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Zdarma

VOLBY DO POSLANECKÉ SNùMOVNY PARLAMENTU
âESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 14.A 15.6.2002
Základní údaje o volební účasti obec Nová Role.
Okrsek

Zpracován

1
2
3
4

Ano
Ano
Ano
Ano
Celkem

Zapsaní
voliči
1 000
1 039
981
259
3 279

Vydané
obálky
517
540
467
135
1 659

Voleb.
účast v %
51.70
51.97
47.60
52.12
50.59

Odevzd.
obálky
516
540
467
135
1 658

Platné
hlasy
511
538
465
134
1 648

% plat.
hlasů
99.03
99.63
99.57
99.26
99.40

HLASY PRO POLITICKOU
STRANU, HNUTÍ, KOALICI
OBEC NOVÁ ROLE
Kandidující strana

1
2
3
5
6
7
9
11
12
13
15
16
19
20
21
22
23
25
26
27
28

Platné
hlasy
Národně demokratická strana
0
Demokratická liga
1
Česká strana sociálně demokratická
511
Občanská demokratická aliance
62
Volba pro budoucnost
7
Humanistická aliance
2
Naděje
4
Republikáni Miroslava Sládka
15
Cesta změny
5
Česká strana národně sociální
25
Strana zdravého rozumu
7
Strana venkova - spojené občanské síly 14
Česká pravice
1
Republikáni
3
Sdružení nezávislých
26
Občanská demokratická strana
449
Komunistická strana Čech a Moravy 294
Koalice KDU-ČSL, US-DEU
135
Strana za životní jistoty
19
Pravý Blok
15
Strana zelených
53

% plat.
hlasů
0.00
0.06
31.00
3.76
0.42
0.12
0.24
0.91
0.30
1.51
0.42
0.84
0.06
0.18
1.57
27.24
17.83
8.19
1.15
0.91
3.21

Vážení spoluobčané,
Stejně jako každý rok, opět nastal námi všemi toužebně očekávaný čas a to čas letní dovolené. Většina z nás se těší na dovolenou na kterou
se připravoval většinou již od zimy. Začíná to většinou v zimě kdy je venku sychravo, máme špatnou náladu a proto sníme o slunném, jasném
a teplém počasí někde na písečné pláži u moře, na louce u rybníka nebo na pasece v lese. Místo o kterém sníme je dáno tím, jak který z nás
jsme zaměřen. Někdo má rád moře a hodně lidí kolem sebe a druhý naopak má rád les a samotu kolem sebe, proto sníme každý o tom co máme
rádi a čekáme na čas dovolených, který právě začíná.
Nejlépe se cítíme tehdy, kdy se ohlédneme za sebe a můžeme si říci, že to co jsme prožili bylo velice prospěšné a krásné.
K tomuto Vám přeji, aby se Vám splnilo to, o čem jste snili v čase kdy venku bylo sychravo.
Václav Heﬁman
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NOVOROLSKÁ SETKÁNÍ ROK 2002

1

3

2

4

V týdnu od 25. do 30. června 2002 proběhla v kulturním domě Nová
Role výstava Novorolská setkání s regionem Krušných hor. Opět jsme
se mohli seznámit s historií a současností několika obcí a měst z našeho regionu. Vůbec poprvé se u nás představilo město Chodov a malá
obec z Mostecka Nová Ves v Horách. Dále se výstavy účastnily obce
Boží Dar,Nejdek,Jáchymov samozřejmě Nová Role a jako již tradičně
v posledních několika letech i obec Rittersgrün ze SRN.

5

Slavnostního zahájení výstavy byl přítomen ing.Jiří Behemský ,zástupce hejtmana Karlovarského kraje pro kulturu a vzdělávání (foto
č.1). Mezi hosty ze SRN byla paní Ursula Haarig, vedoucí úřadu kultury na Zemském úřadě Aue- Schwarzenberg. V kulturním programu
při slavnostním zahájení vystoupil soubor Tap Dance Nová Role a žákyně ZUŠ se svým učitelem p.Karlem Švecem (foto č.2 ).
Po zahájení výstavy (foto č.3)., následoval krátký seminář k rozvoji
krušnohorského regionu Následně proběhlo setkání zástupců našeho města a obce
Rittersgrün (foto č.4). Při tomto setkání
byla podepsána oběma starosty p. Václavem
Heřmanem a p. Frankem Sieglem, Partnerská dohoda o spolupráci mezi městem Nová
Role a obcí Rittersgrün (foto č.5). Tato dohoda vychází z dlouhodobé spolupráce
mezi našimi školami a neformální výměnou
zkušeností z let minulých. Dále se chtějí
obě strany zaměřit na spolupráci mezi sportovními kluby, dobrovolnými hasiči, podnikateli.
Partnerská dohoda byla ratifikována na obdobném slavnostním sezení 16. 6. 2002
v obci Rittersgrün.
Průběh návštěvy našich zastupitelů a zástupců dalších organizací z Nové Role
v partnerské obci je zaznamenám na filmové pásce a tak budete mít možnost tyto
záběry sledovat při zpravodajství naší kabelové televize.
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BACHA ·KOLA
Konečně jsou tady prázdniny!
Na prázdniny se těšíme, protože hned do vody
skočíme. Pojedeme na dovolenou, vezmeme si
plavky s sebou.Poletíme velkým letadlem, plovací vesty jsou pod sedadlem.
Blanka Galiszová, 6. A

Už se nemůžu dočkat prázdnin a léta, kdy se
s kamarádkami půjdeme koupat na koupák
a opalovat se, abychom byly jako černošky. Ze
všeho nejvíc se ale těším, až dostaneme vysvědčení. Hned ten den pojedu s babičkou do
Chorvatska, kde je krásně průzračné moře
a dlouhý tobogán. Až přijedu z Chorvatska,
pojedu na tábor do Sedlic. Tam se také moc těším, protože poznám nové kamarády a s nimi
zažiji spoustu dobrodružství a legrace.
Klára Karpi‰ová, 6. A

Moc se těším na prázdniny, protože jedeme
do Chorvatska. Je tam prý moc hezky
a hlavně čisté moře. Vezmu si s sebou potápěcí brýle, abych mohla pozorovat kraby, medúzy, rybky a různé mušličky. Také se těším
na tábor. Už jsem tam několikrát byla, je to
tam moc hezké. Je tam průzračný bazén, ve
kterém se často koupeme. Také tam vaří dobrá
jídla. Těším se, až tam budu.
Jana Coufalová, VI. A

Konečně jsou tady!
Prázdnin se už nemohu dočkat, protože moje
babička řekla, že když budeme mít dobré
známky, tak pojedeme na dovolenou do
Španělska. Už si představuji to teplé počasí
a šumění moře. Jela by s námi i moje mladší
sestra. Proto se těším na vysvědčení. Doufám,
že budu mít dobré známky. Po dovolené bychom jeli za mojí tetou a pak bych zbytek
prázdnin strávila v Nové Roli.
Monika Valtová, 6. A

Prázdniny
Prázdniny, prázdniny,
krásné a hřejivé.
Prázdniny, prázdniny,
šťastné a veselé.
Táta chytá ryby v potoce,
máma peče jahodové koláče.
Bratr, ten je v Ibize,
a já vydělávám peníze.
Nguyenová, 9. B

Těšení se na prázdniny
Prázdniny jsou nejlepší částí roku. Vždy už od
začátku jara se nemohu dočkat až vysvitne
sluníčko a já vyrazím s partou kluků na trávu
hrát fotbal, koupat se pozorovat rozkvetlou

krajinu, plnou květin. Potom se začne balit
a hurá na tábor. Na táboře si najdu spoustu
nových kamarádů.
Jelikož mám rád napětí, věnuji se se svým
strýčkem o prázdninách horolezectví. Stačí,
když pokoříte malou skálu a odnášíte si zážitek, který ve vás probouzí hrdinství.
Jak vidíte o prázdninách se rozhodně nenudím. Stačí jen málo a stanete se hrdinou.
Tomá‰ Marcin, 7. B

Moje letošní prázdniny
Prázdniny jsou za dveřmi a jako každý rok už
mám dlouho jasno, jak si je užiji. Nebudu celé
prázdniny ležet na pláži a opalovat se a koupat,
ale budu na brigádě. Celé dva měsíce si budu vydělávat peníze a pak si je náležitě užiji. Chtěla
bych poznat, jaké to je vydělávat si peníze sama.
Třeba pak si těch koupených věcí budu více vážit.
Eva Kovaﬁíková, 9. B

