
Hlavní cíle:
- změna politického stylu – politika otevřená
občanům, respektující jejich názory, hleda-
jící řešení problémů, oproštěná od uzavírání
stranických obchodů a skupinkaření, zamě-
řená na obecný prospěch 

- prosperující městský úřad a jeho organizace,
které budou pracovat jako „partner“ občanů,
nikoliv jako „samolibý vládce“ 

- vytváření prostoru a příležitostí pro inicia-
tivu jednotlivců, skupin a sdružení občanů,
směřující k rozvoji města při respektování
práv druhých a na solidaritě s potřebnými

- jednoduchým, průhledným a účinným způ-
sobem provádět kontrolní činnost, která vý-
razně omezí možnosti uplácení, protislužeb,
korupce a obohacování se na úkor města.

- přeshraniční spolupráci budeme rozvíjet
v návaznosti na vyhlašované programy
PHARE, Euregia-Egrensis i sdružení Krušné
hory západ a v návaznosti na uzavřené do-
hody o spolupráci.

Ekonomika a financování
- po státních institucích budeme požadovat
odstraňování diskriminace malých obcí při
rozdělování daňových výnosů a v důsledku
toho zlepšení systému místních daní.

- nebudeme zvyšovat zadluženost města. Při
tvorbě rozpočtů budeme vycházet z reálných
možností se snahou o vyrovnané hospoda-
ření

- využijeme všech možností k naplňování po-
kladny města, počínaje dotacemi, využívá-
ním programů vyhlašovaných vládou, využí-
váním fondů EU, programů PHARE, ale
i důslednějším vybíráním místních poplatků

- zintenzivníme činnost při vymáhání dluhů
a nedoplatků organizací i jednotlivců vůči
městu

- financovat především ty oblasti, které zabez-
pečují řádný chod města a jejichž zajištění
nám ukládá zákon

- průhledně budeme seznamovat občany s vy-
užíváním finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu, včetně organizací spravova-
ných městem

Výstavba a doprava
- za nezbytné dokumenty pro rozvoj města
a obcí považujeme územní plány.Proto byla
zadána aktualizace ÚP Nové Role, Mezirolí
i Jimlíkova v rozsahu celého katastrálního
území

- budeme pokračovat v přijaté koncepci vý-
stavby nájemních bytů v lokalitě „U ply-
nárny“. Do konce roku 2006 tuto výstavbu
(40 nových nájemních bytových jednotek)
včetně terénních úprav dokončíme

- podporu věnujeme vytipování a realizaci no-
vých lokalit pro individuální výstavbu rodin-
ných domků.Budeme hledat cesty pomoci
novým stavebníkům od stavebního povolení
až po samotnou realizaci

- spolu se ZVAK budeme realizovat kanalizaci
v Mezirolí

- zpracujeme a postupně budeme realizovat
analýzu dopravní obslužnosti včetně parko-
vacích ploch, chodníků atd. Za neúnosnou
považujeme stávající situaci neregulovaného
vydávání povolenek k parkování na ulicích
pod heslem“ kdo dřív přijde…“ 

- vybudujeme chodník při komunikaci Nová
Role – Jimlíkov

- město se bude podílet na úpravách hřiště
v Jimlíkově

- zadáme studii na vybudování nájemních bytů
v Jimlíkově

- dořešíme přetrvávající problém existence ro-
zestavěné chátrající budovy v areálu koupa-
liště

- dokončíme proces přebírání pozemků v in-
travilánu města a obcí od Pozemkového
fondu

- realizaci silničního obchvatu obce Mezirolí
považujeme za prioritní z pohledu občanů
této obce a v tomto duchu budeme jednat
s pracovníky krajského úřadu

Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů
- proces přípravy vyhlášek a nařízení města
budeme brát od samého počátku jako věc ve-
řejnou, kterou před schválením budeme kon-
zultovat se spoluobčany

- zlepšíme spolupráci s policií ČR ve městě
s cílem rychlejšího řešení projevů vandalis-
mu a rušení nočního klidu

- pro větší bezpečnost našich občanů projed-
náme možnosti navázání spolupráce s Měst-
skou policií v Chodově

- budeme řešit otázku kvality a čistoty vody v re-
kreační oblasti Novorolského koupaliště

Školství, mládež a tělovýchova
- vzdělávání považujeme za nejlepší investici
- nehodláme se smířit se skutečností, že více
než šedesát dětí jezdí za základním vzdělá-
ním mimo Novou Roli

- budeme vytvářet podmínky pro přijímání no-
vých mladých učitelů, zejména včasným při-
dělováním bytů

