Zdarma
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29. plenární zasedání zastupitelstva města Nová Role projednalo a schválilo dne 25.3.2002 rámcová „Pravidla města Nová Role pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě“. Zároveň předložili členové zastupitelstva města za Sdružení ODA + nezávislí kandidáti – Nová
Role- můj domov, samostatný vlastní návrh „OZV o vytvoření a využití prostředků Fondu rozvoje bydlení“.
Zastupitelstvo uložilo starostovi města,zveřejnit záměr města na vytvoření Fondu rozvoje bydlení a návrh Sdružení ODA + nezávislí kandidáti –Nová
Role-můj domov na OZV, ve sdělovacích prostředcích obce. Proto předkládáme v tomto rozšířeném vydání Novorolského zpravodaje dva materiály. Vaše
připomínky, doplňky a návrhy zasílejte na MěÚ Nová Role, podatelna.

Pravidla města Nová Role
pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu
ve městě Nová Role
S platností od potvrzení kladného vyřízení žádosti města Nová Role
o poskytnutí nízkoúročeného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení,
pokud se tak stane, vznikne městu Nová Role možnost poskytovat fyzickým nebo právnickým osobám na opravu nebo modernizaci bytového fondu (byt, rodinný dům nebo bytový dům) v jejich vlastnictví nízkoúročené úvěry z finančních zdrojů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení na dobu deseti let. Za tímto účelem proto město
Nová Role vydává tato pravidla pro poskytování nízkoúročených
úvěrů.
1) Podmínky pro poskytnutí úvěru fyzické osobě:
Fyzická osoba:
a) je starší 18 let
b) nemá peněžité závazky vůči městu
c) nemá záznam v rejstříku trestů
d) nepodniká ve stavebnictví
2) Podmínky pro poskytnutí úvěru právnické osobě
Právnická osoba:
a) má sídlo v České republice
b) není v konkurzním řízení
c) nemá daňové nedoplatky (dokládá potvrzení finančního úřadu)
d) nemá nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (dokládá
potvrzení od příslušné pojišťovny)
e) předmětem jejího podnikání není stavebnictví
3) Další obecné podmínky pro poskytnutí úvěru
a) Opravovaný dům nebo byt se nachází na katastrálním území města
Nová Role.
b) Žadatel předloží městu předpokládaný rozpočet oprav a ohlášení
oprav podané u stavebního úřadu (na opravy malého rozsahu, na
které se povinnost ohlášení nevztahuje se úvěr neposkytuje) nebo
stavební povolení na opravy a modernizace, když toto rozsah akce
vyžaduje.
c) Poskytnutý úvěr bude použit výhradně na opravu nebo modernizaci
bytu či bytového nebo rodinného domu, na jehož opravu či modernizaci žadatel uzavřel s městem Nová Role úvěrovou smlouvu.
d) Úvěr je úročen 3% úrokovou sazbou ročně a uzavírá se nejvýše na
dobu pět let, přičemž při stanovování této doby město vždy přihlédne k termínu, ve kterém bude samo povinno vracet vypůjčené finanční prostředky Státnímu fondu rozvoje bydlení.

e) Prostředky z poskytnutého úvěru budou vždy účelově vázány k výhradnímu použití na opravy nebo modernizace bytu, bytového či rodinného domu. U bytového nebo rodinného domu lze do takové
opravy zahrnout i plášť domu včetně střechy. Prostředků z úvěru
nelze použít na opravy nebytových prostor v domě (garáže, prodejny,
dílny a jiné provozovny, apod.) ani na výstavbu rodinného či bytového domu nebo na výstavbu či rozšíření bytu.
f) Podle rozhodnutí městského zastupitelstva je možno jednotlivému
žadateli poskytnout úvěr nejvýše do částky 500.000 Kč. U fyzických
osob je v případě manželů či jiných spoluvlastníků bytu rodinného
nebo bytového domu možno poskytnout úvěr jen jednomu z vlastníků, resp. oběma manželům či více spoluvlastníkům jako jeden společný úvěr jednomu žadateli.
g) Na opravu téhož domu nebo bytu se poskytuje úvěr v průběhu deseti
let jen jedenkrát. Rada města může zastupitelstvu města navrhnout
udělení výjimky v naléhavých případech havarijního charakteru, případně též, když to umožní nezájem o úvěr ostatních vlastníků bytového fondu ve městě. Takovou výjimku lze však udělit pouze za předpokladu, že předchozí úvěr je plně splacen.
h) Při nedodržení dohodnutého (i dodatečně) splátkového režimu nebo
dalších podmínek stanovených smlouvou nebo těmito pravidly se
zvyšuje úrok za celou dobu poskytnutého úvěru o 5% ročně a dlužník je povinen úvěr včetně úroků splatit okamžitě.
Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města na jeho zasedání konaném dne 25.3.2002 a nabývají účinnosti dnem doručení příslušného
rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení o poskytnutí nízkoúročeného úvěru městu Nová Role.

Květen 2002

-2-

Novorolský zpravodaj

Členové zastupitelstva města za „Sdružení ODA + nezávislí kandidáti – Nová Role-můj domov“ předkládají všem občanům města
k veřejnému projednání návrh obecně závazné vyhlášky o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ sloužící k opravám a zvelebení obytných budov, rodinných domů a k možnosti přístaveb domů pro bytové účely.
Olga Zámostná, Mgr. Stanislav Průša, Bc. Radek Veselý, Ing. Milan Zachariáš, MUDr. Emilie Pitelová, Petr Ullmann
V Nové Roli dne: 21.3.2002.