Každý rok se těším na prázdniny, protože tradičně se pojedeme podívat do zoologické zahrady v Lipsku. Po návštěvě v zoo, půjdeme
navštívit naši tetu a strýčka. Vždycky když se
objevím ve dveřích zahrádky, se mi ukáže na
tváři veselý úsměv, protože jsem ráda, že
svého strýčka a tetu za tak dlouhý čas mohu
zase obejmout a zažít s nimi spoustu legrace.
Budeme se zase koupat v bazénu, hrát šachy,
ale ze všeho nejraději si hraji s koťátkem
Félixem.
Monika Babolãayová, VI. A

Už se blíží čas prázdnin, na které se jistě
každý školák těší. Já se těším nejvíce na dovolenou s rodiči a na letní tábor, kde poznám
spoustu kamarádů, a na to, jak budu dovádět
se svými přáteli. Končím devátou třídu, je také
čas si přivydělat nějaké peníze brigádou. Také
se těším do nové školy. Jistě se mi tam bude líbit. Poznám nové prostředí, nové kamarády
a učitele. Ale také se mi bude stýskat po základní škole.

Prázdniny jsou již za dveřmi
Už se blíží čas prázdnin, na které se jistě
každý těší. Děti budou jezdit na dětské tábory,
na dovolené k prarodičům nebo s rodiči
k moři.
Mládež starší 15-ti let si začíná shánět brigády,
aby si mohla přivydělat nějaké peníze a dokázat
svým rodičům, že také oni umí pracovat. Ke
konci prázdnin se děti předškolního věku začínají připravovat na školu, ve které stráví 9 let.
My, absolventi 9. tříd, se musíme připravit do
nových škol a učilišť.
Mí‰a Kopãová, 9. A

Nejraději mám z celého roku prázdniny.
O prázdninách si užiji nejvíce legrace, sluníčka a nových přátel.
Už se těším na 15. července. Pojedu s kamarádkou na tábor, kde bude spousta zábavy.
Těším se na nové kamarády a nová dobrodružství. Konečně si budu moci zaplavat v jezeře či bazéně. Budu s kamarády a s kamarádkami jezdit na bruslích, na kole a koloběžce.
Už se moc těším.
Eva Kovácsová, VII. A

Nejraději z celého roku mám prázdniny.
O prázdninách zažívám spoustu dobrodružství a poznávám nové přátele.
O prázdninách pojedu se svou tetou a strejdou
a malou Kamilkou na dovolenou do Nechranic. Také navštívím své příbuzné v Chodově
a budu chodit s rodiči na naši zahrádku.
Doufám, že si letošní prázdniny velice užiji,
a že nebude ošklivé počasí.
Kateﬁina Fialová, VII. A

Proč se těším na prázdniny
Na letošní prázdniny se těším ze všeho nejvíce. Už kvůli tomu, že tento školní rok byl
pro mě ze všech nejtěžší. Musela jsem se rozhodnout pro novou školu a co nejvíce pracovat na svém prospěchu. Proto se těším na dva
měsíce odpočinku. Většinu času strávím
v Nové Roli s kamarády. A konec prázdnin zakončíme spolu se sestřenicí Andreou dovolenou v Itálii, kam se těším ze všeho nejvíc.

Moc se těším na letošní prázdniny a obzvláště
na rybaření. Vloni jsme jeli na rybářský tábor
na Zvíkovec. Byl jsem ve stanu s jedním kamarádem z Chodova a s ním jsem zažil jednu
historku. Jednou jsme se zeptali našeho vedoucího Bódi, jestli můžeme jít chytat ryby na
druhou stranu řeky a on nám to dovolil. Ale
místo toho, jsme šli nahoru nad splav, protože
tam byla naše kamarádka z Nové Role. A potom, když jsme se vraceli asi po třech hodinách do tábora, mi David říká: „Hele, radši
řekneme, že jsme šli na druhou stranu lesem,
že byla mokrá tráva.“ A já zase: !Já bych radši
řekl pravdu.“ Když jsme přišli dolů, tak nám
Bóďa řekl takovým výhrůžným hlasem: „Kluci
pojďte sem!“ A potom už zas mírně: „Pojďte
si dát s námi rybu.“ Ulevilo se nám tak, že
jsme z toho málem neusnuli. Těším se tam
znova, protože se mi tam líbilo a odvezl jsem
si spoustu ponaučení a dobrých vzpomínek.

Lenka Zemková, 9. B

P. Melichar, VII. B

Dana Irlbeková, 9. A
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Prázdniny se psem
Náš pejsek je vlkošedý a chlupatý. Je to fenka
a jmenuje se Viki. Je to vlastně takové malé
klubíčko. Má také svojí nejoblíbenější hračku
„polštářek“ a ten by mohla žužlat od rána do
večera. Ráda se mazlí a umí taky pořádně kousat. Někdy má takové dny, že celý den jenom
zlobí a neposlouchá. Přesto ji taťka naučil
různé povely, např.: SEDNI!, LEHNI!, DEJ
PAC!, ZŮSTAŇ!, KE MNĚ! a ZATANCUJ!
Máme ji všichni rádi.
M. Marou‰, 7. B

Skvělé prázdniny
Na prázdniny se těším už od dubna, protože
pojedu do Německa a na Moravu. Do
Německa pojedu na výlet a podívat na nějaké
krásné památky, které bych chtěl vidět. Na
Moravu se pojedu podívat k tetě, kterou jsem
neviděl tak dlouho, že se na ni moc a moc těším a nemůžu se dočkat. Na tyto prázdniny se
hodně těším.
Luká‰ BliÏÀák, 7. A

Dojem z prázdnin
Prázdniny. Co to vůbec je? Je to pojem, který
zná každé dítě. Prázdniny znamenají volno od
namáhání hlaviček ve škole a ztělesňují odpo-
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činek, klid a zábavu. Prázdniny je škoda prosedět doma, být smutný nebo nemocný a tak
dbáme na to, abychom prázdniny neproleželi,
při nejhorším neproplakali, ale smáli se a byli
veselí a zdraví.
Jan Bubal, VII. B

Prázdniny za dveřmi
Určitě se každý těší na prázdniny, které prožije se svou rodinou, ale i s kamarády. Já
prázdniny mám ráda, protože když začnou,
tak je třeba pořádně si je užít! Tento rok je
prožiji u moře a na táboře, který se končí
skoro až na konci prázdnin. Také je trávím
často na zahradě s babičkou, dědou i jinými
příbuznými. Užívám je i s kamarády, kde zažiji velkou legraci. Nejradši mám začátek
prázdnin, protože jsou přede mnou nádherné
chvíle volna, dobrodružství a nic nedělání.
Jejich konec znamená přípravu do školy a každodenní povinnosti.
H. Vynikalová, 7. B

Miminko
Letošní prázdniny budou o něco víc vyjímečnější než ty předešlé. Letošní prázdniny budu
trávit se svou malinkou sestrou Eliškou, kterou
mám moc ráda. A nechtěla bych, aby mi
unikly zajímavosti o tom, jak Eliška roste, kdy

řekne své první slůvko, kdy udělá první krůček
a kdy se objeví její první zoubek. Je to zatím
malé a nevinné miminko, ale chtěla bych být
u toho, až ta chvíle přijde a řekne mi Aničko.
A. Kejvalová, 7. A

Psí myšlenky
Moc se těším na prázdniny. Budu moci být
s kamarádkami a nebudu muset chodit do
školy. Velice by mě ale zajímalo, co si o tom
asi pomyslí mí dva psi. „Hurá, budeme si
hrát?! Nebo jsme rádi, že tu budeš s námi!“
A nebo snad „zase už budeš otravovat doma?“
To, co si psi myslí, je lidem stále záhadou, na
kterou se přijde možná až v daleké budoucnosti. Jsem ale ráda, že mám zvířátka, o která
se můžu starat a hrát si s nimi.
M. Hossnerová, 7. A