- vytvoříme materiální podmínky k tomu, aby
se počítačová a informační gramotnost stala
součástí našeho základního školství

- podpoříme rozvoj zájmové tělovýchovné,
kulturní a technické činnosti dětí a mládeže
a to nejen prostřednictvím DDM Nová Role

- průběžně budeme zajišťovat obnovu dět-
ských hřišť ve městě a obcích

Zdarma Březen 2003
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA NOVÁ ROLE

Na svých dosavadních jednáních si členové městské rady vytýčili následující program pro nadcházející volební období:

pokračování na str. 2



dokončení ze str. 1

- podpoříme předškolní zařízení, která se k 1. 1.
2003 stala samostatnými právnickými sub-
jekty

- trvalou péči budeme nadále věnovat umě-
lecké škole

Podpora podnikání a zaměstnanosti
- jsme si vědomi, že rozvoj nejen našeho
města, ale ekonomiky celého státu stojí na
prosperitě drobných podnikatelů, středních
a velkých podniků

- v souladu s platnými zákony a předpisy bu-
deme pomáhat rozvoji podnikání a podnika-
telům tím, že budeme odstraňovat v rámci
města všechny byrokratické překážky, které
podnikání zbytečně ztěžují

- prověříme kriteria pro uzavírání nájemních
smluv a staré nájemní smlouvy s cílem po-
moci podnikatelům ve městě a obcích

- v nově se tvořících ÚP vyčleníme po dohodě
s občany plochy pro možnou průmyslovou
zónu s cílem zvýšit zaměstnanost občanů
města a integrovaných obcí. Město se bude
na zainvestování těchto ploch podílet

- při realizaci investičních akcí, kulturní čin-
nosti, správě majetku města, atd. budeme
jednat především s místními živnostníky ,
podnikateli a firmami

- při zajišťování chodu města budeme úzce
spolupracovat se všemi živnostníky, podnika-
teli a firmami, především s MSK Böda,
Karlovarským porcelánem Thun,, farmou
Kubernát, Agropolem Počerny, Sedleckým
kaolínem, Sokolovskou uhelnou a dalšími 

- po dohodě s podnikateli zpracujeme katalog
prací a služeb poskytovaných živnostníky
a podnikateli na území města a obcí

Kultura, turistika a informovanost
- kulturu chápeme jako soubor duchovních
a materiálních hodnot vytvořených genera-
cemi v průběhu dějin, jehož zachování
a další rozvoj je naší povinností vůči budou-
cím pokolením

- organizačně, materiálně i finančně podpo-
říme akce nadměstského charakteru, ze-
jména ty, které vedou k využití stávajících
kulturních zařízení. Budeme hledat cesty
k využití léta zavřeného a nevyužitého kina

- při organizování kulturních akcí využijeme
iniciativ občanských spolků a sdružení, kte-
rým poskytneme granty z městského rozpočtu

- zahájíme činnost vybudovaného turisticko
informačního centra na koupališti se zámě-
rem maximálního využití. Ke zlepšení propa-
gace naváže IC spolupráci s ostatními regio-
nálními IC

- patřičnou pozornost budeme věnovat jediné
naší kulturní památce – kostelíku sv. Michae-
la v Nové Roli

- zajistíme opravu chátrající kapličky v Mezirolí
- podporujeme rozvoj cykloturistiky a budeme
se nadále podílet na údržbě a budování cyklo-
stezek

- vytvoříme aktiv jehož činnost bude zamě-
řena na kvalitní a včasnou informovanost ob-
čanů prostřednictvím Novorolského zpravo-
daje, internetových stránek města, kabelové
televize a IC

- zajistíme zpracování studie pro rozšíření ka-
belové televize do RD s možností interneto-
vého připojení

Sociální věci a zdravotnictví
- Nová Role stárne. Maximální pozornost bu-
deme věnovat činnosti DPS a Klubu dů-
chodců

- budeme iniciovat založení Klubu seniorů jako
sdružení občanů, případně jako aktivu města

- při likvidaci okresních institucí budeme vě-
novat pozornost a zasadíme se o to, aby ne-
došlo ke zhoršení podmínek pro dříve naro-
zené a potřebné občany v oblasti poskytová-
ní sociální péče a dovážení obědů

- budeme hledat cesty rozšíření služeb v ob-
lasti péče o starší a nemocné spoluobčany
včetně budování dalších ubytovacích kapacit
s pečovatelskou službou

- ve spolupráci s lékaři a zdravotnickým per-
sonálem i v současných podmínkách udrží-
me a budeme se snažit o zlepšení služeb

