Duben 2002

Zdarma
Poplatky za odpad
Nemohu mlčet o velice živém tématu, které hýbe městem a to o poplatcích za odpad. Jak již většina občanů ví, město Nová Role stálo
před rozhodováním jak se vypořádat s novým zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. schválený parlamentem ČR. Tento zákon ukládá fyzickým osobám hradit poplatek pouze přímo obcím, na jejímž území má
osoba trvalý pobyt. To znamená, že i když se budete dlouhodobě zdržovat mimo místo svého trvalého pobytu, tak tam nemusíte za odvoz
a další zpracování odpadů hradit ani korunu. Ale odpady produkuje
každý a jejich likvidace nese sebou pochopitelně finanční výdaje.
Město Nová Role vlastní sice skládku odpadů,ale tato je na k.ú. obce
Božičany.S ohledem na zvýšení celkových nákladů na uložení odpadů
na skládce jak bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje,bylo nutné rozhodovat o zvýšení sazby i pro občany.Pokud srovnáme poplatek (zálohově hrazený v rámci služeb jako je záloha na teplo,teplou vodu) na
osobu a měsíc v minulém roce,což činilo průměrně 40,-Kč a násobíme
12 měsíci vyjde nám částka 480,-Kč za rok. Dle nové obecně závazné
vyhlášky se jedná o 500,-Kč za rok.Takže fakticky dochází v průměru
k nárůstu o 20 ,-Kč na osobu za rok.Mnohé rodiny však dosud neměly
navýšené zálohy za odvoz odpadu a platily proto např. jen 30,-,20,-nebo
dokonce jen 9,-Kč na osobu.Při vyúčtování služeb za rok, pak na odvoz
odpadů doplácely,nebo se nedoplatek vyrovnal z přeplatku ze záloh na
teplo a teplou vodu. Co je potřeba vědět je to, že zastupitelé města
Nová Role se k tomuto problému nestavěli zády,ale naopak velice aktivně spolupracovali svými návrhy na tvorbě obecně závazné vyhlášky
č. 1/2001 o systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Dále pak obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování., sběru, přepravy… komunálního odpadu. Zastupitelé měli dva rozhodující body při tvorbě oněch OZV. Za prvé výši poplatku a za druhé
případné úlevy a osvobození od poplatku. Po dlouhodobé diskusi všech
zastupitelů jsme zvolili variantu, kterou již znáte. Co vedlo zastupitele
k tomuto rozhodnutí? Většina občanů města chápe tuto problematiku
v souvislostech s ochranou našeho životního prostředí. Na druhé
straně naši občané chápou tuto problematiku v tomto momentě tak,že
to pro ně znamená začátkem roku zaplatit větší částku najednou. A to
za jedno pololetí 250,- Kč na osobu.Vícečlenné rodiny tak musí najednou vydat větší částku z rodinného rozpočtu, než byly zvyklé v minulých letech po jednotlivých měsících.Tento moment je dle mého názoru tím stěžejním a chtěl bych apelovat na naše občany aby pochopili,že by bylo velice problematické pro město vybírat tento poplatek
měsíčně.Ani většině občanů by se zřejmě nehodilo každý měsíc docházet s poplatkem za sebe,či za rodinu na MěÚ.
Přiznávám nedostatek v tom,že jsme Vás občany měli o novém způsobu vybírání místního poplatku za odpady informovat dříve a celou
otázku podrobněji osvětlit.Nedošlo by k mnoha nedorozuměním a dohadům.
Věřím,že po vysvětlení všech souvislostí přijmete naše rozhodnutí s pochopením a nebudete věřit lidem,kteří si vezmou tuto ožehavou problematiku jako rétoriku do volební kampaně
Václav Heﬁman
starosta
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JAK A PROâ VZNIKLA OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA VE VùCI
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD?
Vzhledem k rozbouřené polemice občanů
našeho města včetně jeho zastupitelů uvádíme některá základní fakta, abychom minimalizovali rozdílné představy k výše
uvedené vydané vyhlášce města č. 2/2001.
K vydání vyhlášky byly obce ČR zmocněny příslušnými zákony (o obcích, o odpadech, o místních poplatcích) a v souladu s těmito zákony byla vydána i ta
naše. Z hlediska práva tedy, pokud se
obce nerozhodnou plně nést náklady na
odpadové hospodářství ze svého rozpočtu, je pro ně vydání vyhlášky k výběru
místního poplatku jediný vskutku plně legitimní a nijak nezpochybnitelný postup.
Pokud takto některá města (např.
i Karlovy Vary) neučinila a přesto od občanů žádají finance za sběr a likvidaci jejich komunálních odpadů, přistoupila tak
k velice zvláštnímu právnímu pojetí, neboť občan v takovém případě nemá žádnou povinnost platby platit a s dobrovolným smluvním vztahem si tato města vystačí maximálně do doby než občan získá
dostatek informací a pak budou musit řešit daleko větší problémy než se zpočátku
jeví. Proti tomu je obecně závazná vyhláška skutečně závazný právní předpis,
který je potřeba ctít a jak občan tak město
mají v ruce plně legitimní prostředek při
nakládání s komunálním odpadem.
Otázka výše poplatku? Je velice citlivá záležitost a je věcí obce a tedy v našem případě zastupitelstva města Nová Role jak
tento poplatek v rámci stanovených limitů
schválí. Bylo skutečně věcí stanovení priorit našeho města, že byl upřednostněn výběr poplatku za odpad v plné výši a v rozpočtu města tak budou moci být vyčleněny
prostředky např. na opravy komunikací či
jiný obecně prospěšný účel. Město mohlo
poplatek stanovit i nižší a vynakládat více
prostředků na likvidaci odpadů, ale pak
zas jedině na úkor něčeho jiného. Ve
vztahu k propočtu ve vyhlášce uvedeném
je nyní již bezpředmětná diskuse o poplatku dle odst. 1 pís. b) stanovená ve výši
250,-Kč, neboť tato část poplatku se stanovovala dle nákladů roku 2000 a ty byly
samozřejmě v účetnictví zaneseny jak
předpisy v roce 2000 ukládaly a tak byla
také kalkulace technickou službou pro potřeby tvorby vyhlášky města předložena.
Přesto i kdyby podle kalkulace roku 2000
byly náklady města poloviční tj. cca.
250, Kč dle propočtu ve vyhlášce, bylo by
město plně oprávněno celých těchto 250,Kč jako 2. část poplatku stanovit a k tomu
přidat základní část poplatku opět 250,-Kč

