snižují se výdaje „MěÚ opravy místních
komunikací“ o 600 tis. Kč
Úprava rozpočtu tak proběhla v rámci výdajové části „Místní hospodářství“ rozpočtu a celková výše příjmů i výdajů se nemění
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě ukládá kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu zinventarizovaného majetku města
Usnesení schváleno 14 hlasy

Ještě několik vět k ukončení činnosti SZdP v Nové Roli
Koncem roku 2002 byla uzavřena činnost organizace, která se v Nové Roli ustavila pod názvem Svaz invalidů ČSR v roce 1974 a v roce
1990 byla na základě společenských přeměn
a rozhodnutí centrálních svazových orgánů přejmenována na Sdružení zdravotě postižených
v ČR.
Poslední společné setkání členů smíšené organizace SZdP v Nové Roli bylo uskutečněno 14.
listopadu 2002 v sále hasičského domu. Více
než 70-ti přítomným členům tu v rámci programu setkání dva studentské páry z karlovarské taneční školy Fontána předvedly několik
ukázek latinskoamerických tanců. Po zprávě
předsedy pana Červeného o činnosti organizace došlo i na předávání ocenění členům, kteří
během 25-ti letého období pracovali ve funkcích člena výboru nebo revizní komise. V přítomnosti vedoucího Centra pro zdravotně postižené v Karlových Varech pana Petra Končela
byly projednány dotazy a v usnesení z tohoto
posledního společného jednání jsou formulovány i závěry k faktickému skončení činnosti
naší organizace jako právnické osoby. Podle něj
došlo v prosinci 2002 k vypořádání nevelkého
majetku zanikající organizace. SO SZdP dle
rozhodnutí členů vrátila městu nevyužitý finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč a předala
několik věcí zakoupených z vlastních prostředků. Ty byly po vzájemné dohodě předány
do užívání klubu důchodů v domě s pečovatelskou službou s tím, že byly převzaty do evidence odboru správy majetku města. Jinak SO
SZdP žádný nemovitý majetek neměla, nemá
pohledávky ani dluhy.
Ukončení činnosti SO SZdP vyplynulo jednak
z usnesení ústředního výboru SZdP v Nové
Roli, která byla v okresním měřítku velmi
dobře hodnocena, byly i námitky. V tom
smyslu, že je škoda rušit to, co funguje a dává
starším lidem, často i osamoceným, možnost

kontaktu s ostatními, možnost prožití hezkých
chvil při hodnotných společenských akcích, na
výletech a pod. To vše je pravda. Na druhé
straně je třeba vidět za tím fungováním i práci
několika dobrovolníků, kteří z titulu statutu
právnické osoby měli i dost velkou a hmotnou
odpovědnosti a měli by nárok po letech práce
na střídání. Bohužel k převzetí odpovědnosti za
další pokračování činnosti, ale již pod jiným názvem a s náročnějším obsahem, se nikdo z našich, bohužel již vesměs starších členů, nakonec neodhodlal. Současné požadavky na činnost organizací, sdružení nebo společenství
s právní subjektivitou, které jsou zaměřeny na
seniory a zdravotně postižené, stoupají. Mají se
více zabývat službou pro potřebné lidi, poradenstvím, terapií apod. s ohledem na standardy
jaké jsou užívány v zemích Evropské unie, kam
se Česká republika chystá vstoupit v roce 2004.
Když jsme v našem výboru zvažovali, jak
z toho všeho vyjít a zachovat všem seniorům
města možnost i nadále se setkávat, došli jsme
k tomu, že teď bude na nově zvoleném zastupitelstvu, jak naplní programové prohlášení stran
a volebních uskupení v té části, kde se mluví
o péči o seniory, soc. oblasti aj. My určitou
představu, jak by při městském úřadě mohl fungovat jako neprávnická osoba Klub seniorů, již
máme. Není to žádné novum. Mají to tak
i jinde. Půjde tedy o to, se nad touto otázkou
společně zamyslet, dojednat pravidla a uvést je
postupně v život. No a to je tedy závěr a snad
i odpověď na otázku z titulku v Novorolském
zpravodaji ze září 2002 nazvaném „Jak dál…“.
Členům smíšené organizace a všem, kteří nám
při našich akcích a činnost byli nápomocni děkujeme za podporu a spolupráci a přejeme úspěšný rok 2003.
Výbor SO SZdP v Nové Roli
Jaroslav Červený

Leden 2003
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BACHA ŠKOLA
VÁNOCE, TO JE ČAS DÁRKŮ
Největší radost mi udělal dárek od maminky,
která objednala zájezd k moři. Bylo to takové
tajemství. Ale v zimě jsme tam jet nemohli,
tak jsme museli počkat na léto. To právě bylo
to překvapení.
Jana Nemčičová, VI. A

Koncem minulého roku jsem se nemohl dočkat Vánoc. Štědrý večer byl nekonečný. Tajně
jsem vložil dárky pro maminku a tatínka pod
stromeček. Konečně chvíle rozbalování dárků!
Zakoukal jsem se na ten nejmenší. Rozbaluji
a skoro jsem radostí vyskočil ke stropu. Objevil
jsem mobil.
L.Kučaba, VI. A