Stanování
S mojí kamarádku jsme se rozhodly, že budeme stanovat, ale ne na zahradě, ale venku.
Odpoledne jsme si vše připravily a šly stavět
stan. Vybraly jsme si hezké místo na louce,
kde nebyla tráva tak vysoká. Když jsme stan
postavily, šly jsme se zase koupat. Večer po večeři jsme se umyly a vydaly se k našemu stanu.
Byl to ten nejhorší večer, který jsme prožily.
Kluci nás přišli strašit! Celou noc jsme nespaly a ráno jsme byly ještě vylekané. Od té
doby jsme ve stanu nespaly.
Vlãková, 7. A

Prázdniny
Prázdniny – to je slovo, které zní přímo nebesky pro každého žáka, nebo studenta.
Ovšem patrně stejně po nich touží i každý učitel a právem, kdo to taky s námi má vydržet.
Všichni školou povinní tedy vyrazí do zdánlivě
nekonečných dvou měsíců volna s různými
představami. Vždy toužím prázdniny strávit
pokud možno u vody. Je jedno jaké, jestli
slané nebo té naší sladké, i když sladká vůbec
není. Ovšem každá má svá skrytá úskalí.
Slaná voda, čili moře, chystá pro prázdninového nadšence záludnosti v podobě pichlavých ježků, pálivých medúz nebo nesympatických krabů.
A naše slavné české rybníky? Kromě bahna
a plechovek ve vodě na nás číhají úskoční nepřátelé i na břehu. Například dotěrní ovádi,
mouchy a pištící komáři. Neúnavně hledají
místečko na holém těle, kam jen zapíchnout
sosák. A mají hody.
Někdo pokládá slunění u rybníka za příjemné
lenošení. Já mám jinou zkušenost. Jen se položím do trávy, nestačím se ohánět. Raději
tedy zase skočím do vody. Na mořského ježka
šlápnout nemohu, nejvýš se o mne začne zajímat pijavice.
Prostě, není nad prázdniny u vody. Vřele doporučuji, ovšem, je nutné umět plavat.
N. Uherková, 7. A
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DDM
Stalo se již dobrou tradicí, že k MDD je pořádána akce pro děti od 3 do 10 let a to Cesta do
pohádkového lesa.
Nebylo tomu jinak ani 1. června 2002. Na 70
dětí u 20ti pohádkových motivů zpříjemnilo
dětem i rodičům krásnou prosluněnou sobotu.
Velké poděkování patří všem dětem, které
„převtěleni“ do pohádkových postaviček vydrželi na stanovištích až do konce.
Tato akce se však mohla uskutečnit za vydatné
pomoci sponzorské a to: Městský úřad N.
Role, DINOCOMERCE K. Vary, VELTA
PLUS K. Vary, KONSORCIUM K. Vary,
Sedlecký kaolin Božičany, Zahradnictví-květiny Dolejšová Ludmila, MELISSA N. Role,
LOFIDA Božičany, MAXIM N. Role,
Zlatnictví Štěrbová, Kadeřnictví Jana, DROPA Hlobil, JEDNOTA Toužim, VEDNY-p.
Chvojka, Řeznictví Pokorný, PRIMA K. Vary,
prodejna porcelánu THUN St. Role,
Technorol Škarda, res. GANYA, MSK
BÖDA, kadeř. Batová, zahradní technika
Kučabová, DOHNAL-drogerie, JITO KODAJEK, restaurace HUBERT Mezirolí, ZO
KSČM, GB COMP Nová Role, kadeřnictví
Charlotta, Autolakovna Králíček, zelenina
Eichacker.
Některým nedostatkům došlo vinou neukázněných účastníků z řad dospělých, ale to se už
stává a ten negativní dopad nebyl tak veliký.
Ještě jednou všem účinkujícím patří velké poděkování.
Další akcí Domu dětí a mládeže byla návštěva
JACHTKLUBU na Jesenici, která se uskutečnila za spolupráce s KSČM. Této akce se zúčastnilo 25 dětí a 8 pracovníků Jachtklubu
Sokolov, včetně pedag.pracovníků DDM
Nová Role.
Tato akce, která se konala již čtvrtým rokem,
se opět velmi povedla k velké spokojenosti
dětí, počasí i když se nedalo koupat bylo
k účastníkům rovněž příznivé.
PRACOVNÍCI DDM NOVÁ ROLE PŘEJÍ
VŠEM DĚTEM HEZKÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN A V KROUŽCÍCH V ZÁŘÍ SE TĚŠÍME NASHLEDANOU.
I. Patrovská
DDM Nová Role

Cesta do pohádkového lesa se v letošním roce
uskutečnila v den, kdy mají všechny děti svátek.
Nám „novorolákům“ se tato akce zdá již jako
tradice.
Víme, co nás čeká, čekáme jen, co nového se
letošní rok objeví. V letošním roce se této akce

zúčastnilo mnoho dětí z Chodova, Karlových
Varů a nedalekého okolí. Jejich nadšení bylo
veliké. Všem se Cesta pohádkovým lesem velice líbila. Je také pravda, že se pracovnice
DDM, které akci pořádají snaží každoročně
cestu zpestřit, přece to nebude každý rok
stejné. Objeví se nové pohádkové postavičky,
nové kulisy a mnoho malých detailů, které
však dají mnoho namáhavé práce.
Uspořádat takovou akci není vůbec jednoduché, podílí se na ní spousta lidí. A kdybychom
spočítali odpracované hodiny, asi bychom se
podivili.
Této akce se účastní vždy 300 dětí. Je pravda,
že bychom prodali ještě další lístky, ale organizačně, by to bylo neúnosné.
Vždyť i tak děti, které představují
pohádkové postavy stráví v masce
7 až 8 hodin. Nikoho nezajímá,
jestli je zima, prší nebo je horko.
Připomínám proto rodičům, jestli
se Vám tato akce líbí, musíte si
lístky hlídat již měsíc před termínem.
Co mě přivedlo k napsání tohoto
článku. Na startu se objeví v den
konání akce další rodiče se svými
dětmi, které lístky nemají. Nemůžeme je pustit, jelikož na každém
stanovišti je odměna pro každé
dítě, které má lístek.
Každý rok je nám líto, že to či ono
dítko nesehnalo již lístek a řekneme rodičům, aby si nakoupili
„édobrůtky“ a trasu si s dětmi prošli. Jak se říká „za dobrotu na žebrotu“. Když potom ke konci akce
procházíte trasu a pohádkové postavy hlásí, že už mají na stanovišti
jen pár bonbonů je vám z toho