a dostat tak celkovou sazbu ve výši 500,Kč jak také byla skutečně stanovena. Opět
z toho vyplývá, že především priority
města dle schváleného rozpočtu města
jsou určující pro stanovení poplatku a jiné
argumenty, proč takový poplatek ano či
ne, někoho z těch, kteří sami poplatek stanovili, vidíme již jako zástupné a sledující
jiné cíle než je daný problém. V diskusi
o poplatku nelze ani nevidět, že skutečné
náklady města na sběr a likvidaci komunálního odpadu v roce 2002 přesáhnou,
a to zřejmě k povinnostem města vyplývajícím z platných právních předpisů i vzhledem k provozu vlastní skládky, dost
značně celkovou výši vybraného poplatku
dle vyhlášky. Toto lze na první pohled rozpoznat při srovnání nákladů roku 2000
a 2002 jak vyplývá z informací Technické
služby Nová Role, s.r.o. (porovnání vývoje
cen) vydaných v březnovém čísle Novorolského zpravodaje. Samozřejmě, že ve výše
uvedených nákladech nejsou uvažovány
náklady s likvidací odpadů podnikatelů
a právnických osob.
Výsledek naší vyhlášky je produktem
řádně projednaným a schváleným zastupitelstvem města po dostatečném času všem
zastupitelům k prověření a připomínkování celého návrhu. A pokud dnes někdo
ze zastupitelů, ať již mezi lidmi či v Novorolském zpravodaji, občany mylně informuje a snaží se zodpovědnost za rozhodnutí města v politicky nepříjemných
záležitostech naložit na bedra úřadu, pak
by si měl uvědomit především svou vlastní
odpovědnost za své hlasování v zastupitelstvu a své rozhodování.
Návrh naší OZV byl připraven na podkladu
návrhu odborníků státních orgánů, po školeních, která absolvoval tajemník MěÚ
s jednatelem Technické služby Nová Role,
s.r.o a doplnění odborných stanovisek
ostatních vedoucích MěÚ Nová Role. Poté
byl tento návrh dán k dispozici všem členům zastupitelstva města a s nimi za přítomnosti tajemníka MěÚ i jednatele technické služby na pracovním jednání konaném dne 11. 12. 2001 široce konzultován
a dle konsensu členů ZMě upraven do definitivní podoby k veřejnému projednání v zastupitelstvu. Zastupitelstvo města pak zcela
po právu rozhodlo jak rozhodlo a tím je náš
městský úřad povinen se jako správce poplatku řídit.
Diskusi o spravedlnosti poplatku můžeme
sice do nekonečna vyvolávat, ale je to
stejné jako si stěžovat na vysoké a nerovnoměrně vybírané daně. Byl nastolen

nějaký systém a žádný systém spravující
velký komplex jeho adresátů není spravedlivý a vždy je na tom někdo lépe a jiný
hůře. Co se týče životního prostředí, legislativa stále zpřísňuje a již i Ústava České republiky opravňuje státní moc k vybírání daní k zajišťování zdravého životního
prostředí. Místní poplatky za odpad jsou
v podstatě obdobou jednoho druhu takovéto daně přenesené k vybírání do pravomocí obcí.
Proces rozsáhlých změn v naší společnosti nazvaný reforma veřejné správy není
bez chyb a probíhá v určitém hektickém
až chaotickém právním prostředí našeho
státu a my všichni se s tímto musíme nějak vypořádat. Diskuse je proto nutná a je
ji třeba vést i kriticky, ale korektně a se
vzájemnou tolerancí. Věříme, že ve věci
odpadového hospodářství budeme za rok
moudřejší o poznatky roku letošního
a problematika systému sběru a likvidace
odpadů se ustálí na rozumné a přijatelné
úrovni pro nás všechny.
Vladimír Dicá, tajemník MûÚ
Karel JeÏek, jednatel
Technické sluÏby Nová Role, s.r.o.

Výroční zpráva Města Nová Role
za rok 2001
o poskytování informací
dle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu
k informacím
Počet podaných žádostí o informace dle
zák. 106/99 Sb.za rok 4
Vydáno jedno rozhodnutí o zamítnutí žádosti podle ust. §8 odst. 1 zák. č. 106/99 Sb.
Odvolání proti rozhodnutí nepodáno
žádné, jakož ani nevedeno žádné řízení
u soudu ani jiné řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/99 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Všechny obdržené žádosti jsou řádně na
MěÚ Nová Role evidovány a byly řádně vyřízeny, v evidenci je mimo jiné uveden způsob a termín vyřízení žádosti.
Tato výroční zpráva se zveřejňuje od 1.3.2002
po dobu 30 dnů vyvěšením na úředních deskách MěÚ, dále pak zveřejněním v TV Nová
Role a v Novorolském zpravodaji. K nahlížení
je k dispozici na podatelně MěÚ a v IC Nové
Role.
Václav Heﬁman
starosta mûsta, vr.
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BACHA ·KOLA
TÉMA: JARO
Když začíná jaro, tak se nejvíc těším na zahradu, na kterou jezdíme s celou rodinou na
kolech. S kamarádkami si zajdeme na
krásně rozkvetlou louku, kde pozorujeme
včely, jak opylují kytky a posloucháme šumění potůčku. Pak si natrháme květiny, sedneme si na deku a pleteme věnečky. U sousedů si hrajeme s čerstvě narozenými kuřátky a housátky. Někdy mají i koťátka a ty
se nám líbí nejvíce. Hrajeme jarní hry,
a když prožíváme tyto pěkné jarní chvilky
uteče čas jako voda.
Klára Karpi‰ová, 6. A