Obecně závazná vyhláška města Nová Role
O vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Nová Role“ č…..
Město Nová Role na základě usnesení zastupitelstva města Nová Role ze dne ……
dle ustanovení § 10 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č……..
Čl. 1
(1) Město Nová Role v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního
prostředí a vzhledu města zakládá „Fond rozvoje bydlení
města Nová Role“ (dále jen „fond“, zkratka FRB-NR), který
slouží k opravám bytového fondu města a k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území
města podle stanovených pravidel a podmínek.
(2) Fond se zakládá na základě dohody s Ministerstvem financí
ČR. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s MF ČR a ustanoveními této vyhlášky, popřípadě jejich doplňků a novel.
Poznámka:
1) odst. (2) v případě, pokud bude poskytnuta městu poskytnuta
půjčka.
2) Pokud se v textu užívá výraz „ na území města“ – rozumí se tím
k.ú. Nová Role, k.ú. Mezirolí, k.ú. Jimlíkov
Čl. 2
Příjmy fondu
(1) Příjmem fondu jsou:
a) dotace a případná výpomoc ze státního rozpočtu,
b) prostředky z rozpočtu města Nová Role,
c) příjem z prodeje bytů,
d) příjem ze splátek půjček a úroků,
e) dary a pﬁípadná v˘pomoc z prostﬁedkÛ sponzorÛ (napﬁ. bank,
podnikÛ atd.)
f) dotace, případná výpomoc z rozpočtu Karlovarského kraje
(dále jen KK), popřípadě jiného územního (regionálního)
orgánu,
g) jiný příjem
(2) Případný přírůstek stavu fondu se nestává výnosem (ziskem)
města Nová Role a musí být beze zbytku ponechán fondu
k použití podle jeho pravidel.
Čl. 3
Výdaje fondu
(1) Prostředky fondu je možno používat k opravám a modernizaci bytového fondu na území města Nová Role a k poskytování půjček při nejnižším úroku 4% a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž je půjčka poskytnuta subjektům, a to podle pravidel dále uvedených.
(2) Adresátem půjčky z fondu podle odst. 1) tohoto článku
může být pouze subjekt, tj. fyzická nebo právnická osoba,
která vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území
města, a která přijme závazek poskytnutou půjčku, podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch
těchto obytných budov nebo jejich staveb použít.
(3) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poﬁ. Název / úãel
LhÛta Úrok Horní hranice
ã.
v˘‰e pÛjãky
01 Obnova stﬁechy star‰í 10 let
(krytina i konstrukce)
3 roky 4 % 300 tis. Kã/dÛm
02 Zmûna topného média, pﬁipojení na
CZT, zﬁízení plyn.
nebo el. topení
4 roky 3% 80 tis. Kã/dÛm
03 Dodateãná izolace domu star‰ího
10 let proti spodní vodû
3 roky 4 % 80 tis. Kã/dÛm
04 V˘mûna oken
3 roky 4 % 40 tis. Kã/byt
Obnova fasády domu vãetnû oplechování
u domu star‰ího 10 let
4 roky 4 % 40 tis. Kã/byt
06 Zateplení obvodového plá‰tû
domu star‰ího 10 let
4 roky 4 % 60 tis. Kã/byt
07 Zateplení obvodového plá‰tû vã. v˘mûny oken
u domu star‰ího 10 let
4 roky 4 % 80 tis. Kã/byt
08 Pﬁi pÛdní nebo stﬁe‰ní nástavbû bytÛ
ru‰ící ploché stﬁechy
8 rokÛ 4 % 150 tis. Kã/byt
09 Pﬁi vestavbû bytu do pÛdního prostoru
nebo v suterénu objektu, nebo
pﬁístavbou objektu
8 rokÛ 5 % 130 tis. Kã/byt
(4) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat, s výhradou půjčky
04–obnova fasády a půjčky 05-zateplení obvodového pláště
a půjčky 06-zateplení obvodového pláště vč. výměny oken,
které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze
získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.
(5) Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž
byl zřízen příslušný účet. Úroky a jistina se platí podle
smlouvy o půjčce a splácí se rovnoměrně měsíčními splátkami (anuitní splátky), počínaje lednem roku následujícího
po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.
(6) Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.
(7) Dále lze z fondu poskytnout půjčku neziskové právnické
osobě a fyzické osobě, která provádí rekonstrukci či modernizaci objektu ve městě na obytnou budovu s malometrážními byty. Lhůta splatnosti je 8 let, 6% úrok, horní hranice
70 tis. Kč/byt. Podmínky splácení jako u ostatních titulů.
Čl. 4
Výběrové řízení
(1) Osoba, která splňuje podmínky dle článku 4 odst.3) této vyhlášky, může získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje Městský úřad
Nová Role (dále jen MěÚ) pro každý kalendářní rok samostatně.
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(2) Podmínky výběrového řízení musí být
vyvěšeny na úřední desce, v Novorolském zpravodaji a kabelové televizi.
Lhůta pro podání žádosti k účasti ve
výběrovém řízení se stanoví na 45 dnů
ode dne zveřejnění podmínek výběrového řízení.
(3) Obsah žádostí se stanoví vývěskou dle
odst. 2) tohoto článku. Žádost musí
vždy obsahovat :
a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické
osoby
c) přesné označení předmětné obytné
budovy nebo její stavby:
I. adresu, číslo popisné, kat. území,
číslo parcely
II. prohlášení, či jiný doklad o vlastnictví domu či stavby
III. stavební povolení či jiný příslušný
doklad o přípustnosti akce, na níž
či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
IV. příslušnou projektovou dokumentaci:
a) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána
půjčka s orientační cenou akce,
při svépomoci odhad nákladů,
které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
b) přesný popis účelu, na který je
půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je
třeba popis provést odděleně,
c) předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce,
d) požadovanou částku úvěru podle tabulek v čl. 3 a způsob jejího
výpočtu, návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve
výši alespoň 130% předpokládaného úvěru. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
(4) MěÚ může pro snazší zpracování žádosti podle odst. 3) tohoto článku vydat závazný formulář, který bude
k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
(5) Komise FRB-NR je složena ze 2 členů
finančního výboru, 1 člena kontrolního výboru, 1 člena osadního výboru
Mezirolí, 1 člena osadního výboru Jimlíkov, 1 zaměstnance odboru životního
prostředí a výstavby, 1 zaměstnance finančního odboru a 1 člena zastupitelstva. Konkrétní obsazení komise
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stanoví zastupitelstvo města. V případě
zániku některého výboru nebo komise,
stanoví zastupitelstvo města nové složení komise.
(6) Komise FRB-NR vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení.
(7) Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru
rozhoduje zastupitelstvo města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami
k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se.
(8) O výsledku výběrového řízení jsou
všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé jsou vyzváni
k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na
uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do
30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
(9) Pokud MěÚ po předání žádosti zjistí
nesprávné neb neúplné údaje, vyzve
žadatele k přepracování a ten je povinen toto učinit nejpozději do dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.
Čl. 5
Smlouva o úvěru
(1) S žadatelem. Který splní podmínky
výběrového řízení a o jehož výběru
rozhodne zastupitelstvo města, uzavře
Město Nová Role smlouvu o úvěru.
(2) Smlouva musí vždy obsahovat ustanovení o:
a) rozsahu, způsobu a podmínkách
čerpání,
b) rozsahu a způsobu splácení úvěru,
c) úročení,
d) zajištění pohledávek věřitele,
e) závazcích dlužníka
f) porušení smlouvy (důsledcích),
g) oprávnění věřitele,
h) smluvní pokutě,
i) doručování,
j) a závěrečná ustanovení
(2) V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 2)
písm. d) této obecně závazné vyhlášky, se uživatel zaváže zajistit úvěr
ručitelskou smlouvou (podmínkou je
solidní a solventní ručitel), nebo na
základě dohody dalšími zajišťovacími
instrumenty (zástavní smlouvou, zajištěním závazků převodem práva, postoupením pohledávky).
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Čl. 6
Režim čerpání prostředků fondu
Město poskytne na základě smlouvy
o úvěru půjčku na zvláštní účet žadatele,
který je zřízen dle smlouvy mezi žadatelem a peněžním ústavem. Smlouva o zřízení účtu u peněžního ústavu musí obsahovat ustanovení, kterým žadatel (budoucí dlužník) neodvolatelně a závazně
umožní peněžnímu ústavu informovat
Město Nová Role (budoucího věřitele)
o stavu a pohybech na účtu žadatele.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1) Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho žadatele (dlužníka)
půjčky s rozdílnou délkou splatnosti
u téže obytné budovy (stavby), použije se při uzavírání smlouvy o půjčce
lhůta dle přání uživatele, zpravidla ta
delší.
(2) Skutečnost, že splácení jistiny může
být ve stanovených případech zahájeno později než od ledna roku následujícího po roce poskytnutí půjčky,
nemá však prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.
(3) Půjčka může dosáhnout maximálně
75% celkové ceny oprav platných
v den zahájení výběrového řízení.
(4) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole:
Městského úřadu v Nové Roli – odboru finančnímu a stavebnímu
úřadu
Rady města Nová Role
Zastupitelstvu města Nová Role
Ministerstvu financí ČR (v případě
poskytnutí dotace) - dodržení účelovosti poskytnutých prostředků.
(5) Část půjčky, nevyčerpaná do smluvního termínu, bude po jeho uplynutí
převedena z účtu žadatele (dlužníka)
zpět na účet fondu.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena dne………………
a nabývá účinnosti dne……… ,
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BACHA ·KOLA
Základní škola informuje:
1. Záškoláctví či jiná neomluvená absence ve
škole
V souvislosti se změnami ve způsobu omlouvání nepřítomnosti dítěte ve škole vydalo
MŠMT ČR „Metodický pokyn“ pro školy, ve
kterém vymezuje povinnosti školy v této oblasti. Rád bych proto rodiče seznámil se
stručným výtahem z tohoto pokynu.
Čl.II. Způsob omlouvání nepřítomnosti a řešení neomluvené nepřítomnosti:
1) Nepřítomnost nezletilého žáka ZŠ omlouvá zákonný zástupce žáka.
2) Základní škola může požadovat, pokud
to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem
žáka. Zpravidla se jedná o případy, kdy
nepřítomnost přesáhne tři dny.
3) Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole,
která předchází jeho návštěvě u lékaře,
není lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, protože zpětně nelze jednoznačně
a zodpovědně posoudit zdravotní stav
žáka.
4) Ve zcela vyjímečných případech (zejména, když jde o podezření ze zanedbávání školní docházky častou nepřítomností) může škola jako součást omluvenky požadovat potvrzení lékaře i na
dobu kratší, než je uvedeno v odstavci 2).
5) Školy a zdravotnická zařízení jsou povinni
oznamovat orgánům sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se
v konkrétních případech jedná o děti, které
vedou nemravný nebo zahálčivý život nebo
zanedbávají školní docházku.
6) Neomluvená absence do 10 vyučovacích
hodin se řeší se zák. zástupcem žáka pohovorem, na který je pozván školou.
Z pohovoru je proveden zápis, který
všichni přítomní podepíší.
7) Škola může v zájmu zjištění pravé příčiny
záškoláctví požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství nebo orgány sociálněprávní ochrany dětí.
8) Při počtu nad 10 neomluvených vyučovacích hodin se nedocházkou zabývá školní
výchovná komise, tzn. ředitel školy, třídní
učitel, výchovný poradce, pracovník protidrogové prevence na škole, popř. další
odborníci.
9) Na jednání výchovné komise jsou pozváni zákonní zástupci žáka. O jednání
a závěrech se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.