úzko, protože víte, že ještě na start přijde určitý
počet dětí. Je smutné, že jsou mezi námi i takoví, kteří si neváží velmi namáhavé práce druhých a jdou s nepřihlášenými dětmi a dovolí
jim vzít si odměnu, která jim není určená.
Píši to i proto, abyste milí rodiče věděli již teď,
že pokud se uskuteční příští pohádkový les,
nepustíme žádné nepřihlášené dítko. Je nám
to moc líto. Ale k tomuto kroku nás dovedla
lidská lhostejnost a bezohlednost.
Věřím, že nám zůstanete i nadále naklonění
a těšíme se, že se budeme i nadále setkávat na
akcích pořádaných DDM.
I. Patrovská
DDM Nová Role
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âRS MO BOÎIâANY
ČRS MO Božičany v roce 2001.
Tak jako v letech minulých i v roce 2001 byl leden měsícem, kdy členové hospodářského
sboru MO prováděli práce na zimní údržbě rybníků. Hned 1. ledna bylo provedeno vysekání
otvorů v ledu na rybnících se zakomorovanými
rybami. Dále v tomto měsíci řešil výbor MO
i dvě ekologické havárie, ke kterým došlo v měsících prosinci na rybníku Zahrádkář II. a následně v měsíci lednu na Vřesovském potoce.
V únoru se konal již tradiční „Rybářský ples“
v Chodovském KASSu. K tanci a poslechu zahrály skupiny Ještěřice a ELEN, připravena
byla bohatá tombola.
Jako každoročně proběhlo v měsíci březnu školení a následně závěrečné zkoušky nových členů
MO. Do řad rybářů MO Božičany bylo přijato
přes čtyřicet nových členů. Školení i závěrečné
zkoušky se konaly v příjemném prostředí
Čínského restaurantu v Chodově. Počet členů
MO v roce 2001: 686 dospělých, 51 dorostenců,
111 mládež do 15-ti let.
Dne 25. 3. 2001 se sešel nejvyšší orgán MO členská schůze. Byl zde zhodnocen uplynulý
hospodářský rok a to jako velmi úspěšný a dále
schválen plán činnosti a rozpočet na rok 20010.
Oceněni byli aktivně pracující členové MO.
V jarních měsících byly zajištěny výlovy komorovaných ryb a jejich vysazení do chovných
i sportovních vod. Při slovení chovných pstruhových potoků (agregátováním) bylo odchyceno 1.660 ks pstruhů a tito byli odprodáni MO
Karlovy Vary.
Jako každoročně v měsíci květnu připravila MO
pro své členy i hosty z jiných organizací rybářské závody v lovu ryb na udici na rybníku
Koupaliště v Nové Roli. Vítězem se stal p. Bližník s počtem bodů 896. Celkem bylo při závodech uloveno 394 ks ryb ( amur, cejn, kapr…).
Největším úlovkem byl cejn 53 cm.
Na tomtéž rybníku byly pro mladé rybáře do
15-ti let připraveny závody v lovu ryb na udici
na 2. června.
Na závěr školního roku byla v obecné škole
v Božičanech pro žáky připravena ve spolupráci
s mysliveckým sdružením beseda s tématikou
myslivost a rybářství.
Hned 1. července vyrazili mladí rybáři na 14-ti
denní „Dětský rybářský tábor“ na Berounku –
tak jako v minulých letech na Zvíkovec.
Po měsících relativního prázdninového poklidu
byly v měsíci září zahájeny podzimní výlovy
chovných rybníků. V tomto měsíci se MO zúčastnila malou propagační expozicí na Chodovském Václavském posvícení.
Měsíc říjen je již tradičně měsícem výlovů chovných rybníků a vysazováním ryb do sportovních
vod. Dne 21. 10. 2001 se uskutečnil výlov rybníku Komora, na který byli pozváni sponzoři
MO, kteří významně finančně i materielně

vypomáhají MO při hospodářské činnosti
a hlavně při zajišťování činnosti kroužků mladých rybářů. Tímto dnem byl rovněž zahájen
prodej kaprů z podzimních výlovů.
V listopadu připravil výbor pro členy MO
a ostatní příznivce rybářského sportu „Dolovnou“, která se uskutečnila v sále DK v Nové
Roli 16. 11. 2001.
V období před vánočními svátky si mohli občané Nové Role a okolí zakoupit „ŠUPINÁČE“
na sádkách MO v Nové Roli.
Tak tedy Petru zdar !!!
Ing. Jaroslav ·imek
jednatel MO

Něco o rybářské stráži.
Rybářská stráž MO Božičany má 20 členů. Jsou
to dobrovolníci, kteří vykonávají tuto nelehkou
a nevděčnou činnost zadarmo a ve svém volném čase. Přesto, že má tato stráž statut veřejného činitele, jsou to stále amatérští ochránci
rybářských revírů, rybníků a rybochovných zařízení. Nyní se začíná diskutovat otázka profesionální rybářské stráže.
Ve snaze posílit a hlavně částečně profesionalizovat celou oblast ochrany přírody, je projednáván zákon o veřejné stráži. Co z této situace
může vyplynout pokud bude veřejná stráž ustavena? Počet členů této veřejné stráže by měl být
přibližně 460 profesionálů na celou republiku.
Najít lidi schopné perfektně se orientovat ve
všech zákonech z oborů rybářství, myslivosti
ochrany lesů a vod bude prvním problémem
a druhým problémem bude mít jich dost.
Přes uvedené problémy by veřejná stráž vzniknout měla. Kombinace profesionální a dobrovolné stáže se nejeví zas až tak špatně a mohlo
by docházet k účinné a vítané součinnosti.
Veřejná stráž by určitě byla více po ruce než
Policie ČR a úředníci okresních úřadů, neboť by
měla na starost "pouze" ochranu přírody a ne
pouliční kriminalitu, dopravní nehody apod.
Dle našich poznatků z praxe by měla kontrola
rybářů profesionálními pracovníky větší respekt
i při její nižší četnosti.
Josef Vidím
zástupce hospodáﬁe MO

Vážení přátelé rybářského cechu!
Rád bych Vás seznámil s činností revizní komice MO Božičany.
Tato komise v letošním roce pracovala v pětičlenném složení. Členové komise se aktivně
účastnili podzimních výlovů a prováděli kontrolu výsadby ryb do sportovních nádrží MO.
Komise se rovněž podílela na kontrolách výsadby ryb v cizích organizacích, kam byli
přizváni ČRS.
Dále se komise zabývala řešením přestupků,
kterých se dopustili naši členové při lovu ryb.

V jednom případě se jednalo o přestupek proti
rybářskému řádu tím, že lovící znečišťoval
místo svého loviště na Vojkově rybníku a dále
pak dva přestupky, které byly na Jesenici
u Chebu a to lov ryb z plovoucích zařízení. Ve
všech třech případech byla na určitou dobu odebrána povolenka a tito členové měli zákaz rybolobu.
Z tohoto důvodu Vám zde zveřejňujeme nejčastější přestupky a jejich postih.
Příklady nejčastějších přestupků proti rybářskému řádu a jejich řešení
(Jednací řád ČRS - od 1. 3. 1997)
Přestupek/Opatření
Lov
v době všeobecného zákazu lovu, včetně nástražných rybek a lov v chráněných rybích oblastech/přečin - oznámení Policii ČR, maximální
kárné opatření až vyloučení z ČRS
střelnou zbraní, otravnými a omamnými látkami, elektřinou/podle výše škody oznámí Policii
ČR, odvolání z funkce a odebrání povolenky až na
1 rok
bodci, lapačkami, pomocí rozšošek a vidlic, udicemi bez prutů, na šňůry, do rukou, do ok, na
dírkách při umělém světle a v noci, do slupí, vrší
košů, sítěmi, stálými zařízeními/odvolání
z funkce, odebrání povolenky na 9 - 12 měsíců
podsekáváním, tlučením pod ledem, v rybím
přesmyku, na bójku, pomocí samoseků, v místech, kde se ryby shromáždily za nepříznivého
stavu vody, při škodlivém znečištění nebo výtěru/odebrání povolenky na 6 - 12 měsíců
na více prutů, na pruty a současně do čeřínku,
na více návazců na prutu než je povoleno, čeřínkem větším než 1 m2, čeřínkem jiné ryby než
povolené nástražné/odebrání (nevydání) povolenky na 2 - 9 měsíců
na nedovolenou nástrahu, nedovoleným způsobem/odebrání povolenky na 6 - 12 měsíců
bez dokladů (zapomenuty), bez požadovaného
vybavení (míra, bez vhodného vyprosťovače
háčků)/napomenutí a vykázání od vody, opakovaně odebrání povolenky na 2 - 6 měsíců (za tentýž přestupek)
před stanovenou dobou lovu do 15 minut a po
stanovené době lovu nad 15 minut/napomenutí,
opakovaně obrání povolenky na 2 - 6 měsíců
neúplné doklady (nepodepsaná legitimace,
státní rybářský lístek apod.) výdejně povolenek
a ve více případech nevyplacení odměny za
špatně vydané povolenky/napomenutí a odstranění závady na místě
sbírání jiker, zabraňování tahu ryb/odebrání povolenka na 3 - 9 měsíců
vnadění nedovolenou návnadou a v místech,
kde vnadění je zakázáno, zavážení návnad a nástrah v místech, kde to není povoleno, lov z loděk, kde to není povoleno/odebrání polenky na
2 - 10 měsíců
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neodevzdání záznamu o docházce k vodě nebo
přehledu o úlovcích do 15-ti dnů po skočnení
platnosti krátkodobé povolenky/nevydání nové
povolenky až po 3 měsících
neodevzdání záznamu o docházce k vodě nebo
přehledu o úlovcích do 15. 1./nevydání nové povolenky na další rok
přivlastnění si ryby nedosahující zákonné míry,
neskončení lovu po ulovení takového počtu ryb,
jejichž hmotnost přesahuje 7 kg, přivlastnění si
většího počtu vyjmenovaných ryb než je povoleno, přivlastnění si ryby v době jejího hájení/odebrání povolenky na 9 - 12 měsíců
používání společného vezírku/napomenutí
všem, kteří společný vezírek používali, odebrání
úlovku a jeho vrácení vodě a odebrání povolenky
až na 3 měsíce
nepřítomnost u prutu v době lovu/odebrání povolenky na 3 - 6 měsíců
lov ryb z obytných lodí, chat, plovoucích zařízení, mostů, vodohospodářských zařízení a děl
/odebrání povolenky na 3 - 6 měsíců
napadnutí a urážka člena rybářské stráže při výkonu ochranné služby/vyloučení z ČRS, oznámení Policii ČR
odepření vydání dokladů ke kontrole, neuposlechnutí člena rybářské stráže/odvolání
z funkce a odebrání povolenky na 1 rok
nedovolené uchovávání ryb, nešetrné zacházení
s rybami, nezapsání úlovku při odchodu od
vody, záměrné falšování záznamu o docházce
k vodě a přehedu o úlovcích/odebrání povolenky
na 3 - 9 měsíců
prodávání nebo směňování úlovků/odvolání
z funkce a odebrání povolenky na 6 - 12 měsíců
vyhrazování míst k lovu, nedodržení vzdálenosti
mezi rybáři/poprvné napomenutí, opakovaně odebrání povolenky na 1 -3 měsíce
ničení přírody, lámání keřů a stromů, znečišťování místa lovu a odchod od vody, aniž po sobě
uklidil/napomenutí a odebrání povolenky na 3 - 9
měsíců
zapůjčení prutu při lovu osobě, která nemá příslušné doklady (pomáhá obsluhovat jeden
prut)/napomenutí, opakovaně odebrání povolenky až na 3 měsíce, oznámení Policii ČR
lov na dva pruty, kdy rybářský řád ukládá, že při
tomto lovném způsobu musí prut držet v ruce
(např. muškaření a současně lov na položenou),
připravený další prut k lovu, kdy to rybářský řád
nedovoluje (na prutu je připravená nástraha)/odebrání povolenky na 6 - 12 měsíců
Na pstruhových revírech
použití za nástrahu červů a hmyzu všeho druhu
včetně jeho larv a napodobenin, vyjma umělou
mouchu/odebrání povolenky na 6 - 12 měsíců
překročení počtu vycházek k vodě na lov ryb lososovitých v týdnu, ponechnání si více lososovitých ryb, než je povoleno při jedné vycházce, nezapsání data, revíru a nevyznačení druhu lovu
(lov ryb lososovitých, nedravých, škodlivých)
ještě před započetím lovu do záznamu o do-
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způsobem než je dovoleno (mrtvá rybka,
muška, třpytka), požívání víceháčkových soustav (mimo lovu hlavatky), nebo lov na živou
rybku/odebrání povolenky na 6 - 12 měsíců
vláčení na vodách pstruhových po 1. 9./odebrání povolenky na 6 - 12 měsíců
vrácení ryby škodlivé do pstruhového revíru/napomenutí, opakovaně odebrání povolenky až na 3
měsíce
úmyslné nasazení škodlivé ryby (její přenesení)
do pstruhového revíru/odvolání z funkce a odebrání povolenky na 6 - 12 měsíců
U mládeže do 15-ti let
lov na živou rybku/odebrání povolenky
1ov mládeže do 15-ti let na pstruhových vodách
bez dozoru a doprovodu rybáře nad 18 let, majícího povolenku na daný revír/napomenutí a vykázání od vody, opakovaně odebrání povolenky na
3 - 6 měsíců
Jaromír ObdrÏálek
pﬁedseda revizní komise