Před námi jsou jarní prázdniny, těším se.
Pojedeme k naší babičce. O prázdninách se
jistě nebudu nudit. Budu jezdit s kamarády
na skateboardu a na kole. S rodinou budeme jezdit na výlety. Prázdniny máme týden. Po prázdninách se budeme zase těšit na
Velikonoce.
Zažijeme hodně legrace.
Martin Rokáãik

Znenadání k nám přišlo jaro. Probudilo vše
živé ze zimního spánku. Zvířátka vylézají
z úkrytů, květiny a stromy začínají barevně
kvést. Děti uklízejí sáňky a berou si kola.
Venku je zas plno ptačího zpěvu a dětského
pokřiku. Všude doma se dělá jarní úklid. Na
zahrádce vyrostly bledule, sněženky a petrklíče. Potůčky rozmrzly a všude je plno vody.
Sluníčko nás hřeje na těle a my se radujeme,
že je tu jaro.
Îaneta Mrkvanová, 6. A

Jaro začíná 21. března. Pro mnohé je jaro
nejoblíbenějším ročním obdobím. Vyrůstají
první květiny, na které je nádherný pohled.
Vše se krásně zelená a obloha je blankytně
modrá. Ráno nás svým zpěvem probouzejí
ptáčci vracející se z teplých krajin. Letos
v tomto měsíci slavíme také Velikonoce.
V některých rodinách se dodržují velikonoční zvyky: pečou se beránci a zajíčci,
barví se vajíčka, kluci si vyrábějí pomlázky,
se kterými si vykoledují vajíčka nebo sladkosti.
Myslíte si také, že jaro je sladké probuzení?
Dalibor Ngo

Na jaro se těším, protože si představuji tu
krásně rozkvetlou krajinu plnou těch nejkrásnějších a nejvoňavějších jarních květin.
Slunce hřeje a ptáčci zpívají. Nemusíme se
navlékat do teplého oblečení. Budou

Velikonoce, kluci si vykoledují košík vajíček
a holky jim to budou oplácet vodou. Proto se
lidé těší na jaro.
Monika Valtová, 6. A

Po celý rok jsem se těšil až přijde jaro. Po
celé jaro a léto se dají vymýšlet nějaké nové
a zábavnější sporty pro toto období. Já jsem
si vybral míčovou hru, která se nazývá fotbal. Tuto míčovou hru jsem si vybral, protože je velmi zábavná a zajímavá.
Jarda Kopetzk˘, 7. A

Na jaře začíná všechno pučet, rašit, bzučet
a růst. Vždy, když přijdu na zahrádku, nestačím se divit. Zvědavé hlavičky narcisů,
sněženek, modřenců a tulipánů už zvedají
všetečně půdu a pokukují po sluníčku.
Připadá mi, jako když mezi sebou soutěží,
která první jako panenka bude natřásat v jarním slunci svou střapatou sukýnku a volat:
„Na mne se podívej, já jsem hezčí!“ Jarní období bývá příjemné také tím, že začíná být
tepleji, nemusíme se tolik oblékat a cítíme se
volněji. Jaro je podle mne nejkrásnější období roku. Je plné zvuků, vůní prvních květin, malých sluníček podbělů, pampelišek
a spousty nádherných zelených odstínů,
které s přibývajícím létem tmavnou. A až na
záhonech zasvítí bílé hvězdičky kvetoucích
jahod, poznáme, že jaro je opravdu v plném
proudu.

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ
·KOLY V MEZIROLÍ
Ředitelka mateřské školy v Mezirolí vyhlašuje zápis do MŠ, který proběhne v úterý
16. 4. 2002 v době od 8.00 do 15.30 hod.
v budově mateřské školy.
Přijímány jsou děti od tří let. Do zařízení
mohou být přijaty i děti matek, které jsou
s dalším mladším dítětem na mateřské dovolené.
Nabízíme:
- kvalifikovanou péči o děti v době
od 6.00 do 16.00hod.
- celodenní či polodenní pobyt dětí
v příjemné prostředí
- snížený počet dětí
(kapacita MŠ je 23 dětí)
- ranní příchod do školky dle potřeb rodičů
- logopedickou péči ve spolupráci se
Speciálně pedagogickým centrem
- individuální péče o děti s odkladem
školní docházky
- návštěvy divadelních představení
- výlet, sportovní olympiádu, karneval
Přijďte nás navštívit se svými dětmi.
·. Vlasáková, ﬁeditelka M·

Základní umělecká škola
Nová Role
pořádá

Nikola Uherková, 7. A

20.dubna 2002 od 19,00 hod.
PLES ZUŠ

Všechno kvete, roste,
zvířátka se rodí.
Tak proč v tomto období
nezačneme s úsměvy?

sál kulturního domu Nová Role
v programu vystoupí
žáci a učitelé ZUŠ

Pavla Nováková, 7. A

Vstupné 50,-Kč
Výtěžek z tohoto plesu
bude použitý na nákup hudebních
nástrojů pro žáky ZUŠ

Po zimě sníh roztaje,
všechno pak krásné je.
Rostou všude sněženky,
krásné bílé květinky.
Rodí se mláďata,
kočky, pejsci, kuřata.
Blanka Galiszová, 6. A

Hurá!
Jasná zpráva
jaro k nám přišlo.
Sláva!
Zvířátka se probouzejí,
ptáčci krásně zpívají.
Zajíček k nám zavítá
a Velikonoce krásně přivítá.

Město Nová Role pořádá
pro seniory společenské posezení

VÍTÁNÍ JARA
kulturní dům
5.dubna 2002 od 18.00 hodin

Kateﬁina ·árová

hraje NOVOROLSKÁ DECHOVKA
slosování vstupenek
předtančení - vstup volný
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SPORT
VZPÍRÁNÍ

Podûkování.