10) V případě, že neomluvená absence přesáhne 25 vyučovacích hodin, ředitel
školy zašle neodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací orgánu sociálně-právní ochrany
dětí.
11) V případě opakovaného záškoláctví
v průběhu školního roku, pokud již byli
zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím postiženi pro přestupek, je třeba
postoupit již druhé hlášení o zanedbání
školní docházky Policii ČR, kde bude
případ řešen jako trestní oznámení pro
podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení mravní výchovy mládeže.
2. Žáci prvních tříd v příštím školním roce

Stále více se u rodičů předškoláků objevuje
snaha o odložení školní docházky pro jejich
dítě. Nová Role není výjimkou. Rád bych
však rodičům ozřejmil některé skutečnosti,
které neznají a proto je nemohou vzít v úvahu.
V Nové Roli také klesá počet dětí, které nastupují do prvních tříd. Podle dlouhodobých
údajů z matriky je vysoce pravděpodobné,
že příští školní rok je posledním, kdy bude
naše škola pro asi 30 dětí otvírat dvě první
třídy (tento počet je na jednu první třídu příliš vysoký). V každé třídě bude proto asi 15
žáků, což je pro dítě i pro učitelku ideální
stav. Na každého prvňáka bude dost prostoru pro individuální péči, pro odstranění
případných slabin a nedostatků. V dalším
školním roce již počet dětí poklesne natolik,
že nebude možné otevřít dvě třídy, budeme
tedy mít jen jednu první třídu přibližně s 25
až 27 dětmi. Každý snadno usoudí, kdy budou mít děti i učitelka při seznamování se
školní prací lepší podmínky.
Apeluji proto na všechny rodiče, kteří v tomto roce požádali o odklad školní docházky
pro své dítě, aby ještě jednou zvážili vhodnost odkladu. I kdyby již bylo vydáno rozhodnutí o odkladu, stále ještě je možno požádat školu o změnu rozhodnutí a dítě do
první třídy přihlásit. Domnívám se, že
i kdyby polovina zatím odkladových dětí přišlo do školy ještě letos, stále by na ně ve třídách bylo dostatek času (počty by se zvedly
na 17 nebo 18 dětí), kdežto v příštím školním roce bude situace pro děti i učitelku nepoměrně obtížnější.
Jsem si vědom, že konečné rozhodnutí je jen
a jen na rodičích. Tento článek je pouze doporučením, které vychází ze skutečných počtů předškoláků v našem městě.
Za Základní školu Nová Role
Mgr. Stanislav PrÛ‰a, ﬁeditel ‰koly

Maminka
Maminka je štěstíčko každého dítěte, můžeme se jí se vším svěřit a je nejlepší kamarádka, učitelka a umí pofoukat bolístku, ale
když dítě neposlouchá, umí také pokárat.
Také se umí zasmát, protože s úsměvem jde
všechno lépe.
V jejím náručí si můžeme poplakat, postěžovat a nemusíme se bát ani stydět!
Hana Vynikalová, VII. B

Moje maminka je štíhlá a měří 171 cm. Má
rudá červená ústa, tmavě hnědé oči a černé
řasy. Je hodná, milá, ráda se směje, ale je i lítostivá. Nemá ráda závistivé lidi. Mám ji
moc rád. Je to nejlepší maminka na světě.
Josef Peãenka, VI. B

Maminka, je už odjakživa tvor, který má vrozený pud chránit a ochraňovat své děti.
Mnoho dětí toto štěstí nemá, buď jim maminka zemřela, nebo ji z jiného důvodu nepoznaly.
Já jsem rád, že jsem to štěstí měl.
J. Fix, VII. A

Naše štěstí
Jedno z našich největších štěstí je, že máme
rodinu. Někdo takové štěstí nemá a to je veliká škoda. Zamysleme se. Komu byste se
svěřovali se svým trápením?
Kdo by vám v nouzi pomohl?
Rodina. Je to takové naše největší bohatství.
Jan Bubal, VII. B

Nejvzácnější na světě
Když se zamyslím nad maminkou, napadne
mě jediná věc – MŮJ ŽIVOT. Bez maminky
bych nebyl na světě. Moje maminka je nejhodnější ze všech maminek. Někdy je na
mně naštvaná, ale přesto bych ji nevyměnil
ani zanic.
Nad tím vším by se měl každý zamyslet než
udělá něco špatného!
Robert K., VII. A

Žáci IX.B ZŠ Nová Role
zvou občany na
„MINIMISÁČKA 2002“
17. května 2002 od 18.00 hod.
v sále Kulturního domu
Nová Role
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Zpráva pro Valnou hromadu občanského sdružení „RADOST DOMOVA“ v Nové Roli o činnosti v r. 2001
(Registrace sdružení: MV ČR ze dne 20. 3. 2000, č.j. VS/1-1/43 231/00-R)
Přehled akcí:
V r. 2001 sdružení RADOST DOMOVA spolu se ZŠ v Nové Roli uspořádalo rozloučení se žáky 9. tříd. „Stužková slavnost“ se konala 21. června
2001 a stužkování se konalo za účasti rodičů žáků. V programu vystoupily taneční skupiny FONTÁNA, TAP DANCE, aerobik DDM a taneční
skupina moderního tance. Malá módní přehlídka, kterou uspořádali žáci a žákyně ZŠ byla vtipným doplněním programu. Sdružení zakoupilo kytice pro třídní učitelky 9.A a 9.B, malé dárky pro nejlepší žáky 9.A a 9.B a pro žáky a pedagogický sbor zakoupilo malé občerstvení.
Dne 15. 12. 2001 se konal už po třetí „Živý Betlém“ – a opět za velké účasti občanů. Prostor u kostela byl vyzdoben, průvod tří králů a pastýřů
měl své vyvrcholení v pěkném kulturním pořadu u kostela sv. Michaela. Marie, Josef, Ježíšek a v ohrádce živá zvířátka, vytvářela pro malé děti
tu správnou předvánoční atmosféru. Dětem bylo na závěr rozdáváno ovoce (banány, jablka, pomeranče). Pro nadaci Onkologii Praha bylo zasláno 1.300,-Kč – příspěvky přítomných občanů.
Finanční zajištění akcí:

Příjem

Výdej

Zůstatek

Převod z r. 2000 – zůstatek:

7.321,20 Kč
Účtování prováděla: pí. Ulčová
Zprávu zpracovala: pí. Zámostná

Stužková slavnost 21.6.2001:
Převod zůstatku
7.321,20
Sponz. dar. pí. Zámostná
300,-Dobrovolné příspěvky na akci 1.400,-Dárkové zboží
Dárkové zboží
Barevné papíry
Dárkové zboží
Dárky – Zlatnictví
Kytky – Keramika
Souprava tužek – DINOCOMMERCE
Honorář za taneční vystoupení
Květiny – Dana
Cukrovinky
Hudební produkce
Vystoupení FONTÁNA
Občerstvení VENDY
Poplatky OSA

231,-202,-19,90
128,-477,-622,-206,20
1.500,-778,-784,-300,-300,-164,40
264,--

Celkem

5.976,50

Živý Betlém 15.12.2001:
Přenos zůstatku

9.885,70

Sdružení RADOST DOMOV děkuje všem svým členům za zajišťování
akcí, děkuje svým příznivcům za pomoc při akcích a finančním zajišťování a věří, že mu svou přízeň a pomoc poskytnou i v r. 2002.
Výkonný výbor doporučuje projednat s vedením ZŠ Nová Role přesný
termín konání Stužkové slavnosti, aby mohl být v dobrém časovém
předstihu projednán a zajištěn program celé akce, financování, pozvánky a plakáty.
Dále výkonný výbor doporučuje projednat, zda se budou konat akce,
které byly doporučovány na říjnovém jednání – tj. Disco-odpoledne
pro děti 1. - . 5. tř. a Lesní běh – orientační závod pro děti (sportovní,
vč. cen).
Za obã. sdruÏení jednatel Pokorná Jitka

3.909,20 Kč

PODùKOVÁNÍ

3.909,20

Sponzorský dar
- Řeznictví Pokorný
300,-- Zelenina Mihálová
100,-- Drogerie Dohnal
100,-- O. Zámostná
100,-- Žaluzie Karpiš
100,-- Občerstvení-p.Chvojka
100,-- Zlatnictví Vlasta
200,-- Květinářství Dana
200,-- Žaluzie Škarda
150,-- Kadeřnictví Batová
100,-- Knihy-Roman Stach
200,-- Železářství Kodajek
100,-- Potraviny Kapoun
100,-- PZT – Kučabová
200,-- Konzum-Maxim
100,-- Zelenina Eichacker
100,-- Textil Greos
100,-- Drogerie Hlobilová
200,-- Obchod – Nápoje
100,-- Ing. Zachariáš
500,-Příspěvky na Onkologii Praha – občané 1.300,-Výzdoba – lamely – BAUMAX
Lamely + čokoládové mince pro děti
Ovoce pro děti
Příspěvky na Onkologii Praha
Celkem

Zůstatek se převádí pro zajištění akcí, které bude Sdružení pořádat
v r. 2002.

198,-304,-1.351,-1.300,--

8.709,20 3.153,-- 5.556,20

Vím, že většina z Vás si řekne proč jim proboha děkuje. Odpověď je opravdu velice jednoduchá. Děkuji lidem, kterým není líto svého volného času v dnešní
uspěchané době a i když to není jejich věc, tak jdou
a udělají něco navíc. O co se vlastně jedná. Jsme lidé
různí a také se podle toho chováme. Teď poukazuji na
řidiče a jejich spolujezdce, kteří mají v autě uklizeno,
ale věci které se jim nehodí, tak vyhodí při jízdě do příkopu u silnice a je jim jedno kdo to po nich uklidí.
Našli se lidé, kterým není lhostejný ten nepořádek
u silnice, způsobený zmíněnými řidiči i jejich spolujezdci a ve svém volném čase tento uklidili.
Obě skupiny vědí, že to je věc správy a údržby silnic
a přesto jim tato skutečnost nebrání v tom aby šli uklidit zmíněný nepořádek.
Touto cestou bych chtěl poděkovat členům osadního
výboru Jimlíkov za úklid silnice z Jimlíkova do Mírové
a skautskému oddílu Javor za úklid silnice z Mezirolí
do Nové Role.
Václav Heﬁman
starosta mûsta Nová Role

Květen 2002
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RADY ZAHRÁDKÁ¤ÒM NA MùSÍC KVùTEN 2002
Sám název měsíce připomíná květy. Z počasí
je nejpříjemnější sluneční svit, zvyšující se teploty ovzduší, půdy a veškerá vegetace, roste,
bují a rozvíjí se. Rostliny a stromy potřebují
dostatek energie ve formě přijatelných živin
především v tomto období. Aby mohly růst
potřebují k tomu dusík, který dodáváme ledky
a čpavkovými sloučeninami (viz. Rady z minulých čísel Novoroláčku). Kromě kompostu
přihnojujeme Cereritem a NPK.
V ovocné zahradě:
- husté koruny jabloní a hrušní ihned po odkvětu prosvětlujeme průklestem a vylamováním nadbytečných letorostů (vlků),
- průklest snesou též všechny peckoviny pokud jsou olistěné (zelené),
- nově vysazené stromky, které neraší vyjměte
ze země, kořeny mírně zkraťte, ponořte na
24 hod. do vody a opět zasaďte,
- ukončíme přeroubování ovocných stromů,
- po odkvětu jádrovin pokračujeme v ochraně
proti strupovitosti,
- jahodník ošetříme proti květopasu Decisem,
Karatem, Zolone atd.,
- angrešt a černý rybíz po odkvětu ošetříme
proti americkému padlí Fundazolem, Rubiganem atd. dle zkušeností. Postřik můžeme
několikráte opakovat.,
- při velké násadbě plůdků jabloní a hrušek
tyto protrháme, též protrháme meruňky
a broskve,
- na kmeny stromů připevňujeme lapače z vlnité lepenky k zachycení různých škůdců,
- jahody proti hnití a znečištění podkládáme
travou, slámou atd.,
- u révy vinné vylamujeme všechny nepotřebné letorosty. Příliš vyvinuté nebo zatvrdlé
zkrátíme za 1 nebo 2 očkem.,
- použití některých druhů postřiků:
strupovitost – Clarinet, Rubigan, Topas,
Syllit 65 atd.
saví a žraví škůdci – Decis, Zolone,
Sumithion, atd.
padlí – Topas, Clarinet, Rubigan atd.
obaleč jablečný – Decis, Karate atd.
květopas – Torant, Karate, Oleoekol atd.
Další postřiky a ekologické přípravky dle
Vašich zkušeností.
V zelinářské zahradě:
- zeleninové záhony podle potřeby okopáváme
a zalíváme,
- podle vývoje postupně jednotíme výsev kořenové zeleniny atd.,