Některé důležité informace a termíny pro členy
ČRS MO Božičany v r. 2002:
Adresa MO: Český rybářský svaz,
MO Božičany, 362 25 Božičany
Úřední hodiny v kanceláři MO v budově OÚ
v Božičanech v roce 2002 :
leden a duben
– v úterý od 15.45 do 18.00
– v pátek od 15.45 do 18.00
únor,březen,květen – v úterý od 15.45 do 18.00
prosinec
– v pátek 20. a 27. od. 15.30
do 17.00
Ceny členských příspěvků ( nutno platit každý rok
do konce února !!! ) :
Dospělí
200,-Kč
Děti do 15 let
50,-Kč
IVM (invalidé, vojáci,
mládež 16 – 18 let)
100,-Kč
Cena brigádnické hodiny
60,-Kč
Brigádnická povinnost
10 hod./ rok
Brigádnická povinnost nových členů 15 hod/ v prvním roce členství
Termíny konání brigád – soboty a neděle od 7.00
do 12.00, od března do května a dále pak od září
do konce listopadu.
Vrácení řádně vyplněné celoroční povolenky nejpozději do 15. ledna !!!
Příjem přihlášek nových členů do konce února
každého roku
Zápisné při vstupu do MO 300,-Kč
Školení a závěrečné zkoušky nových členů březen
Ceny povolenek platných v ÚS ČRS Plzeň v r. 2002:
Územní povolenky.
Druh povolenky
MP
P
Roční
600
640
Roční IVM
300
320
Mládež 8-15 let
140
160
Měsíční
390
450
Týdenní
240
280
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Celosvazové povolenky.
Roční
Roční IVM
Mládež 8-15 let

1050
700
350

1150
760
380

Co vy na to …
Chytání ryb na udici je jednou z nejkrásnějších
lidských zálib. Má i velký význam hospodářský
a rekreační. Na svých cestách za rybami přicházejí rybáři do krásného, zdravého a uklidňujícího prostředí.
Vztahy mezi lidmi jsou vždy dány určitou měrou povahovými vlastnostmi každého jedince.
Tak nemůžeme bezohledně prosazovat jenom
vlastní názory a požadavky. Musíme být ohleduplní, vidět práva nejen vlastní, ale i práva
ostatních rybářů. Nesmíme být malicherní a nechat si znechutit hezké prožitky u vody špatnými vztahy mezi sebou navzájem, zbytečnými
konflikty. Naopak, družné vztahy mezi sebou,
kdy dokážeme pohovořit o rybách, o vlastních
zkušenostech, bez známky závisti ochotně pomoci svému kolegovi při podebrání velké ryby
a upřímně popřát k úspěchu, dokáží hezké prožitky u vody znásobit.
Posléze pak zjistíme, že z celé rybařiny nám
vlastně jde jen o hezký pobyt v přírodě, která
není vždy jen slunečná, ale vždycky krásná, veselé příhody okolo vody a značná vzrušení při
záběrech. A ta ryba - ta je vždy jen odměnou,
trofejí, se kterou se můžeme pochlubit v rodině,
ve škole, mezi rybáři a v práci.
U vody můžeme vidět a také asi uvidíme i rybáře,
kteří si nepočínají tak, jak se má čestný rybář
chovat. K těmto nešvarům zejména patří přisvojování úlovků pod zákonnou míru, přisvojování
hájených druhů ryb, často silně podměrečných.
Několik "masařů", kterým u vody opravdu nejde
o nic víc, než o vlastní žaludky, nebo útratu kdesi
v hospodě. Pytláctví, chytání ryb bez oprávnění,
nedovolené způsoby lovu jsou rovněž častým jevem, jako přestupky proti rybářskému řádu. Jde
o chytání na více prutů, nedodržení denní doby
lovu, nedodržení počtu ulovených ušlechtilých
ryb atd. Snažme se proto tyto zlořády odhalovat
a podporovat naši rybářskou stráž při výkonu
práva. Je to dobrovolná práce a často od rybářů
vidí pohrdání a nejednou i urážky. Řady členů
naší organizace se rozmnožily a vody jsou téměř
stejné. Je tedy na čase aby naše organizace se
s nezodpovědnými rybáři, kteří soustavně nebo
opakovaně hrubě přestupují svoje práva, definitivně rozešla.
Při našich vycházkách k vodě se musíme vždy
snažit, abychom po sobě zanechali břehy vod
v takovém stavu, ve kterém se je přejeme mít.
Nutno ještě dodat - snažme se šetřit podměrečnou rybu při vyprošťování a vraťme ji neporušenou tam kam patří - do vody.
Petrův zdar
Josef Brabenec
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SPORT
3 Fotbalový klub Nová Role.
Vážení občané.
Ve svém příspěvku bych Vás chtěl informovat
o vzniku nového sportovního subjektu v Nové
Roli a to Fotbalového klubu Nová Role.
Fotbalový klub vznikl z rozhodnutí valné hromady fotbalového oddílu TJ Nová Role, která
rozhodla o osamostatnění oddílu od TJ Nová
Role.
K tomuto rozhodnutí došli funkcionáři a členové fotbalového oddílu proto, že máme jinou
představu jak provozovat sport a vést fotbalový oddíl než výkonný výbor TJ Nová Role.
Chceme se v první řadě zaměřit na sportovní
činnost našeho klubu v mistrovských soutěžích krajského a okresního formátu.
Naší prioritou zůstává výchova fotbalové mládeže, v jejíž tradičně dobré úrovni chceme pokračovat.
Je to právě koncepční a cílevědomá práce
s mládeží, která může našemu klubu zajistit
dostatek vlastních hráčů v budoucnosti, protože hrát krajskou soutěž v tak malém městě
jako je naše bez dostatku vlastních kvalitních
odchovanců je nemožné.
Komerční využití našich sportovišť je proto
v žebříčku našich priorit až na druhém místě.
V první řadě budou naše sportoviště sloužit
občanům Nové Role.
Fotbalový klub se hlásí k tradicím a výsledkům které od roku 1946 dosáhl jak na poli
sportovní činnosti tak při budování našeho
města a sportovního areálu fotbalový oddíl.
Chceme v této práci pokračovat a nadále občanům města zajišťovat o sobotách a nedělích
nejrozšířenější lidovou zábavu na světě –
FOTBAL.
To, že se fotbalový oddíl osamostatnil, není
samo o sobě nic neobvyklého, stejný krok udělala řada fotbalových oddílů v našem regionu(Ostrov, Sokolov, Dvory, Nejdek, Loko K.
Vary a další).
Neobvyklé je pouze to, že ve všech nám známých případech proběhlo osamostatnění fotbalistů v klidu a bez emocí pouze v Nové Roli
tento náš krok provázejí neopodstatněné pomluvy a útoky jak na členy tak funkcionáře
fotbalového oddílu, se kterými se můžete setkat. Pro nás je směrodatné a zavazující to, že
když se za sebe ohlédnou ať již prostí členové
nebo funkcionáři fotbalového oddílu je za
nimi vidět kus poctivé práce ať již na poli
sportovním, při dlouholeté práci s mládeží,
nebo práce odvedené při budování sportovního areálu v našem městě. To se bohužel
nedá říci o těch členech TJ a VVTJ, kteří nás
v současné době nejvíce kritizují a pomlouvají
na veřejnosti. Ujišťujeme Vás, že ve vztahu
k městu a k fotbalovému sportu se z naší