1. kolo – II. liga družstev mužů (Praha) – 9. 3. 2002
VV fotbalového oddílu TJ Nová Role by chtěl
touto cestou poděkovat všem sponzorům
a MÚ Nová Role za pomoc při zajištění tomboly a uspořádání našeho Sportovního maškarního plesu.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným maskám za zpestření průběhu našeho plesu a také všem ostatním hostům za
kulturní chování a bezvadnou zábavu.
Těšíme se všemi za rok na shledanou.
VV fotbalového oddílu TJ Nová Role

Zpráva z mimoﬁádné
valné hromady
fotbalového oddílu.
Dne 9.3.2002 proběhla mimořádná valná hromada fotbalového oddílu TJ Nová Role.
Tato mimořádná valná hromada měla kromě
zprávy o činnosti VV FO Nová Role na pořadu pouze jeden další bod a to návrh na osamostatnění fotbalového oddílu.
VV fotbalového oddílu přednesl návrh na osamostatnění fotbalového oddílu a důvody,které
ho k předložení tohoto návrhu vedou. V následné diskusi vystoupil jako první předseda
TJ Nová Role p.Libor Škarda,který ve svém
vystoupení obhajovat rozhodování a stanoviska VVTJ N.Role. V další diskusi vystoupilo
11 diskutujících z řad členů fotbalového oddílu,kteří vesměs podpořili návrh na osamostatnění fotbalového oddílu předložený mimořádné valné hromadě výkonným výborem fotbalového oddílu.
V následujícím hlasování hlasovalo z 55 přítomných členů fotbalového oddílu pro osamostatnění 49 členů,hlasování se zdrželo 5 členů
a 1 člen odešel před hlasováním.
Mimořádná valná hromada fotbalového oddílu tak rozhodla o osamostatnění fotbalového
oddílu v termínu k 30. 6. 2002.
Mimořádná valná hromada rozhodla o názvu
nového subjektu ve znění: Fotbalový
Klub Nová Role.
VV fotbalového oddílu tímto děkuje všem členům FO za účast,projevený zájem o dění ve
fotbalovém oddílu a podporu.
Roman Mokrusch
– v˘konn˘ místopﬁedseda FO

Ve vzpěračské hale PSK Olymp Praha se uskutečnilo 1. kolo II. ligy družstev mužů ve vzpírání.
Startoval rekordní počet družstev – 9.
Výsledek:
1. Glaverbel Czech Teplice „A“
2. Baník Sokolov „B“
3. TJ Nová Role
4. Bohemians Praha
5. Společenství Plzeň „A“
6. PSK Olymp Praha
7. Lokomotiva Cheb
8. Glaverbel Czech Teplice „B“
9. Společenství Plzeň „B“

1379,96 Si
1276,87
1265,35
1261,24
1258,68
1252,87
1157,11
1091,46
1086,20

10 bodů
9
8
7
6
5
4
3
2

Výkony závodníků Nové Role:
102,3 - Z. Kadlec
93,1 - D. Weber
84,1 - J. Buňát
82,7 - P. Molčan
71,8 - M. Podšer
83,5 - J. Nagy

192,5 (87,5 + 105)
207,5 (92,5 + 115)
227,5 (100 + 127,5)
205 (95 + 110)
222,5 (100 + 122,5)
202,5 (87,5 + 115)

207,51 Si
232,02
266,78
242,49
285,71
238,34

Do výsledku družstva se započítává 5 závodníků. Nejslabší výkon se škrtá. Trenér: A. Kocur
Augustin Kocur
TJ Nová Role, oddíl vzpírání

SOUTùÎNÍ AEROBIK MASTER CLASS 2002
Český svaz aerobiku ve spolupráci s krajským
centrem Karlovy Vary pořádal SOUTĚŽNÍ
AEROBIK MASTER CLASS – postupový
dne 24. února 2002 v HALE ZŠ K. Vary –
Dvory. Soutěž byla rozdělena do čtyř věkových kategorií. Do soutěže bylo přihlášeno 18
děvčat z JUNIOR AEROBIKU Nová Role.
I. kategorie: 8 – 10 let z přihlášených 71 děvčat do finále postoupilo 20 děvčat a z toho
čtyři z Nové Role: MICHALA PASTOROVÁ,
MICHALA CHLUPOVÁ, ADÉLA FICÍKOVÁ, SABINA RÁKOŠOVÁ
Z finále k velkému překvapení byla vybrána
do republikového MASTER CLASS: SABINA
RÁKOŠOVÁ A ADÉLA FICÍKOVÁ.
III. kategorie: 14 – 17 let z přihlášených (není
udán počet) do finále byla vybrána ADÉLA
VLASÁKOVÁ. Moc jsme „ÁJE“ drželi palce,
ale bohužel jí to nevyšlo.

Poděkování patří všem děvčatům: Eliška
Čikotová, Lenka Schmidtová, Kateřina Dulíková, Lucie Zdeneková, Karolína Maslejová,
Pavla Maslejová, Miroslava Chalánková,
Žaneta Mrkvanová, Petra Tichá, Hana Vynikalová, Nela Kupečková, Mirka Hnízdilová
a Pavlína Krupičková, pro které to byla veliká
zkouška a zkušenost, zúčastnit se Junior aerobiku v jiném prostředí, než jsou zvyklé. Ale,
jak se říká, není všem dnům konec. Ten, kdo
bude pilný, pečlivý a trpělivý a trochu potrápí
své tělo, výsledky se brzy objeví a ti, co letos
nepostoupili zkusí to příští rok zas. A my budeme 18. května v PRAZE na republikovém finále držet moc palce SABINĚ RÁKOŠOVÉ
A ADÉLE FICÍKOVÉ, kde to nebudou mít vůbec lehké.
Jitka Ráko‰ová a Jana Kotková
cviãitelky „Junior Aerobik“