- pokud nehrozí již mrazíky můžeme vysévat
na záhony celer, majoránku, ale i rajčata,
okurky popř. papriky,
- pro pozdější sklizeň můžeme vysévat karotku a červenou řepu,
- pokud jsme již nezasadili brambory, učiníme
tak počátkem měsíce,
- z venkovních záhonů začínáme sklízet salát
atd.,
- na venkovní záhony můžeme vysazovat košťáloviny (zelí, kapustu, kedlubny gigant, špenát atd. můžeme vysévat i keříčkové fazole),
- boulovitost u brukvovitých rostlin omezujeme vpravením asi 2 – 3 týdny před výsadbou do země dusíkaté vápno,
Ve sklenících a fóliovnících:
- sklízíme saláty, ředkvičky, kedlubny atd.,
- vysazujeme předpěstované papriky, okurky,
rajská jablíčka, která sázíme šikmo a dosti
hluboko,
- skleník a fóliovník musí býti dobře vyhnojen
a postupně v průběhu růstu rostlin přihnojován zálivkou k tomu určených hnojiv,
- používané postřiky proti škůdcům několikráte opakujte po 2 – 3 týdnech,
- nezapomínáme na větrání pokud možno
v horní části skleníku, aby se zem zbytečně
neochlazovala,
V okrasné zahradě:
- v prvé polovině měsíce můžeme ještě přesazovat jehličnany,
- vysazujeme hlízy jiřinek, druhou dávku mečíků atd.,
- odstraňujeme odkvetlá květenství cibulových
květin,
- okrasné dřeviny v kontejnerech můžeme vysazovat bez časového omezení,
- jednotíme letničky vysévané přímo na
okrasné záhony,
- růže chráníme proti pilatkám postřikem
Deoisu, Basudinu atd. a po 2 týdnech opakujeme. Proti mšicím používáme Pirimor
atd.,
- odkvetlé výhony janovců a čilimníků ostříkáme, aby příští rok bohatě kvetly,
- koncem měsíce vysazujeme kosmatec, sruchu, hlíznaté begonie a jiné květiny, které
jsou citlivé na mrazíky,
- upravujeme živé ploty jarním řezem do požadované výšky,
- rododendrony a azalky neokopáváme, ale doplníme jim nastýlku z rašeliny,
- zakládáme a vylepšujeme trávníky,

- do připravených bazénků sázíme lekníny,
- odkvětlá květenství šeříků a jiných okrasných
dřevin ostříháme,
Všeobecně:
Upozorňuji na likvidaci černých skládek a zákaz jejich zakládání. Dále na připravovaný zákon ohledně životního prostředí, který by měl
vstoupit v platnost od července (spalování odpadů, listí atd. rozdělávání ohňů a zakuřování
jak v bytové zástavbě, tak i na volných prostranstvích a zahradních osadách).
Zahrádkáři pokud nemáte ohlášeny drobné
stavby, chatky a nebo i nezkolaudované chaty
na svých zahrádkách, požádejte MÚ Nová Role
o jejich legalizaci, toto je jedna z podmínek při
provádění privatizace (prodeje) zahrádek.
Pranostika:
„Mokrý máj v stodole ráj“
„Když v máji blýská sedlák si výská“
Nezapomeňte na ledové muže „Servác,
Pankrác, Bonifác“
Pozvánka členům ZO ČZS 303010 Nová Role
tj. osady U Vlčího potoka, U porcelánky
a U Mašků, že výroční členská schůze se koná
dne 11. května 2002 (sobota) od 9.30 hod.
v Hasičské zbrojnici Nová Role.
Jaroslav Pata

PO D ù K OVÁN Í
Děkujeme touto cestou
schole „IMPROVIZACE“
při kostele sv. Michaela
v Nové Roli za příjemné sobotní odpoledne 6. dubna t.r..
Nejen nás, ale hlavně chlapce z Ústavu
sociální péče Radošov její jásavé jarní
zpívání velmi povzbudilo.
Rovněž děkujeme sponzorům, kteří pro
všechny přítomné připravili malé pohoštění.
Kéž by bylo více takovýchto lidí, kteří
překročí práh svého pohodlí a jsou
ochotní věnovat svůj čas a um potřebným.
Škoda jen, že při chladném počasí řada
našich spoluobčanů raději seděla v domácí obuvi ve svých obývacích pokojích
a nezúčastnila se krásného kulturního
zážitku v příjemně vytopeném kostele
MUDr. Hana a Miloslav Nesybovi
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TRIBUNA

SPORT

MÁTE PLATN¯ CESTOVNÍ PAS?

KDU-ČSL Vás oslovuje

Blíží se doba dovolených, a proto doporučujeme občanům
- zkontrolovat, zda stávající cestovní pas nemá
prošlou dobu platnosti
- porovnat, zda současná podoba odpovídá fotografii ve stávajícím cestovním pasu
- zkontrolovat, zda cestovní pas není poškozen, či není porušena celistvost, zejména datové stránky
V případě, že zjistíte některou z uvedených závad, požádejte o vydání nového cestovního pasu se strojově čitelnou zónou na Městském úřadě v Nové Roli – kancelář matriky (dveře č. 11).
Přednosti nového pasu:
- tištěná podoba a podpis občana – velmi těžko
padělatelné
- strojově čitelná zóna – rychlejší odbavení na
hraničních přechodech
- přikládá se pouze 1 fotografie
- doba platnosti je stanovena na 10 let, u dětí
do 15 let na 5 let
- správní poplatek je 200,- Kč, u dětí do 15 let
50,- Kč
Stačí přinést: občanský průkaz, dosavadní cestovní pas, 1 fotografii, správní poplatek, rodný
list – přinesou děti
S dětmi i s občany do 18 let přijde jeden z rodičů, protože musí podepsat souhlas s vydáním pasu (nezapomenout občanský průkaz,
oddací list, případně rodný list jednoho z rodičů).
Úřední doba: pondělí a středa od 8 – 17 hodin

Vážení čtenáři Novorolského zpravodaje.
Občané Nové Role, kteří jste ochotni se aktivně zapojit do veřejného dění ve městě! Jste
pro širokou diskusi o všech problémech našeho města a tvůrčí přístup k jejich řešení?
Pak Vás oslovuji jménem člena KDU-ČSL
s nemalými zkušenostmi v komunální politice
od samého počátku nového demokratického
vývoje ve společnosti, tj. od roku 1990.
Pokusme se zformovat skupinu lidí, kterým nejsou cizí křesťanské hodnoty a jsou připraveni
v tomto duchu veřejně zastupovat své voliče
v komunálních volbách na podzim tohoto roku.
Navrhuji tímto vytvoření volebního sdružení
„KDU-ČSL a nezávislých kandidátů“ pro volby do zastupitelstva města v Nové Roli. Tyto
volby nepochybně významně ovlivní další vývoj našeho města a tak i my k tomuto vývoji
svou aktivitou přispějme. Vytvořme dosud chybějící reprezentaci skupiny občanů, kteří sympatizují s politikou KDU-ČSL.
Přeji si kvalitní a korektní spolupráci všech demokratických sil tohoto města, které budou
koncem roku 2002 reprezentovány zvolenými
členy zastupitelstva města v Nové Roli. Není
zde vítězstvím být první, ale zvítězit znamená
zúčastnit se, být tvůrčím způsobem veřejně
činný a s trpělivou pílí tak přispívat ke zvyšování úrovně života ve společnosti. Aktivně se
tak mohou zapojit ne jenom občané zvolení
do zastupitelstva města, ale i ostatní zapojením do různých výborů a komisí města, kde je
též potřebné zastoupení více názorových skupin ve společnosti. Neumím slibovat modré
z nebe a odmítám přetvářku. Oslovuji proto
všechny ty, kteří projeví upřímný a trvalý zájem o správu věcí veřejných zde v Nové Roli,
jak jsem již v tomto článku uvedl.
Můžete mne kontaktovat na telefonním čísle:
3852050 (nejlépe večer po 19.00 hod. – mimo
pondělí!) nebo písemně na níže uvedenou adresu.
Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci,

MÁTE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ?
- zkontrolujte si platnost občanského průkazu
- souhlasí všechny zapsané údaje se skutečností?
Pokud ne, požádejte o vystavení nového občanského průkazu zde na matrice.
Stačí předložit:
dosavadní občanský průkaz
1 fotografii
Jasnûna P‰eniãková
matrikáﬁka