Největší radost mi udělal stříbrný řetízek, na
kterém byla zavěšena zlatá kostka. Velice se mi
líbil. Byl to můj nejhezčí Štědrý den.
Když jsem dal mamce soupravu keramiky,
měla velikou radost. A to mě potěšilo ze všeho
nejvíc. A to je důkaz, že je hezčí dárky dávat
než dostávat.
L.Chára, VI. A

Největší radost jsem měl, když jsem na Štědrý
den uviděl ležet pod stromečkem tajemnou
krabici zabalenou do vánočního papíru. Byla
pro mě! Hned jsem se pustil do rozbalování.
Objevil se mobilní telefon. Byl jsem šťastný
jako nikdy předtím. Ale ještě větší radost jsem
měl, když se moje starší sestra radovala
z mého dárku – velké opice s malými černými
očky.
Miroslav Komjati, VI. A

Rodiče mi koupili štěně a tím mi udělali velkou radost. Dala jsem mu jméno Lady.
A komu jsem udělala radost já? Mamince, protože jsem jí vlastnoručně vyrobila přáníčko.
Vlastně to byl můj první dárek, který jsem někomu dala. Myslím, že Vánoce nejsou o tom
jen dárky dostávat, ale i dávat.

dárkem byla moje mladší sestra Eliška. Vždy
jsem chtěla sourozence, ale teď se mi to splnilo. Nejhezčím dárkem kterým jsem mohla
udělat rodině radost já, byla láska a spousta radosti.

M. Chalánková, VI. A

Největší radost mi udělala stavebnice CHEVA
– policejní loď, kterou jsem dostal minulý rok.
Mé sestře Veronice jsem udělal největší radost
stavebnicí, kterou jsem koupil před dvěma
lety. Denně si sní ráda hrála. Krásné je dárky
dostávat, ještě krásnější je dávat.

Mně udělal největší radost dárek, který mi
dala moje kamarádka. Byl to takový malý plyšový pejsek. Udělal mi velkou radost, protože
to byl dárek od mé dobré kamarádky, která
mou dobrou kamarádkou i zůstane. Krásné je
dárky dostávat, ale ještě krásnější je dárky dávat.
Veronika Taišová, VI. A

Mé tajné přání bylo dostat k Vánocům rádio.
Při rozbalování dárků jsem očekávala velký balíček. Když přišla ta chvilka a já jsem objevila
kýžené rádio, oči mi zářily jako dvě hvězdičky.
Na vánoční besídku jsem své kamarádce připravila obrázek ze dřeva. Pavle se obrázek
moc líbil.

Barbora Haláčková, VI. A

F. Rybár, VI. A

Největší radost mi udělal pes kokršpaněl. Vždy
jsem si psa přál, ale nepředstavoval jsem si, že
budu tak šťastný.
Já jsem udělal největší radost mamce. Bylo mi
pět let a já jsem mamce vyrobil dřevěnou
kytku. Ještě jsem jí stačil i nabarvit. Viděl jsem
jí na očích, jak je šťastná. Myslím, že tím jsem
jí udělal největší radost.
J. Tintěra, VI. A

Největším dárkem pro mne bylo, když se narodila moje neteř Eliška. Byla jsem štěstím bez
sebe. Je to malý andílek. Jak vidět, andělé se
rodí i na Zemi.

Vánoce
To je čas dárků. Nejvíce mě však potěšil počítač, který jsem dostal pod stromeček. A minulé Vánoce já naopak uděl největší radost
svému dědečkovi, když jsem mu koupil ořezávátko na čtyři tužkové baterie. Teď ho má ve
své kanceláři na pracovním stole.

Anna Sirmaiová, VI. A

Lukáš Kasparides, VI. A

Ze všech dárků, které mi kdy rodiče dali (CD,
náramky, panenky, řetízky, klávesy), nejhezčím

ZIMA
Pro mě je nejkrásnější období zima. Může lyžovat a bruslit na našem novorolském rybníce.
Také rád chodím do přírody a pozoruji, jak
zima zahaluje pokrývkou celý kraj.

I. Benešová, VI. A

Jára Kopetzký, VIII. A

ABY
Moje největší přání by bylo, aby byl na celém
světě mír! Aby všichni lidé byli milí, přátelští
a láskyplní, aby se měli všichni rádi a aby byli
všichni na světě moc a moc šťastní a zdraví!
A. Kejvalová, VIII. A

Krása zimy
Zima je moje nejoblíbenější období. Můžu
chodit sáňkovat. Bruslit na led už nechodím,
protože se bojím. Také chodím na procházky
po městě a dívám se, jak na okna mrazík maluje různé ornamenty. Tato zima bude asi bez
sněhu a budou velké mrazy, proto bychom se
měli teple oblékat a jíst hodně ovoce a zeleniny.
Fialová, VIII. A