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V MEZIROLÍ
zve všechny občany a přátelé hasičů na oslavy konané

25. května 2002
u příležitosti 110. let výročí založení SDH v Mezirolí
Přijďte zhlédnout soutěž družstev v požárním útoku a pobavte se spolu s námi
při odpoledním posezení od širým nebem s country kapelou.
Případné další doprovodné programy mohou být pro Vás překvapením.
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RADY ZAHRÁDKÁ¤ÒM NA MùSÍC DUBEN 2002
Dubnové počasí je značně proměnlivé. V některých rocích dokonce došlo i k odkvětu různých
druhů ovoce i v letošním roce může k této skutečnosti dojít. To nás nutí k pozornosti na ochranu našich ovocných stromů a keřů. Pozornosti vyžadují
i volné plochy, odpočívadla, cestičky a hlavně dokončení úklidu na zahrádkách a jejich okolí.
Netvořte černé skládky a odpadky vzniklé na zahradě především kompostujte, nekompostovatelné
odpady předávejte do kontejnerů nebo na místa
k tomu určená, viz zákon o odpadech.
V ovocné zahradě:
- pokračujeme v řezu ovocných stromů,
- vysazujeme ovocné stromy a keře,
- provádíme postřiky proti přezimujícím škůdcům. Od počátku rašení do náznaku zeleného
nebo růžového poupěte používáme Torant,
Oleoekol atd.,
- proti strupovitosti a padlí používáme těsně před
rozkvětem jabloní a hrušní postřik Rubiganem
12GC nebo Topasem nebo Clarinetem, postřik
po odkvětu opakujeme,
- proti kadeřavosti broskvoní můžeme používat
kromě Kuprikolu, Syllit, Novozir, Sulku apod.,
- pro lepší oplodnění květů na počátku kvetení
stříkáme 0,25% roztokem boraxu,
- proti roztočníku jahodovému stříkáme Sumithionem nebo Basudinem,
- rybíz a angrešt ošetříme proti americkému padlí
Fundazolem atd.,
- stromy s bohatou násadou květů před rozkvětem přihnojíme vápenatým ledkem,
- koncem měsíce ukončujeme výsadbu stromů
a řez peckovin,
- klejotokové rány na kmeni a větvích peckovin vyčistíme, umyjeme octovým roztokem a zatřeme
stepařským voskem nebo latexovou barvou,
Dne 2. března 2002 navštívil naše město charge
d affair Kubánské republiky pan David Pavlovič
s manželkou. Hosté si prohlédli provoz výroby
porcelánu v závodě Karlovarský porcelán 02
Nová Role. Krátce besedovali také se starostou
města p. Václavem Heřmanem.
Posléze se účastnili oslavy Mezinárodního dne
žen v kulturním domě Nová Role. Pro všechny
přítomné ženy připravila ZO KSČM kytičku
a pohoštění. Přítomen byl také Miroslav Vacek
generál v.v. K významu MDŽ hovořil ing. František Foud člen Společnosti česko-kubánského
přátelství.
Děkujeme tímto Městskému úřadu v Nové Roli
za spolupráci a také Domu dětí a mládeže za
vystoupení souborů tanečních skupin.
Doufáme, že se program ženám líbil.
Spoleãnost ãesko-kubánského pﬁátelství
a ZO KSâM v Nové Roli

- za sucha vydatně zaléváme stromy, kolem
stromů upravíme mísy a odstraňujeme plevele,
- hnojíme dusíkatými hnojivy – pozor na přehnojení
V zelinářské zahradě:
- na záhony vyséváme kořenovou zeleninu, česnek, cibuli sazečku, jarní salát atd.,
- za příznivých podmínek vysazujeme rané košťáloviny,
- hrnkujeme celer, rajčata, papriku,atd.,
- po výsadbě kořenové zeleniny, cibule atd. zakropíme záhony postřikem Stompem 400, abychom zabránili růstu jednoletých plevelů,
- pokud jsme si nechali v březnu vyklíčit rané
brambory, můžeme je koncem měsíce šetrně vysadit do pěstebních řádků a dobře je přihrneme
prohnojenou zeminou – přikopčovat je budeme
až v polovině května,
Ve sklenících a fóliovnících:
- pro předpěstování vyséváme pór, salát, kedlubny, zelí, kapustu, atd.
- sklízíme salát, ředkvičky a velmi ranou zeleninu
atd.,
- koncem měsíce můžeme započít s výsadbou
předpěstovaných paprik, rajských jablíček, okurek atd.,
V okrasné zahradě:
- pokračujeme v řezu, výsadbě a řízkování dřevin,
- přestárlé trsy trvalek vyzvedneme ze země, rozdělíme a vysadíme na jiné stanoviště. Vysazené
květiny dobře zalijeme a přidáme kompost.,
- ukončíme řez růží a živých plotů,
- pokračujeme ve výsadbě otužilých letniček,
- velkokvěté chryzantény řízkujeme, drobnokvěté
zpravidla po třech letech rozesazujeme dělením trsů,

- koncem měsíce můžeme sázet první část narašených hlíz mečíků,
- ledkem draselným přihnojujeme tulipány, hyacinty a narcisy,
- můžeme přesadit některé dřeviny – přesazené
stromky a keře důkladně seřízneme a dostatečně zalijeme,
- můžeme zakládat nový trávník a vylepšovat
starý,
- zeminou přikopčené růže odhrneme kolem poloviny dubna a připravíme si je k řezu. Stříháme
co nejnížeji, tj. na 3 – 5 oček a přihnojíme.
Ošetříme postřikem Basudinem, atd.,
- trvalky přihnojujeme Ceritem nebo jiným hnojivem,
- opravujeme a budujeme nové skalky, které osazujeme novými skalničkami a plazivé omezujeme v růstu,
- při vhodném počasí koncem měsíce vysazujeme
montbrécie, karafiáty, hlízy jiřin, kaly atd.
Všeobecně:
V případě mrazíků zakrýváme záhony netkanou
fólií nebo papírem. U jahod odstraňujeme staré
listí, které kompostujeme a zasypeme dusíkatým
vápnem. Nadzvihlé jahody přišlápněte a přihnojte Cereritem, ledkem vápenatým atd. k likvidaci plevelů můžete použít Stomp 400 (postřik).