- se stávajícím majitelem lékárny projednáme
možnosti zlepšení provozní doby i sorti-
mentu léčiv.Případně budeme hledat jiné
cesty pro zkvalitnění lékárenské služby

- na úseku protidrogové prevence budeme
podporovat konkrétní a kvalitní projekty

Péče o vzhled města – životní prostředí
- budeme pokračovat v obnově dožilé a nekva-
litní zeleně na území města a obcí

- v 70 ha lesa jehož je město vlastníkem zajis-
tíme těžební a pěstební činnost v souladu
s desetiletým hospodářským plánem

- vyčleníme finanční prostředky na obnovu
a opravy zařízení ve městě sloužících spoko-
jenosti a odpočinku občanů (lavičky, odpad-
kové koše apod.)

- připravíme kriteria a motivace pro občany
kteří pečují o úklid a životní prostředí ve
městě a obcích, zejména pro ty, kteří doloží
likvidaci nebezpečného odpadu

- ze SFRB poskytneme finanční půjčky obča-
nům na opravy rodinných domů a domů ve
vlastnictví sdružení nájemníků  

v Nové Roli 3. února 2003

- 2 -Březen 2003 Novorolský zpravodaj

27. února 2003 se za účasti dvanácti zastupi-
telů (omluveni pro nemoc p. Šourek, Švec,
Zachariáš) sešlo na svém třetím zasedání za-
stupitelstvo města.
V úvodu jednání složila slib zastupitele paní
Olga Zámostná, která se stala členkou zastu-
pitelstva za paní Pitelovou. MUDr. Emilie
Pitelová požádala o uvolnění ze zastupitelstva
ze zdravotních důvodů. Náhradníkem na její
místo byl učitel pan Veselý, který svoji kandi-
daturu odmítl. Starosta města pan Heřman
poděkoval nepřítomné paní Pitelové za její
práci zastupitele a za dlouholetou práci v čele
komise zdravotní a sociální.
ZMě jmenovalo paní Olgu Zámostnou spolu
s paní Lenkou Fratričovou za členy kontrol-
ního výboru.
Nejdůležitějším bodem jednání ZMě bylo pro-
jednání a schválení rozpočtu města na rok 2003.

Byl schválen vyrovnaný rozpočet, který v ob-
lasti příjmů i oblasti výdajů uvažuje s částkou
73,954.000 Kč.
V daňových příjmech, , které zahrnují daň
z příjmu fyzických osob, právnických osob,
z přidané hodnoty, nemovitostí, ale i úhrady
za činnost, místní poplatky apod. předpokládá
město příjem 21,650.000 Kč.
Nedaňové příjmy, kam počítáme příjmy za
školné, příjmy v jídelnách, za pronájem ne-
movitostí, z prodeje neinvestičního majetku,
přijaté dary apod., by měly dosáhnout částky
18,460.000 Kč. S dalšími příjmy počítá město
za prodej nemovitostí a pozemků ze svého ma-
jetku, v neinvestičních dotacích a převodem
od TS Nová Role a Norobytu.
Ve výdajích tvoří jednu z největších položek
plán investičních akcí. V roce 2003 se počítá
s dokončením inženýrských sítí pro 24 bytových

jednotek U Plynárny, výstavbou dalšího byto-
vého domu, vybavením turisticko-sportovního
centra na koupališti, výstavbou chodníku
v Mezirolí a zahájením výstavby chodníku do
Jimlíkova.
Budou pokračovat práce na územním plánu
celého města, zadána bude studie bytové vý-
stavby v Jimlíkově a projekt rekonstrukce
domu po PČR v Tovární ulici.
Nově se postaví přístřešek pro hračky dětí
v MŠ Mezirolí, budou pokračovat práce na
hřbitově, na zkoušku se osadí jedna nová au-
tobusová čekárna a rekonstruována bude
jedna třída v ZUŠ v Nové Roli. Celkem je po-
čítáno na neinvestiční akce s částkou přes 20
milionů korun.
Dalších, téměř 20 milionů korun je v rozpočtu
určeno na zajištění provozu předškolních