Vladimír Dicá
Pod NádraÏím 247, 362 25 Nová Role

Mladí hasiči-Mezirolí

PRVNÍ SOUTĚŽ NÁSTUPCŮ
23. března 2002 se náš nově založený kolektiv
mladých hasičů vypravil na 9.ročník halové
pohárové soutěže mladých hasičů v Toužimi,
jenž se konala v tělocvičně místní základní
školy. Zde děti soutěžily ve třech disciplínách
a ve dvou kategoriích. My jsme díky naší věkové možnosti startovali jako družstvo starší,
ale více jak polovina závodníků je ještě v kategorii mladších, nicméně pravidla hovoří jinak.
V prvé disciplíně - štafetě dvojic - si mezi borci
z klatovského, plzeňských, sokolovského, tachovského, chebského a karlovarského okresu
nevedli zrovna jako nějací začátečníci a z dvaceti družstev se umístili na 15. místě. Pak si
svoji nováčkovskou daň vybrali při uzlové štafetě, kde se nám soupeři časově vzdálili
a v této disciplíně jsme byli devatenáctí.
Ovšem v závěru při famózním výkonu některých jedinců při štafetě 4x40m jsme ukázali
hlavně kolektivům z našeho okresu, že s námi
budou muset počítat jako se soupeři, a zde
jsme měli opět patnáctý nejrychlejší čas. Po sečtení bodů z umístění (nerozhoduje celkový
čas), jsme se na naší první soutěži mladých
hasičů umístili na 18.místě. Na těchto výsledcích se podíleli: Jirka Koubek, Linda Zelenková, Dana Irlbeková , Klára a Veronika Kubíkovi, Anna Süssnerová, Kateřina Kapečková,
Jirka Fico, Petr Pavlovič a Tomáš Hančer.
Míla Pospûch,
Markéta Adamová a Blanka Bíklová
vedoucí a instruktorka
kolektivu mlad˘ch hasiãÛ

ODBÍJENÁ
V sobotu 6. 4. 2002 pořádal oddíl odbíjené –
ženy, jako každoročně, turnaj „O Venuši“.
Pořadí:
N. Role A
1. místo
Silnice K.Vary
2. místo
Hroznětín
3. místo
N. Role B
4. místo
Děkujeme všem sponzorům za velmi pěkné
ceny.
Oddíl odbíjené - Ïeny

PŘEBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE JEDNOTLIVCŮ VE VZPÍRÁNÍ
Dne: 6. 4. 2002. Místo: Sokolov
žáci: hmotnost +69 kg
70,9 – Tomáš SCHMIDT

90 (42,5 + 47,5)

1. místo

muži: hmotnost do 77 kg
74,7 – Pavel KADLEČEK

120 (50 + 70)

2. místo

ženy: hmotnost do 58 kg
55,3 – Monika KOCUROVÁ

80 (35 + 45)

2. místo

hmotnost do 85 kg
83,0 – Karel MRNUŠTÍK

185 (80 + 105)

2. místo

junioři: hmotnost do 85 kg
84,0 – Josef NAGY

210 (90+120)

1. místo

Augustin Kocur
TJ Nová Role, oddíl vzpírání
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TRIBUNA
Informace z redakční rady.
S ohledem na zvyšující se počty příspěvků do rubriky „TRIBUNA“, což se bude v letošním volebním roce 2002 jistě opakovat častěji,a na omezený prostor listovky, si redakční rada vyhrazuje právo na přesunutí příspěvků,které se nevtěsnají na stránky právě chystaného vydání, do dalších čísel
Novorolského zpravodaje.
Novoroláčku!
Pro dubnové číslo jsem dal svůj příspěvek, ve
kterém jsem uváděl, co se mně nelíbí na práci
„radnice“ pro obec. I když jsem se s redakcí
Novoroláčku dohodl a opravil v článku jednu
mou mylnou informaci, příspěvek nevyšel.
Jednalo se o placení za odpadky.
Dále jsem se pozastavil nad tím, že by se zde
měla zřizovat jakási fotbalová škola pro čínské
žáky. Obávám se, že je to otevření se ne Evropě,
ale Asii, jakoby jich zde nebylo již tak dost.
Jejich mafie hledá jakýkoliv způsob, jak se zde
uchytit. Je bohužel smutné, že naši spoluobčané za úplatu toto umožňují i jiným cizincům
a pomáhají jim skupovat to, co jim jinak naše
zákony nedovolují.
Ve své kritice jsem se také pozastavil nad tím,
jak je možné v našem státě prodávat pozemky,
získané po němcích takřka „zadarmo“ za
slušný peníz. A to tyto pozemky byly přidělovány za komunismu bezzemkům pod heslem
„pole patří těm, kdož na něm pracují“. Teď leží
ladem a draho se prodávají ať již jako parcely,
komunikace, či jiné potřebné stavby. Čím potřebnější a důležitější, tím větší možnost „k napakování“.
Takové články mého zaměření dle mínění „redakce“ by asi občany Nové Role nezajímaly,
a proto se mohou dočísti jak, kdy a co postřikovati a hnojiti (tímto se omlouvám zahrádkářům, o kterých jsem se ve svém neotisknutém
článku naopak pochvalně zmínil).
Také se mohou dočísti, jak zde pracuje československo-kubánské přátelství, jak byl na radnici přivítán kubánský diplomat a nám známý
bolševický generál Vacek. Už jen zbývá, pane
starosto, abyste na úřadě přivítal také představitele československo-sovětského přátelství.
Doporučil bych třeba herečku Švorcovou. Tím
by jste si u novorolských Stalinových sirotků
„šplhnul“ a měl jejich hlasy pro příští volby jisté. Nebo ji pozvat na prvého máje. Naši třešničkáři ochotně zorganizují průvod z alegorickými vozy. Mohli by na nich třeba být bezdomovci (za jedno, dvě piva jich seženou), aby
ukázali nynější beznaděj a na druhém voze alegorii zářných zítřků pod heslem sovětský svaz,
náš vzor, nebo se sovětským svazem na věčné
časy. Paní Švorcová by z okna radnice procítěně promluvila k rozjásanému průvodu, třeba
na téma . . zády k Evropě, čelem k východu.
Ani toto se pro příští číslo novoroláčku nehodí?
Za totality se jiné myšlenky trestaly, nyní se jen
neuveřejní.
Zdenûk Bok

Vážený pane spisovateli,
vážím si občanů, kteří mají opravdový zájem
o dění ve městě a nejsou jim lhostejné věci veřejné. Ve Vašich článcích pane spisovateli cítím neukojenou touhu po určité satisfakci.
Domnívám se, že jsem Vám osobně neublížil
z jednoduchého důvodu, protože jsem o mnoho roků mladší a nemohl jsem se podílet na
křivdách minulého režimu. Není, ale od Vás
spravedlivé, že jenom Vy máte pravdu a nikdo
jiný. Za vším vidíte jenom bezpráví, nemorálnost a mafii. Nikdy a nikde však nezmiňujete
Vaší představu nebo Váš návrh.
Nyní se pokusím Vám odpovědět na jednotlivé
odstavce Vašeho článku. Přesvědčil jste mě, že
Novoroláček čtete velice pečlivě. Nevnucujte
čtenářům názor, že jenom Vaše příspěvky jsou
nejdůležitější. Dosti mě trápí Vaše silná slova
„za totality se jiné myšlenky trestaly, nyní se
jen neuveřejňují“. Když jsi v klidu sednete
a zamyslíte se nad Vaším příměrem tak z určitostí musíte dojít k závěru, že to tak nebylo
a není. Redakce musí rovnoměrně zveřejňovat
příspěvky občanů. Nejde přece městské periodikum věnovat jenom jedné rubrice Tribuna.
Jsem osobně přesvědčen, že se tomu tak děje.
Nevím, kde ve Vás vzniká ta představa, že
všichni z východu jsou mafiáni. Já se bojím
pomyslet na to, že všichni naši lidé, kteří odešli směrem na západ a nebojím se říci za lepším nebo z přesvědčení byli nebo možná ještě
jsou házeni do jednoho pytle a označováni za
mafiány z východu. Vždyť je paradoxní, že lidé
s lepší životní úrovní označují ty chudší za