Litoměřice – Tržnice Čech se koná
od 4. do 7. dubna 2002
Pranostika: „Je-li duben pěkný, bude květen
lepší“; „Když duben laškuje, bývá mnoho sena
i obilí“

Realitní kancelář

DOMINO
Chodov u Karlových Varů
Tel.: 0168/666322
E-mail: dominochodov@iol.cz
www.dominochodov.cz

Nabízí:
Správu domů a bytů vlastníků
Koupě a prodej nemovitostí a bytů
Sepsání kupní smlouvy do 24 hod.
Pro své klienty poptáváme
Nemovitosti, byty, pozemky a nebytové prostory

Jaroslav Pata

Duben 2002
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TRIBUNA
Odpady a poplatky...
Navazuji, i když s menším odstupem, na
dopis p. Boka z únorového NZ, kterým
mě „donutil“, abych se sama podívala podrobně na zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a odhlédla od komentáře tajemníka
MěÚ, který nám při projednávání návrhu
vyhlášky přednesl. Zákon jsem si opatřila
a shlédla, že je pěkně obsáhlý – 89 paragrafů a 6 příloh – nadechla jsem se a pustila do čtení. Když jsem byla trochu „v obraze“, vzala jsem telefon a zavolala na odbor životního prostředí Magistrátu města
Karlovy Vary. Měla jsem štěstí, protože
jsem padla nejen na odborníka, ale navíc
na slušného člověka. Přišla jsem na
Magistrát a v hodinové debatě mi vysvětlil
některé nejasnosti. Měla jsem příjemný
pocit z jednání vedeného v ovzduší, kdy
úředník si uvědomuje, že je tu pro vás, že
to tak vnímá a naopak jej těší, že se může
o své vědomosti podělit. To jenom úvodem, abych vysvětlila panu Bokovi, proč
odpovídám až teď, až jsem si tento zákon
trošku „zažila“. Zarazila mě v zákoně jedna věc – nejpodstatnější vliv na výši poplatku bude mít v dalších letech růst poplatku za ukládání na skládku: do roku
2004 je to 200,-Kč/t a v letech 2005-2006
už 300,-Kč/t – a dál se už ani neptejte!
Prostě každé dva roky o 100,-Kč/t více.
A teď k podstatě věci – ke stanovení výše
poplatku, který v N. Roli vzrostl oproti
r. 2000 z 352,-Kč na 500,-Kč/osobu
(údaje r. 2000 uvádím dle vyúčtování nájemného a služeb s nájmem souvisejících).
Pracovníkem Magistrátu mi bylo objasněno, proč a z čeho se skládají položky
poplatku. Naše vyhláška totiž sazbu
správně rozdělila na dvě části, ale výpočet
provedla dohromady – což je chybné, protože každá položka je úhradou za jinou
činnost. Navíc – některé údaje nejsou uvedeny správně.
Podívejme se nyní na naši vyhlášku:
Čl. 3 – sazba poplatku:
Odst. 1) písm. a) obsahuje náklady (na
osobu) za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Do
těchto nákladů se ale nesmí zahrnout

náklady spojené se zpětným odběrem některých výrobků ve smyslu ustanovení § 38
zákona 185/2001 – o odpadech. Tento
§ 38 je rozsáhlý, nebudu ho tady citovat –
ale velice důležitý. Poslední prodejce (minerální oleje, akumulátory, galvanické
články, baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky používané v domácnosti) má zákonem uloženou povinnost
bezúplatně od spotřebitele odebírat použité výrobky, případně učinit písemnou
dohodu s obcí o využívání systému sběru
– a náklady s tím spojené obci uhradit.
Odst. 1) písm. b) tato částka je stanovena
podle skutečných nákladů města na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu
dle minulého období, rozúčtovaná na
osobu. Ale pozor! Rozúčtovat lze pouze
náklady na sběr a svoz od občanů – nikoliv od podnikatelů. Podnikatelé uzavírají
s městem samostatně smlouvy. Ale částka
uváděná ve vyhlášce je vč. nákladů, které
hradili podnikatelé! Čili měla být rozpočítána částka nižší.
Z pohledu správnosti vyhlášky by Městský úřad měl provést nový výpočet sazby poplatku. Všechny položky musí „očistit“ od
nákladů, fakturovaných podnikatelům.
Určitě někteří si nyní kladou otázku, jestli
takto stanovovaný poplatek motivuje ke třídění? Dovolím si tvrdit, že ano. Protože pokud budeme více třídit odpady, bude méně
netříděného odpadu, který by se ukládal na
skládce – tím se sníží poplatek v druhé položce. Zároveň bude nižší i částka v položce první, jelikož za vytříděný odpad dostane město finanční prostředky od zpracovatelů. A třetí nezanedbatelná úspora: naše
skládka odpadů na Smolnické výsypce nám
vystačí na více let. Takže motivace k třídění
jako hrom!
Závěrem je třeba říci, že tento rok je takovým rokem poznávacím. Uvidíme, jaké
zkušenosti získáme. Možná rozmístění
více kontejnerů na tříděný odpad bude finančně výhodnější (pokud je budeme naplňovat), abychom opravdu více třídili
a snížili tak množství odpadů na skládce.
Olga Zámostná
ãlenka zastupitelstva mûsta