strany založením FK Nová Role nic nemění.
Nadále budeme reprezentovat naše město
v našich fotbalových soutěžích tak jak to fotbalisté dělají již od roku 1946. Věříme, že nám
zachovají svoji přízeň všichni naši věrní fanoušci, rodiče naší fotbalové mládeže, představitelé našeho města a všichni ostatní sportu
naklonění občané Nové Role.
Děkujeme Vám za pochopení, podporu a přízeň.
Jiﬁí Hájek –pﬁedseda Fotbalového klubu
Nová Role

Mistrovství České republiky 2002
ve stepu.
Dne 5května 2002 se v kulturním domě
Dolního Benešova konalo Mistrovství České
republiky ve stepu. Již od časných ranních hodin se do tohoto městečka, vzdáleného asi 30
kilometrů od Opavy, sjížděli stepaři ze všech
koutů Čech, Moravy i Slovenska, aby svedli
boj o titul mistra České republiky. Zdaleka nejdelší cestu vážili 3 stepaři ze stepařského
klubu Tap Dance Nová Role –Ivana
Sedláčková, Eva Musilová a Miroslav Musil.
Ve 13 hodin nastoupilo přes 150 stepařů z celé
republiky a sousedního Slovenska ke slavnostnímu zahájení. Soutěžící poté přes sedm hodin bojovali o mistrovské tituly v kategoriích
děti, junioři a hlavní, rozdělených na sólo,
duo, malé skupinky a formace. Soutěž rozhodovala pětice nejuznávanějších porotců,
známý brněnský učitel stepu Radek Balaš, odborný pedagog a publicista Milan Degen, slovenský porotce Josef Stolárik, prezident
Českomoravské taneční organizace Miroslav
Franc a Marian Šulc z Turnova.
Eva Musilová soutěžila v nejsilněji obsazené
kategorii mistrovství, juniorky – sólo. Její finálový výstup byl tak přesvědčivý , že získala
nejlepší hodnocení celého mistrovství.
Obdržela od všech porotců známky za

1.místo. Tímto výsledkem získala titul mistryně České republiky a splnila si tak svůj velký
sen. Miroslav Musil získal navíc v kategorii
hlavní –muži titul vicemistra České republiky.
Eva Musilová se společně s Ivanou
Sedláčkovou umístily ve svém prvním vystoupení v kategorii dospělí – duo jako nejmladší
dvojice )14 a 16 let) na 4 místě.
Těmito výsledky se Eva Musilová nominovala
na juniorské Mistrovství světa. Další nominační kriterium splnil Miroslav Musil, který je
nominován na Mistrovství světa v kategorii
dospělých.

Karate-klub-Nová Role-Jan Rákoš
Dne 5. 6. 2002 se konaly zkoušky a to na
8 kyu – bílý pás – zkušební komisař –
Ludoslav Hronek:
Andula Kejvalová, Libor Nídl, Monika
Holešovská, Filip Škarda, Štěpán Fičík,
Martin Miko, Lucka Semotamová, Jakub
Strnad, Filip Floder
7 kyu – žlutý pás: Káťa Evardová, Jana
Horychová, Míra Komjati
Všem blahopřejeme!

Novorolský zpravodaj

-9-

Červenec - Srpen 2002

RADY ZAHRÁDKÁ¤ÒM NA MùSÍC âERVENEC A SRPEN 2002
Tyto měsíce jsou nejteplejší přesto, že ku
konci ubývá jak denního svitu, tak se postupně ochlazuje. Vydatně rostou plevelné
rostliny, z nichž většina je léčivek. Zahrádka
nám vydává svou úrodu jak v plodech tak květech. V případě, že neprší tak vydatně zaléváme záhony, keře i stromy. Postupně přestáváme hnojit dusíkatými hnojivy. Můžeme započít s roubováním na zeleno nebo očkováním. Počasí vyhovuje rozšiřování některých
chorob a škůdců. S používanou chemickou
ochranou musíme zacházet obezřetně při respektování některých povinností k udržení poživatelnosti výpěstků (produktů).
V ovocné zahradě:
- půdu pod stromy a keři mělce kypříme a odplevelujeme,
- jabloně, švestky a slívy chráníme proti obalečům,
- ovocné dřeviny ošetříme proti mšicím, jádroviny proti strupovitosti a angrešty vč. rybízů
proti americkému padlí (Basudin, Fundazol
atd.),
- jahodníky po sklizni pohnojíme Cereritem
a okopeme. Co nejdříve po sklizni můžeme
porost sežnout (srpen) asi 5 cm nad srdéčkovými listy, porosty po třetí sklizni zryjeme
a osázíme podzimními zeleninami,
- od poloviny srpna vysazujeme nový jahodník,
- na stromy zavěšujeme lahve s pivem k lapání
vos,
- u bujně rostoucích jádrovin provádíme letní
řez,
- podpíráme koruny stromů s bohatou úrodou
ovoce,

- červivé a hnijící ovoce pravidelně sbíráme
a likvidujeme,
- při plné míze očkujeme ovocné dřeviny – nejdříve peckoviny a později i jádroviny
V zelenářské zahradě:
- ajčatům vylamujeme zálistky, u okurek vyvazujeme stonky do svislé polohy,
- končí sklizeň hrachu, raných košťálovin a raných brambor,
- na volné záhony můžeme vysazovat rostliny
k zelenému hnojení,
- vydatně zavlažujeme rajčata a okurky,
- za deštivého počasí chráníme rajčata
a okurky proti plísním (Kuprikol, Champion
atd.),
- pozdní košťáloviny, celer, pór a chřest přihnojujeme zákvasy z drůbežího trusu nebo
plným průmyslovým hnojivem,
- během měsíce srpna ve vyšších polohách seřezáváme vrcholky rajčat, aby nasazené
plody dozrály (za 4-6 vijanem),
- na listech košťálové zeleniny ničíme vajíčka
a housenky bělásků,
- seřízneme vrcholky růžičkové kapusty, aby
se jednotlivé růžičky plně vyvinuly
Ve skleníku nebo fóliovníku:
- skleníkové okurky, rajčata a papriky chráníme postřiky proti mšicím, molicím, třásněnkám (Pirimorem, Decisem atd.) a proti
plísním (Kuprikolem, Dithanem, Novozirem
atd. dle vlastní zkušenosti),
- při slunečném počasí prostory stíníme a vydatně větráme,
- sklízíme plodové zeleniny