mafiány. Ono to není snad ani paradoxní, ale
spíše projev určitého nacionalismu.
V dalším odstavci se domnívám, že voláte po
zrušení tzv. „Dekretů prezidenta Beneše“. Je
to věc, která nedá spát ani Evropskému parlamentu a v současné době se o ni diskutuje i na
půdě našeho parlamentu. Osobně si myslím,
že v roce 2002 nemohu nenávidět lidi, kterým
doba minulá (dekrety) i současná (restituce)
umožnila získat majetek a nyní s ním nakládají, jak uznají za vhodné. Snad je pryč doba,
kdy se určovalo a rozhodovalo i ve věcech veřejných bez majitele pozemku.
Ohledně Vašeho názoru, že jsem uvítal kubánského velvyslance na půdě Novorolské radnice
mohu vysvětlit, že dle mého názoru je důležité
a společenské přivítat každou významnou
osobnost i když reprezentuje jinou ideologii
a právě při těchto příležitostech vysvětlovat,
co je lepší v ideologii, kterou osobně zastávám
a reprezentuji. Netroufám si domyslet, co si asi
myslíte o německém kancléři panu Schrödrovi, který v nedávné době přivítal jak čínského, tak ruského prezidenta. A dokonce pan
prezident Putin se těší velké oblibě u občanů
SRN.
Nejsem zastáncem dlouhého psaní a na závěr
se sám sebe táži. Myslím si, že znám občana
města pana Boka, ale nechápu, co se děje
s člověkem, když si sedne k psacímu stroji.
Václav Heﬁman
obãan a starosta mûsta Nová Role
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TRIBUNA
Vážená paní G.Jiravová,
děkuji Vám za laskavá, příjemná slova v milém
a lásky plném psaní, sice Vás také neznám, ale
chtěl bych Vám za něj poděkovat. Rozhodně budu
přemýšlet o Vašem osobním znechucení a vezmu
si k srdci všechna Vaše nařízení, co musím a nemusím dělat. Na okraj, jediné, co v životě musíte
udělat, je zemřít. Rozhodně mne Vaše závěry trochu překvapily, protože to ve mne vyvolává otázky,
jestli není na světě jenom přítomna věštecká koule,
vše tak úžasně s láskou vedeným perem od Vás zapadá, jedna radost. Přesto Vás ještě jednou poprosím, pokud Vám něco není jasné, protože jste můj
článek dokázala tak o 180 stupňů otočit, než byl
napsán, přečtěte si ho ještě jednou, vím, že nepíši
jednoduše, protože ani život není jednoduchý, není
bílý ani černý, on zkrátka jenom je, a tak je mi
jasné, že nemusí být slova pochopena. Slova totiž
už ze své podstaty jsou taková. Jinak bych Vás rád
potěšil tím, že bych Vám řekl, že s mými slovy
přeci nemůže nikdo souhlasit, bohužel musím
smutně konstatovat, že souhlasí. Víte možná Vás
irituji, a tak mé texty zkracujete do bla, bla, bla, je
to trochu nízká úroveň komunikace, rovnou příště
napište, že jsem debil s láskou a návistí, přesně
v duchu, ve kterém je Váš dopis veden. Duchovní
a láskyplný, všeobjímající, téměř by se dalo říci, že
se jedná o dopis vyznání, ale Vy jste asi nečetla
Aurelia Augustina, protože tam nic o vyvádění
medvědů a jiných službách není. K A,B,C možná
by jste se měla zeptat pana Šímy, kdo nejvíce obhajoval spoluobčany v A,B,C, když jsme smlouvy
v A,B,C dávali do pořádku. Strávil jsem nad tím
mnoho času, ale to asi nevíte. Jinak jeden příklad
vašeho překrucování mých pro vás neuchopitelných vět, vytrhla jste z kontextu „že jim může být
připomenuto odkud přišli.“ Ta věta má začátek,
z kterého průměrně vzdělaný člověk pochopí toto,
když napíšete něco na adresu bývalého vedení
o A,B,C, tak budete obviněni minimálně z přivandrovalství, viz má osoba, (o třista let dříve minimálně z čarodejnictví.) stejně jako byl tajemník,
když byl pověřen zastupitelstvem, aby vytvořil
zprávu k bývalému vedení a ještě dříve než nahradil předchozího tajemníka, tak byl dostatečně pozvracen láskou, radostí a návistí na nástěnce ÓDA
(Jak tomu říkáte? Kydání hnoje?) a posléze i na zastupitelstvu od té samé opozice, kterou nemám
opravdu důvod šetřit. Víte ona vaše láskyplná slova
jenom mají někomu pomoci, aby si nemusel zamést před vlastním prahem, tím že by ze zastupitelstva odešel, ale asi je to tak v pořádku a má to
tak asi být. Na závěr, nerad odpovídám, nerad se
na rozdíl od některých zastupitelů poslouchám.
Navíc se přiznám, že jsem mimořádně agresivní na
manipulanty a zblbovače veřejnosti, nesnáším
Feedback a netančím na Boney M.
Děkuji Vám za Váš názor, nebudu Vám dávat
žádná doporučení jako vy mě, protože ta láska,

radost a něha, pochopení, ten všeobjímající rozměr, ta hloubka znalostí problematiky, je zkrátka
ohromující, dá se říci že téměř nekonečná. Jsem
nic, vím jediné, že nevím a rád se od Vás nechám
do hloubky zasvětit o pravdách, které víte s tak
ohromující přesností. Jen úžas lemuje mou tvář.
Jsem prach a stejně jako vy se v něj obrátím.
S láskou
Dalibor Stach
zastupitel

Vážená paní Raisová,
dovolte mi, abych odpověděl na Váš dopis.
Nepovažuji takovéto dopisování za to pravé
ořechové, ale asi je třeba odpovědět, tak nějak
si ujasnit pohledy a stanoviska. Za prvé, Vás
neznám. Za druhé, budu z vašeho textu logicky odvozovat, že zřejmě nejste majitelkou
rohového balkónku v objektu A nebydlíte ani
pod střechou. Pokud je tato premisa pravdou,
pak vše ostatní je jasné, nemáte takové problémy jako vaši sousedé. Za třetí, je podezřelé,
že znáte mé nové auto, dokonce vidíte na můj
tachometr, ale nemáte přehled o vašich sousedech, jaké mají skutečné problémy, které
město stály cca. 600.000,-Kč na opravách.
Nebudu zde marnit lesy, co za to mohlo být jiného, abychom se Vám paní Raisová tzv. předvedli. Za čtvrté, mám trochu jiný úhel pohledu
na svůj vůz, již 45.000 kilometrů ho nepovažuji za nový, protože pokud znáte rychlost jakou jezdím, tak víte, že mám najeto 55.000 tisíc kilometrů, což je vzdálenost, kdy nemůžete
říci, že se jedná o nové auto. Pokud máte přehled o mých jízdách, téměř jste na mne dýchla
jako spolujezdec, tak víte, že do mého vozu již
nacouvalo tolik umělců, což je fakt, který by
měl přispět k snížení vaší ryze české vlastnosti. Jinak pevně věřím, že svá tvrzení máte
jistě právně podložené radarovým měřením
s atestem.
Za páté, Váš názor v předposlední větě je naprosto legitimní, protože pokud znáte mou
barvu auta a z vyprávění těch, co plivou vámi
zmiňovanou špínu a nikdy si nezametou před
svým prahem, tak mne znáte dost mizerně.
Ovšem aby se vám nestalo to, jako tomu pánovi, co jsem s ním seděl u jednoho stolu
v restauraci, který mi vyprávěl o tom debilovi
Stachovi. Povídali jsme si, probrali jsme spoustu věcí, se kterými překvapivě souhlasil a nakonec se ke svému úžasu i dozvěděl, že jsem
ten debil. Není to krásné? Úsměvné, ale
smutné zároveň.
Za šesté, autobusem jsem nejel ani nepamatuji. Jestli jsem, Vás konkrétně, nepustil sednout ve vysokém stupni těhotenství, hluboce
se vám omlouvám, protože na omluvu není