Tento článek je tak trošku mířen do vlastních řad – protože jej píši já, novorolský
podnikatel jako výzvu podnikatelům. Když
jsem svolával schůzku podnikatelů, mým
záměrem bylo, abychom se všichni poznali
a řekli si, co kdo dělá, protože každý z nás
někdy někoho potřebujeme – potřebujeme
jeho služby. Říkal jsem si, proč já, z Nové
Role si mám zednické práce objednávat
u chodovského, či karlovarského podnikatele, třeba je v Nové Roli také. Ale já o něm
nevím, a co hůř, možná o něm neví řada
dalších potencionálních zákazníků.
Je škoda, že se nás sešlo pouze pět na
1. schůzce Klubu podnikatelů 4. března.
Myslím, že je potřeba si uvědomit, že nestačí pouze dobře dělat řemeslo, chci-li úspěšně podnikat. K úspěšnému podnikání je
třeba mít dostatek zakázek a abych je měl –
musím dát o sobě vědět. Naším záměrem
bylo a je zpracování a vydání malého seznamu drobných živnostníků, podnikatelů
v Nové Roli, s kontaktní adresou, telefonem – s nabídkou a popisem činností a služeb. Víte, nejde ani tak o obchodníky, protože výkladní skříně obchodů jsou nepřehlédnutelné, ale jde spíše o řemesla – a o ty
zájem určitě je!
Třeba: sanita, truhlář, malíř, zedník, elektrikář... v Nové Roli mají lidé rodinné domy,
byty nebo jsou nájemci bytů, a těm všem by
bylo přínosem o vás vědět. Kolik je lidí,
kteří by potřebovali opravit, vyměnit vodovodní baterie, rozvod elektriky v bytě atd.!
Myslím, že tímto „dát o sobe vědět“ by se
prospělo oběma stranám – občanům i živnostníkům, na obou stranách by byla spokojenost.
Otázka je, jestli vědí občané o nás, drobných podnikatelích, řemeslnících? Jaké
práce děláme, kde nás najdou?
Další schůzka Klubu podnikatelů, se
bude konat 8. dubna 2002 od 18.00
hod. v malé zasedací místnosti v Kulturním domě v Nové Roli.
Jaroslav Pokorn˘ – ﬁezník
Chodovská ul., Nová Role

Poděkování
MS-ODS v Nové Roli jako pořadatel plesu
podnikatelů děkuje touto cestou Všem sponzorům za finanční i nefinanční dary. Dále pak
všem účastníkům za příjemnou společenskou
atmosféru v průběh plesu.
Mgr. Roman Tich˘
Pﬁedseda MS ODS
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Pane Stachu,
jsem velice znechucena, ale i smutná po
přečtení Vašeho příspěvku v březnovém
Novorolském zpravodaji. Vy se strašně rád
posloucháte a také se předvádíte v tomto
zpravodaji. Vaše příspěvky je nutné číst
opakovaně, aby člověk pochopil, co jste
vlastně měl v úmyslu říci a v závěru zjistí, že
kolem sebe pouze chrlíte zlobu a nenávist
a že se z Vás stal ten „Městorasista“, jak jste
nazval onoho člověka, který Vás označil na
jisté nástěnce za přivandrovalce z Ostrova.
Vždyť z Vašich slov přímo čiší nenávist
k obyvatelům bytových domů A, B, C a na
závěr Vašeho příspěvku jim přímo vyhrožujete – „že jim může být připomenuto odkud
přišli“. Z příspěvku jsem vyrozuměla, že Vy
také nejste z Nové Role, ale „přivandrovalec“ z Ostrova.
Nabádáte starousedlíky k nesnášenlivosti.
Cituji: „Co říci srozumitelně závěrem?
Pravdu? Nevím, jestli to někdo ze starousedlíků unese. Pravda je trpká a těžko se
nese“... bla, bla, bla a pak pokračujete – cituji „Nenapadá Vás teď otázka, nemohli
tam jít bydlet naše děti z pořadníku v Nové
Roli?“ Není tohle snad nabádání k nesnášenlivosti a to přímo od zastupitele, jak se
tomu hrdě hlásíte před jménem. Místo, aby
se vztahy mezi lidmi zlepšovaly, aby lidé
k sobě byli slušní, měli se rádi, aby sousedé
žili spolu ve shodě, aby si pomáhali, tak je
zastupitel města veřejně štve proti sobě.
Ještě bych chtěla říci něco k tomu přivandrovalectví a výrazu starousedlík.
V Nové Roli, pokud budeme hovořit o starousedlících, tak jsou to lidé, kterých tam
již žije jen málo v dolní části Nové Role, jak
se říká ve vsi. Jinak všichni ostatní se přistěhovali do Nové Role v 50. letech a později, po výstavbě sídliště a dalších novostaveb a věžáků a v roce 1972 po dokončení
sídliště pod nádražím. A stejně tak se do
Nové Role přistěhovali i někteří obyvatelé
domů A, B, C, kteří na rozdíl od minulých
přistěhovalců museli a ještě 20 let budou
své bydlení splácet, kromě pravidelného
placení nájemného.
Děti obyvatel Nové Role (jak píšete) měly
stejnou možnost, kterou však využily jen některé, pravděpodobně proto, že v Nové Roli
ještě stále existuje pořadník na byty, který
jinde již není. Proto byly tyto byty nabídnuty i žadatelům z okolí. Dnes se o tomto
přistěhovalectví pochvalně zmiňovali i v televizi v Západočeském zpravodajství.
Pane Stachu, při Vašem mládí, jak si vůbec
dovolujete psát o nájemnících zmíněných
domů takovým tónem – „JAKO koupit“ nebo „protože človíčkové pod různými tlaky“