V okrasné zahradě:
- růže chráníme proti černé skvrnitosti a padlí
(Rubigan, Topas),
- pravidelně sečeme trávník, starší trsy narcisů
vyzvedneme ze země a po osušení uložíme
pro podzimní výsadbu,
- přepichujeme semenáčky dvouletek a vyséváme macešky,
- vysazujeme hlízy ocúnů, šafránů a bramboříků,
- očkujeme růže a jiné okrasné dřeviny, řízkujeme jehličnany,
- stříháme živé ploty,
- u vistárií zaštípneme mladé letorosty za 3-4
listem – podpora kvetení,
- v polovině srpna sázíme cibulky sněženek,
bledulí, kandíků a postupně sklízíme a sušíme květy do vazeb,
- vyséváme semena skalniček (koniklec, sasanky, pryskyřník atd.),
- koncem měsíce srpna končí období výsadby
pivoněk, kosatců, lilií,
- na skalce omezujeme bujně rozrůstající se
poléhavé rostliny,
- začínáme vysazovat choulostivé stále-zelené
listnaté dřeviny a jehličnany,
- koncem srpna přihnojujeme růže roztokem
superfosfátu a síranu draselného pro dobré
vyzrání výhonů a bohaté kvetení,
- přestáváme hnojit okrasné rostliny, abychom
omezili jejich růst a vysilování před zimou,
- před výsadbou cibulovin nezapomeňte tyto
mořit cca 12 hod. v Sulce a po uschnutí cca
30 min. ve Fundazolu,
- je-li sucho nezapomeňte zalévat a odstraňovat plevele.
Všeobecně:
V měsíci červenci začíná v kuchyni velké nakládání zeleniny a zavařování. Zahrádkáři se
chystají na dovolenou a z tohoto důvodu si
nezapomeňte zajistit přítele nebo souseda,
aby Vám dohlédl na zahrádku, která potřebuje
minimálně zalít skleník a skleník řádně větrat.
Všem zahrádkářům a jejich rodinám přejeme
prožít dovolenou dle vlastního zájmu a přání
s využitím sluníčka a dobré pohody.
Pranostika říká:
„Svatá Anna – chladná rána“ a dále „Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.“
Jaroslav Pata
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TRIBUNA
Lež má krátké nohy
Ano, je pravdou, že můj syn odkoupil od
města Nová Role dům č. 43 v Mezirolí, bývalou školu, i s nájemníky a parcelu č. 27/1 a stodolu na parcele č. 23, se záměrem zde podnikat. Při uveřejnění podnikatelského záměru se
zjistilo, že město prodalo cizí majetek, protože
stodolu vlastnil pan Ing. Kubernát, který ji získal v privatizaci od bývalého statku v Děpoltovicích. Peníze za tyto prostory synovi nikdo nevrátil. Dne 29. května 1993 byl zaplacen celý odhad ceny, který pro město provedl
Ing. Moravec. Cena činila 320.000,-- Kč,
s úroky 520.000,-- Kč. Poslední splátka úvěru
bance Bohemia v Mariánských Lázních byla
zaplacena dne 2. července 1999, o čemž
svědčí sepsaný zápis o zaplacení celé pohledávky. Protože syn nemohl uskutečnit svůj
podnikatelský záměr, odstěhoval se do
Kostrčan. Po čase počaly v Mezirolí dohady,
zda objekt byl zaplacen a různé spekulace
hlavně ze strany tehdejších členů Přátel
Mezirolí. Sama bývalá starostka paní
Zámostná na zasedání uvedla, že objekt byl
městu i s parkem řádně zaplacen. Není to tedy
tak, jak tvrdíte Vy, pane Cinegře, je to jen
jedna z Vašich lží.
Obrázek domu č. 43, který jste uveřejnil
v Novoroláčku, je pouze pozůstatkem po nájemnících. Přebírání domu do vlastnictví
mého syna je natočeno na kazetě a je možno
kdykoliv shlédnout, v jakém stavu se byty nacházely, jak byla poškozena střecha při prorážení děr na televizní antény, apod. Paní Otýlie
Růžičková za dobu sedmi let dluží za vodu
a nájemné částku 71.000,-- Kč, rodina pana
Pavla Pavloviče 81.500,-- Kč. Oba případy
soudního vystěhování a vymáhání dluhů řeší
Okresní soud v Karlových Varech.

když jsem chtěla zabránit poražení vzácného
zeleného dubu, o kterém někdo rozhodl jen
proto, že mu vadil, anebo chtěl mít topení na
zimu. Vždy jsem se pod své stížnosti řádně podepsala a také je dokázala obhájit. Vy si děláte
svoji líbivou politiku na úkor občanů a i jako
člen zastupitelstva sledujete ve veřejných funkcích jen svůj osobní prospěch. Jsou případy,
kdy jste sám poručil různá ustanovení a nařízení a bylo Vám to dokázáno. Nikdy jsem nebyla vyšetřována ve věci manipulování s pozemky a finančními úniky. Vždy za každého
režimu jsem si řekla svůj názor, a na rozdíl od
Vás jsem si za ním vždy stála a nehodlala co
nejvíce vytěžit jen pro sebe. Jak dlouho budou
takoví politici jako pan Cinegr žít na úkor nás
občanů a schovávat se za nezávislé. Já tu žiji
čtyřicet roků, vychovala jsem tři děti a před
nástupem do důchodu jsem pětadvacet let pracovala v Karlovarském porcelánu jako dělnice.
Za svoji práci jsem se nestyděla, zatímco Vy
jste žil jen z politiky a veřejných funkcí.

Občanům Nové Role…

Na závěr už jen pár slov. Myslím, že skutečnost, že jste členem městského zastupitelstva,
Vás neopravňuje zveřejňovat lži a měl byste si
vše nejdříve ověřit.

Je mi velice líto, že musím opět psát článek o sobě.
Všem, kteří si udělají čas a přečtou si následující
řádky, slibuji že je to naposledy. Zjistila jsem totiž,
že s blížícími se volbami do Městského zastupitelstva začíná u některých lidí vzrůstat nervozita
a moje články jim nedělají dobře.
Zřejmě nemají, čím by se za uplynulé čtyři roky
mohli pochlubit. Závodní dráha pro koloběžky
u plynárny nenahradí slibovaná dětská hřiště, výstavba u koupaliště také pro občany města nic moc
nepřinese, a tak je opět na řadě Zámostná. Co
všechno jsem udělala špatně a jak to můj nástupce
musel čtyři roky napravovat, že na nic jiného neměl čas.
Dozvídám se na sebe věci, o kterých jsem neměla
tušení. Například při výstavbě skládky odpadů
jsem prý uzavřela špatnou smlouvu s OÚ
Božičany, že teprve po čtyřech letech mají
Novoroláci tak drahé odpady. Proč je asi neměly
dřív drahé?A to jsem se dosud domnívala a také
řekla nahlas, že cenu odpadů spočítal špatně někdo na současném MěÚ. Nebo jiný příklad.
V době, kdy město mělo dva starosty, jsem pracovala na MěÚ, a také jsem za práci brala plat.
Druhý starosta raději na MěÚ ani nešel, plat si ale
nechal proplatit. A víte, kdo z nás okradl městskou
kasu? No přece já, Zámostná.
Mohla bych pokračovat, ale ten, kdo tyto a další
„zaručené informace“ dává do oběhu, ten se bude
v této době určitě pod různými jmény připomínat
sám, takže bych zbytečně popisovala papír.
Osobně již před komunálními volbami reagovat
nebudu. Myslím, že právě končící volební období
ukázalo všem občanům našeho města, kdo pro
Novou Roli a její občany udělal víc a jak jsou „zaručené informace“ pravdivé.
Přeji vám všem hezké léto a příjemně strávenou
dovolenou.