nikdy pozdě, pokud je oprávněná. Omlouvám
se, protože nevím jestli jsem někdy pustil nebo
nepustil těhotnou v autobuse, v tramvaji, trolejbuse, metru, letadle, lodi či vlaku sednout.
Vyloučit to zkrátka nemohu. Jinak to absolutně nekoresponduje s mým přesvědčením.
Co nejezdím veřejnou dopravou každý ví, že
beru stopaře (i těhotné, na kterých to není poznat) z Nové Role do Varů i z Varů do Nové
Role, nabírám lidi v Mezirolí do Nové Role, na
svých služebních cestách beru stopaře rád
a na velké vzdálenosti. Jedné paní jsem zachránil Silvestra odvozem do Nejdku, na rozdíl od vás mne považovala za Anděla, pro mne
to byla samozřejmost a po vašem vylití citů
v tom míním pokračovat. Ale chtěla jste psa
bít a hůl jste si našla. Pokud Vám šlo přihřát
polívčičku těm, kteří se od počátku snaží svůj
práh zamést tak, že mé osobě nasazují psí
hlavu, tak je mi Vás upřímně líto.
Víte na městský úřad chodí různé zajímavé
podměty od občanů, je ovšem zvláštní, že někteří uvádějí svou adresu domů zastupitelky
Olgy Zámostné. Dejte si to prosím do pořádku. Jak jsem řekl neznám Vás, jediné co
vím, že bydlíte v objektu A, což vám vůbec nezávidím, spíš se starám o to, aby nájemníci dosáhli svých oprávněných požadavků.
Upřímně Vám děkuji za Váš milý, laskavý
a lásky plný názor, možná nebude souhlasit
s tím mým, ale tak to prostě chodí. Vítejte
v Nové Roli.
Buďte s pozdravem.
Dalibor Stach
zastupitel

Květen 2002
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
Z TŘÍKOMOROVÉHO PROFILU
SYSTEM DESINGER D2

SALAMANDER
zaměření, výroba a dodání
montáž včetně zednických prací
DÁLE NABÍZÍME TAKÉ
ŽALUZIE
meziskelní • vertikální • interierové • na plastová okna
SÍTĚ PROTI HMYZU
ŠVÉDSKÉ TĚSNĚNÍ DO OKEN A DVEŘÍ
POLSTROVÁNÍ DVEŘÍ
Kontakt:
ŠTEFAN IHNAŠKO
TOVÁNÍ 19, 362 25 NOVÁ ROLE
tel.: 017/3951912
mobil: 0604 721 558

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

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
pro domácnost i firmy
Mytí oken, praní koberců, atd.
Jednorázové i dlouhodobé úklidy
Kontakt
R. Makovcová
0607 110 553
nebo 017/382 64 29 (večer)

Novorolský zpravodaj

AUTOŠKOLA
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

RECEPT NA DOBROU KUCHYNI…
…KVALITA ZA ROZUMNOU CENU
Co u nás najdete?
Více než 100 modelů kuchyní na míru v široké škále rozměrů,
tvarů a barevných variací, které umožňují různé sestavy
i do atypických prostor.
Vysoká kvalita zpracování jak vnějších,
tak vnitřních částí jednotlivých komponentů
s velkým výběrem vestavných spotřebičů
a doplňků splňuje představu dokonalé kuchyně.
Samozřejmostí je odborná montáž a doprava.
V čem jsme jiní?
Architektonický návrh vámi vybraného modelu, zpracovaný
v nejmodernějším grafickém programu, sestavíme podle vašich
představ a požadavků přímo v našem kuchyňském studiu
PT ELEKTRO expert
Sokolov Křížová 186 (u Tržnice)
Kontaktujte nás na tel.č. 048/ 0168-627 620
e-mail: sokolov@ptelektro.cz
a dohodněte si schůzku podle svých časových možností
SUPER NABÍDKA DO VAŠEHO NOVÉHO BYTU
KUCHYNĚ PRO KAŽDOU KAPSU
Nelíbí se Vám Vaše stávající kuchyň?
Nezbývají Vám peníze na novou? Rádi Vám pomůžeme.
Dodáme kuchyň dle Vašich představ včetně návrhu, realizace,
montáže a hlavně… Za super cenu!! Přijďte se poradit jak na to!
Kuchyně na míru již od 15ti tisíc korun a ještě na splátky!
Navštivte naší prodejnu v Sokolově u Tržnice,
tel. 0168/627620, e-mail:sokolov@ptelektro.cz

Novorolský zpravodaj
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!!! Novû otevﬁená sázková kanceláﬁ !!!
Od 1.5.2002 se otevírá sázková kanceláﬁ

MAXITIP
ve ·kolní ulici ã.p. 240 – restaurace „Bernard“
První tﬁi dny obdrÏí sázející
s tiketem nad 50 Kã pivo zdarma.
Dal‰í ãtyﬁi dny do konce 1. t˘dne
pivo obdrÏí sázející s tiketem nad 100 Kã
Od kvûtna zde také startuje místní liga
v kuleãníku na novû potaÏen˘ch stolech

ZLATNICTVÍ A ZASTAVÁRNA
k NA VSI k
JANA SÁROVÁ
CHODOVSKÁ 84
017/3852041

☎

NOVÁ ROLE
0602 627 192

OTEVŘENO DLE POTŘEBY ZÁKAZNÍKA
opravy stříbrných a zlatých šperků
(všechny druhy ryzostí)
opravy na počkání, bez příplatku
nízké ceny
prodej • výroba • výkup zlata

Květen 2002
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Pozvánka na výstavu

NOVOROLSKÁ SETKÁNÍ
S REGIONEM KRUŠNOHOŔÍ
Od 25.-31.5.2002
Kulturní dům Nová Role –sál
Slavnostní zahájení dne 25. 5. 2002
v 13,00 hodin
Následuje seminář k výměně zkušeností
z komunální problematiky

Pozvánka na oslavu
DNE MATEK
pro důchodkyně.
dne 11. května 2002 (sobota)
Kulturní dům Nová Role – sál
od 14.00 hodin

Vystavují:
obce regionu KH-západ
partnerské obce ze SRN
Představí svou historii, kulturní památky,
současný život obcí a měst.

V programu vystoupí:
MILAN DROBNÝ
JIŘÍ ŠTĚDROŇ
JOLANA SMYČKOVÁ
Občerstvení zajištěno

Realitní kancelář – Reality RENOS

UPOZORNĚNÍ
Změna provozní doby realitní kanceláře Reality RENOS
Zástupci naší realitní kanceláře Vám budou k dispozici 1 x za čtrnáct dní,
a to ve středu v době od 14 – do 17 hodin v místním KD jako doposud (zasedací místnost).
Termíny:
15. května 2002
29. května 2002
12. června 2002
26. června 2002
Další termíny budou včas oznámeny a vyvěšeny.
POZNÁMKA:
Vypracování kupní smlouvy po zaplacení kupní ceny bytu je možné domluvit telefonicky
každý pracovní den v době od 9.30 – do 16.00 hodin
na čísle 0168 / 622 927 nebo na mobilním telefonu 0608 620 555.
Na těchto telefonech obdržíte též jakékoli informace o prodeji bytů v Nové Roli.

Novorolský zpravodaj vydává Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12.
Redakce: Václav Heřman, Elfrieda Lachmanová, Dana Michalová, Lenka Žigovičová • Foto: Stanislav Hořínek • Litografie: Studio Rubens s.r.o., Karlovy Vary
Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 22. 4. 2002• Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci.
Příspěvky shromažďuje redakce, která však nezodpovídá za jejich obsah.