Novorolský zpravodaj
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Rodina a domov
Myslím si, že rodina a domov, kam se člověk
může kdykoliv vrátit, je to nejlepší, co můžeme mít.
Na maminku, tatínka, dědu či babičku se můžeme vždycky obrátit a svěřit se se svými problémy i se svými zážitky a radostmi. Problémy,
které mají a prožívají děti, nejlépe chápou rodiče, kteří by měli být dítěti oporou. Ideální je,
když rodiče dítě kdykoliv vyslechnou a popřípadě mu poradí.
Je opravdu fajn vědět, že se můžeme kdykoliv
domů vrátit a když potřebujeme, vylít si své
srdce, a najít lásku a pochopení.
Mirka Hnízdilová, VIII. A

Sníh, mráz a led
Mráz je nejlepší malíř, i když maluje jen v zimním čase. Jsou zajímavé jeho kresby, které se
třpytí ve svitu slunce na okenních tabulích.
Prostě nádhera. Kdo má fantazii, vidí strom,
tamhle zase kapradí. Pěkné je brodit se zavátými cestami, to znamená radost pro každé veselé dítě. A zamrzlé rybníky znamenají šanci
pro každého budoucího hokejistu.
Zima je studené, ale krásné roční období.
J. Bubal, VIII. B

Zimní radovánky
Zima je moje nejoblíbenější období. Když
v zimě napadne sníh, můžeme se koulovat,
sáňkovat, lyžovat, bruslit a stavět sněhuláky.
Děti se pěkně vyřádí, ale vůbec jim nevadí, že
jsou mokré a zmrzlé. Když přijdou domů,
musí se svléknout z mokrých věcí a usušit je.
U televize si dají čaj a dívají se na pohádky
a to je ta pravá pohoda.

Nový rok
Každým rokem se něco mění k lepšímu a krásnějšímu. Přejeme si, aby nový rok byl klidným
a pohodovým, aby se nemocní lidé zdravili
a v celém světě vládla láska! Někteří lidé si dávají předsevzetí a nějací je dokážou i splnit.
Naopak se nám nelíbí, že je naše životní prostředí ohroženo škodlivými látkami z továren,
které znečišťují náš vzduch a vodu.
Víme, že naše přání je veliké, ale věříme, že si
jej přejí i jiní lidé a něco pro to udělají.
H. Vynikalová
I. Nováková, VII. B

Nový rok
Když píši tuto báseň,
vločka ke vločce padá na zem.
Právě teď je – 7 stupňů,
při zkoušení ledu rupnu.
Vyjdu-li ze školy, je tuhý mráz,
rýmu budu mít asi zas.
Přeji všem hezký nový rok,
Zas budem dál o slepičí krok.
Vavřina, VIII. A

Lucie Bližňáková

TRIBUNA
Vážení občané,
opět se musím vyjádřit k poslednímu
článku pana Boka v listu Novorolský zpravodaj. Není nic snazšího pane Bok než napsat, že můj článek byl plný lží a tím se
chtít zbavit zodpovědnosti za to, co jste
udělal. Pan Bok píše, že můj článek se nápadně podobá jeho článku. Je to zcela logické, pokud se oba vyjadřujeme k jedné
a té samé události, tak základy obou
článků budou patrně vykazovat určité
shody. Až napíše pan Bok o zimě a já
o létě, pak budou naše články rozdílné.
Dále tento pán uvádí, že byl mou osobou
atakován, což je absolutní a jemu vlastní
výmysl. Zajímavé je, že si na to tzv. „vzpomněl“ až ve svém druhém článku. Nevím,

jakou vysokou školu a v jakém oboru pan
„MUDr.“ Bok vystudoval, že je schopen
udílet rady, co by které dítě se zdravotním
problémem mělo dělat a co ne. Pane
„doktore“ Raději se ale budeme držet
toho, co nám řekla odborná lékařka z nemocnice v Karlových Varech.
Tento pán se obhajuje tím, že pracoval
v oddílu Junák a tudíž, že dětem rozumí.
Nikde není psáno, že ten, kdo pracuje
s dětmi, tak je to známka toho, že jim rozumí. Jistě známe všichni případy, kdy
osoba pracující s dětmi skončila ve vyšetřovací vazbě.
Já osobně nechápu Váš přístup k dětem.
Ve svém posledním článku píšete, že Vám
děti zvonily na zvonek a následně navazujete tím, že takové děti by mohly skončit

v kriminále a nikdy nevystudují řádnou
školu. Dále píšete, že je špatné, když dítě
zazlobí, tak učitelka může dítě pouze napomenout, a to že je málo. To, jak budě
dítě vychováváno záleží především na rodičích a nelze souhlasit s prosazováním
tělesných trestů ve škole. Novorolský
zpravodaj čtu pravidelně a články, které
jste kdy napsal, znám. Ve vašich článcích
neustále kritizujete občany a dění v našem
městě. Bylo by dobré, kdyby jste se nad sebou zamyslel. Dokážu pochopit, že stáří
nemusí být vždy příjemná věc a že sebou
nese určité specifické problémy, ale na
druhou stranu i toto období života lze prožít s pomocí dětí a vnoučat v klidu a vyrovnanosti
Marcel Eichacker