Hedvika Kutálková
Mezirolí

Olga Zámostná
âlenka zastupitelstva mûsta

Ještě mám jednu připomínku k Vám a Vašim
chráněncům Koloťukovým v Mezirolí. Vy,
jako údajný představitel Osadního výboru jistě
víte, že v garáži se čepuje bez živnostenského
listu, nejsou zde dodržována základní hygienická pravidla, není zde voda a sklenice se vyplachují ve škopku. Okolí se znečišťuje močí
a výkaly, nehledě na skutečnosti, že si v parku
hrají děti. Kdyby kaplička nebyla uzavřena
mříží, jistě by sloužila jako WC, o čemž svědčí
její znečištěné okolí.

Vážení spoluobčané

K devastaci bytů musím uvést, že mnoho občanů Mezirolí a dále soudní vykonavatelka
paní Plimlová i orgány PČR viděly, v jakém
stavu byly nájemníky byty předávány. Jsou zde
vyřezány trámy ve střeše, poškozeny podlahy,
apod. V bytě se dokonce chovala domácí
zvířata. My jsme tento dům nikdy přímo
neužívali, a že je takto zdevastován není naše
vina. To je tedy další lež, pane Cinegře.
A ještě k falešným nájemním smlouvám.
Smlouvy byly sepsány s každým nájemníkem,
který ji řádně podepsal a souhlasil s ní.

Je důležité probrat věc veřejnou
a proto Vás zvu do kina Bohemia
na pondělí 29. července 2002 od 18.00 hodin,
kdy jediným bodem bude veřejná diskuse
O PODNIKATELSKÉM ZÁMĚRU
REALIZACE ČERPACÍ STANICE PHM V NOVÉ ROLI.

Dále ve svém článku uvádíte, že jsem měla
psát stížnost na různé instituce, Ano, psala
jsem a mělo to své opodstatnění. Například,

Václav Heřman
starosta města Nová Role
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- 11 Nejde ale jenom o pouhou výměnu priority,
tady jde o člověka samého, o jeho vývoj,
o jeho životní cestu. Jde o to, abychom přestali být otroky svých zvyků a snů a stali se
svobodnými, samostatnými a nezávislými.
Abychom dosáhli ideálu, na který jsme
Bohem naprogramováni.

Často slyším:
Nemohu se přestat zlobit na
svého souseda pro jeho bezohlednost. Nemohu přestat
stále znovu a znovu myslet
na mou zmařenou příležitost v obchodování,
nedokáži si přestat stále a stále v mysli přehrávat si včerejší spor. Nejsem schopen přestat snít o štěstí a slávě, nemohu přestat opájet se svými sny.
Prostě nemohu přestat s tolika věcmi a s tolika věcmi začít - a to také proto, že jsem
s nimi spojen a sám jsem jimi spoutal. Ale někdy ani s něčím nechci vůbec přestat, ačkoliv
vím, že bych to měl udělat a oprostit se od falešných závislostí, abych byl opět svobodný –
přinejmenším o něco svobodnější, než jsem
nyní.
Přestat s něčím leží v pnutí mezi trváním a začátkem. Co je překonané, přežité a nesmyslné,
je zapotřebí ukončit, uzavřít – je nutno se toho
vzdát. Odhodit to, aby bylo možné začít nově.

Dr. M. Nesyba
správce kostela sv.Michaela

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto formou ještě jednou, veřejně,
poděkovat svým sousedům v místě mého bydliště (v rodinném domku v Mezirolí). Díky jejich pozornosti, tomu, jak si počínali, a následné bleskové akci Policie ČR došlo k dopadení pachatelů trestného činu. Díky všem
těmto zásahům mohlo být to, co bylo v mém
domě odcizeno, ještě týž den navráceno do rukou majitele.
Tato událost se šťastným koncem by však
měla být varováním pro ostatní spoluobčany,

Červenec - Srpen 2002
neboť ne všechny podobné případy končí
dobře. Bohužel, obětmi těchto činů bývají
často staří lidé, kteří tak přicházejí třeba
i o své celoživotní úspory. A to nemluvím
o nebezpečí fyzického napadení, které může
skončit i tragicky.
Buďte proto velmi opatrní a důslední v zabezpečování svého majetku proti různým podvodníkům a zlodějům. Často se jedná o všem
dobře známé podomní obchodníky. Při jednání s nimi zachovávejte velkou ostražitost,
a vždy dodržujte jednoduchou zásadu: Nikdy
je nepouštět do bytu!
Opravdu důležitou roli může někdy sehrát –
tak jako v uvedeném případě – reakce dobrých sousedů, kteří mohou, jak se ukázalo,
významným způsobem zasáhnout do průběhu
takového mimořádné události, případně jí
i zabránit.
Ještě jednou tedy- upřímné díky všem zúčastněným!
J.S., Mezirolí

FO TO S O U T Ě Ž
710 let Nové Role.
Víte, že nejstarší dochovaný záznam o existenci naší obce pochází z roku 1293.
V průběhu příštího roku si několika celoměstskými kulturními akcemi toto výročí připomeneme.
Chystáme rovněž vydání nových propagačních materiálů.
K získání podkladů vyhlašujeme amatérskou fotosoutěž po názvem

ŽIVOT V NOVÉ ROLI
Nejhezčí snímky budou použity do propagačních materiálů města,budou zveřejněny v Novorolském
zpravodaji a samozřejmě oceněny pěknými cenami.
Vaši přihlášku do soutěže se snímky,které zachycují město a jeho obyvatele ,okolní přírodu, nebo využití volného času a podobně - doručte na MěÚ Nová Role redakční radě Novorolského zpravodaje do
konce měsíce září 2002. Těšíme se na zajímavé pohledy na naše město.

✄
PŘIHLÁŠKA DO FOTOSOUTĚŽE ŽIVOT V NOVÉ ROLI
Jméno a příjmení :
Adresa :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................................................................................

Počet fotografií : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografie označte na zadní straně Vašim jménem, eventuálněpopisem místa,události,osob.

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Červenec - Srpen 2002
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AUTOŠKOLA

RAKOMAL
Jan Rákoš

KATEŘINA HÁNOVÁ

Akce – 2002
Nátěr oken
= 1x – 1000,-Nátěr dveří = 1x – 300,-Nátěr zárubní = 1x – 50,-Vymalování jednoho pokoje = 300 – 500,-Při větší zakázce ještě sleva.

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

Neplaťte víc!
Realitní kancelář

,

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.
PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY
VÝCVIK „B“ 5.800 Kč

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

Informace
DDM Chodov, Husova 263
Tel.: 0602 475 702, 692 327

Zájezd dětí z Nové Role na Jesenickou přehradu se uskutečnil
8. června, a i když nám počasí nepřálo děti si projížďky na člunech užily.
Díky p. Ullmannovi z Jacht Clubu Sokolov brázdili motor. čluny
pláně jezera několik hodin. Jenom plachetnicím se nedařilo, nebyl
téměř žádný vítr. Dětem i dospělým proto přišlo vhod opékání
vuřtů a občerstvení, které připravily ženy, které děti doprovázely.
Dík patří paní Taišové, Tiché, astorové, Tvarůžkové a Dubové, nikdo hlad neměl a také ohřát u ohníčku, který rozdělali p. Pastor,
Veselý a Slivoně bylo příjemné.
Dík také OV KSČM z K. Varů, který sponzoroval dopravu.
Myslím, že děti byly spokojené a to byl hlavní důvod pro konání
zájezdu.
VoháÀková

Poděkování
Děkuji tímto všem občanůmNové Role, kteří se aktivně účastnili voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a zvláště pak těm, kteří svou volbou podpořili kandidátku Koalice.
Vladimír Dicá
Nová Role

Všem občanům a občánkům přejeme hezké prožití
letní dovolené a prázdnin.
Hodně sladkých jahod, melounů, mrazivé zmrzliny,
sluníčka i chladivého vánku, dobrodružství a odpočinku
přeje redakční rada Novorolského zpravodaje.
Připojují se pracovníci MěÚ.
Další číslo zpravodaje vyjde v září 2002
s pozvánkou na pouť 14. a 15. 9. 2002.
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