nebo „přistoupili na mnoho ptákovin“
a poslední „rádoby nabyvatelé bytů“. Vždyť
to je jedna urážka za druhou a nedivila
bych se, kdyby Vás někdo z nich žaloval.
Nikdo z nich nebyl právník, aby věděli, co
a jak má být po právní stránce. A pokud už
by bývali pracovníci radnice udělali jakoukoliv chybu a chybovat je lidské, pane
Stachu, tak Vy si nesmíte dovolit říci
o těchto nájemnících „rádoby nabyvatelé“,
protože oni za tyto byty skutečně platí a budou platit každý 5 let a ne jenom „JAKO“.
Na závěr bych se ještě krátce zmínila o příspěvku paní Lady Raisové, která také, pane
Stachu, reagovala na Váš příspěvek z únorového čísla. Je z toho patrné, že je také
znechucena Vašimi výroky, Vaším „slušným“ chováním, (když jste v autobuse nepustil sednout ženu ve vysokém stupni těhotenství), aroganci, se kterou se proháníte
nepovolenou rychlostí po Nové Roli a že
hážete špínu na druhé a sám si nezametete
před vlastním prahem, a tak byste, dle jejího názoru neměl zastupovat ostatní občany.
To je i můj názor a myslím, že by Vám někdo ze zastupitelstva města (podepisujete
se totiž – Zastupitel – Dalibor Stach) měl
říci, že byste s tímto kydáním hnoje kolem
sebe měl přestat, protože svým jednáním
prokazujete zastupitelstvu medvědí službu.
Podle Vás jsou pak hodnoceni i ti, co si to
nezaslouží. Ale podle mého názoru celý
Váš příspěvek je jen a jen Váš s Vašimi názory a celý ve stylu pomluv, navíc nesrozumitelných.
Nevěřím, že by se někdo ze zastupitelstva
pod tento příspěvek podepsal.
G. Jiravová – Karlovy Vary

Znepokojuje mně nezájem radnice a technických služeb k problému znečisťování
města, parků a přilehlých zelených ploch
psími exkrementy. Bezohledné chování
některých majitelů psů, kteří po vyvenčení
svých miláčků odejdou, aniž by to po nich
uklidili, mě vede k tomuto protestu. Bohužel je jich naprostá většina, kterým jako
by bylo lhostejné zdraví malých dětí. Když
to nechtějí uklízet držitelé psů, je povinností města (technických služeb) to uklízet za ně. Doporučuji, aby se opatřil nějaký mobilní počišťovač (vysavač), který
by jeho obsluha používala v místech navštěvovaných k vyvenčení psů, městem
k tomu určeným. Hlavně by se nemělo zapomenout na nábřeží za řekou, které
místo, aby sloužilo k procházkám se stalo
psím hnojištěm. Jdu-li tam nyní, připadám
si jako průzkumník v minovém poli.
Musím dávat pozor, kam šlápnu. A věřte
mi, vím co říkám. Na vojně jsem sloužil
u ženistů.
Dovedlo-li město zvýšit bezohledně o tolik
procent (45%) poplatky za odvoz domovního odpadu, aniž by se tím zlepšilo životní prostředí, ať zvýší poplatky za psy,
což poslouží naprosté většině občanů našeho města.
Pochopitelně každá sranda něco stojí.
Náklady na zakoupení a obsluhu stroje by
takto zaplatili majitelé psů z těchto poplatků a to spravedlivě, dle přímé úměry:
malý pes, malé hovno, malý poplatek.
Velký pes, velký hovno, velký poplatek.
Tím by se docílilo větší čistoty města
a ještě by si mohla obsluha onoho stroje
přivydělat.
Zdenûk Bok

Někdy se chováme jako děti v hračkářském krámě. Chceme to a ono a potom
zase něco jiného. Bohatý výběr nás mate
a vytváří v nás nepokoj. Když nám někdo
poté řekne: „Co vlastně chceš? Můžeš mít
jednu věc, rozmysli si to!“, nevíme, co si
vybrat.
Pokud naše srdce bude nerozhodné
a nevybere si mezi těmi mnohými potřebami, nebudeme moci v životě najít
vnitřní mír a radost. Právě proto se musíme celkově ukáznit, abychom vyšli ze
všech svých potřeb a objevili poslání
svého života.
A k tomu nás vybízí i tajemství Velikonoc.
Požehnané Velikonoce všem přeje
M.Nesyba a celé farní spoleãenství
u sv.Michaela v Nové Roli
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Českomoravská hypoteční banka,a.s.

KATEŘINA HÁNOVÁ
PROVÁDÍ VÝCVIK
SK. A, B, M,
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ
JÍZDY PRO MAJITELE ŘP
,

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.
PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY
VÝCVIK „B“ 5.800 Kč
Informace
DDM Chodov, Husova 263
Tel.: 0602 475 702, 692 327

Chcete stavět, opravovat, nebo koupit
rodinný dům, byt či chatu?
Jsme tu pro vás, zavolejte, napište.
Poradenský servis zdarma. Nízké úroky.
Kontakt: pobočka ČSOB a ČMHB, a.s.
360 21 K. Vary, P.O.box 156
Tel.: 017/3110117-8, 222, fax 3110226
pravecek.jan@cmhb.cz

STAVEBNÍ VÝPLNĚ a.s.
Botanická 6, Karlovy Vary – Dalovice
Tel.: 017/323 45 16 – 18
Fax.: 017/322 87 42

ÚČELOVÉ ÚVĚRY – PŮJČKY
- na jakékoliv zboží nebo služby,
opravy, rekonstrukce apod.
- 0% AKONTACE
- bez RUČITELE
- Potvrzení úvěru do 15 min.
- do 88.000,- Kč
Kontaktní osoba: p. Jaroslav Strousek
mobil: 0608 605 006
e-mail: strousek@stavebnivyplne.cz

ČLEN SDRUŽENÍ VÝROBCŮ PLASTOVÝCH
OKEN ČESKÉ REPUBLIKY
Nabízí

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
Z PROFILŮ KBE
- výroba, dodávka a montáž
- včetně zednických prací
- splátkový prodej (Česká spořitelna a.s.)
- mikroventilace zdarma
- vnitřní hliníkové žaluzie
- nejvýhodnější ceny v západočeském kraji

Kontaktní osoba: p. Jaroslav Strousek
0608/605006
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