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Oč se to zdá neuvěřitelné, proseděli
radní nad předloženými materiály ce-
lých pět hodin.
Vedle běžných materiálů řešila RMě
i několik zamotaných oříšků. Ale vše
postupně.
V kontrole plnění usnesení nejvíce času
zabralo objektivní a v souladu se záko-
nem, posouzení situace, kterou jsme
zdědili po svých předchůdcích. Kon-
krétně se jedná o prodejnu mezi restau-
rací U Petra a ZUŠ.
Začátkem devadesátých let povolilo
město podnikání ve staré pekárně, která
je umístěna v dnešní ZUŠ a následně
zde město vybudovalo prodejnu pečiva,
na kterou přispěl pan Unger (nájemce
pekárny) materiálem. Z tohoto důvodu
byl také nějaký čas osvobozen od pla-
cení nájemného. Nic proti tomu.
Problém je v tom, že prodejna pečiva je
částečně (asi 10 m2) postavena na po-
zemkové parcele, kterou následně
stejné vedení města, které zde vybudo-
valo prodejnu, prodalo spolu s budo-
vou, která je dnes majetkem manželů
Schmidtových. Jak všichni víme, man-
želé Schmidtovi zde provozují restau-
raci U Petra.
A protože pan Unger již delší čas pro-
dejnu nepoužívá, požádali manželé
Schmidtovi o přenechání této stavby, čás-
tečně stojící na jejich pozemku. K této žá-
dosti je vedla i ta skutečnost, že z neod-
borně vybudované střechy nad pekárnou,

je podmáčena celá stěna jejich domu.
Objekt chtějí využít k rozšíření služeb po-
skytovaných v restauraci U Petra.
Proto RMě rozhodla, že podá výpověď
stávajícímu nájemci z nebytových pro-
stor a uložila tajemníkovi MěÚ zveřej-
nění záměru nového pronájmu výše
uvedeného nebytového prostoru s pod-
mínkou rekonstrukce a řádného zkolau-
dování stavby.
Dalším projednávaným oříškem v dob-
rém slova smyslu, bylo zajištění čin-
nosti turisticko-sportovního centra
(TSC) na koupališti v Nové Roli.
Vzhledem k tomu, že uvedené centrum
bylo postaveno se státní dotací, nelze je
po dobu dvaceti let prodat ani prona-
jmout. Z tohoto důvodu RMě schválila
rozšíření činnosti Technické služby
Nové Role, s.r.o. s tím, že bylo uloženo
jednateli TS zajistit rozšíření činnosti
společnosti o ubytovací služby, zajištění
provozu IC, zajištění základního občer-
stvení, provoz veřejného koupaliště
a půjčování sportovního nářadí.
Zároveň bylo uloženo starostovi města
spolu s jednatelem TS zpracovat a před-
ložit RMě návrh mandátní smlouvy
a prostřednictvím kabelové televize zve-
řejnit nabídku na obsazení pracovního
místa – manažera provozu TSC.
Dále projednala RMě konečnou verzi
Programového prohlášení. Jedná se
o materiál, který vychází z volebních
programů všech subjektů, které jsou za-

stoupeny v dnešním zastupitelstvu
města. Nejedná se o elaborát z uleknutí,
ale rozbor stávajících potřeb a možností
města. Všichni členové rady tento do-
kument projednali v dostatečném časo-
vém předstihu ve svých politických klu-
bech, na pátém zasedání RMě dopraco-
vali a schválili.
Rada města vzala na vědomí rezignaci
dvou členů ZMě a to pánů Stanislava
Průši a Karla Švece. Uložila starostovi
zajistit v zákonem stanoveném termínu
doručení osvědčení novým členům
ZMě, kterými se stali pánové Jaroslav
Pokorný a Václav Valdman.
Dále vzala rada na vědomí dopis
Vratislava Vorla, který oznamuje, že
z důvodu odchodu do důchodu se v ter-
mínu 31. é8. 2003 vzdává funkce ředi-
tele Zvláštní školy. Bylo uloženo rad-
nímu panu Šimkovi připravit vyhlášení
výběrového řízení na tuto funkci. Rada
města doporučila zastupitelstvu schvá-
lit prodej některých pozemkových par-
cel v katastru Nové Roli, Mezirolí
a Jimlíkově a dále uložila vyhlásit na
podkladě žádostí občanů některé zá-
měry na pronájem nebytových prostor.
Přidělování parkovacích míst ve městě
se stalo v poslední době zdrojem kritiky
a připomínek řady spoluobčanů. Rada
města konstatovala, že vyhrazené par-
kovací místo bude povoleno pouze ža-
dateli s trvalým pobytem v Nové Roli,
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a školních zařízení. Téměř milion korun přidá
město na zdravotnictví, zajištění provozu DPS
a příspěvky sociálně slabším.
Přes 2 miliony korun věnuje město v roce
2003 do oblasti kultury. Z největších položek
můžeme jmenovat přes 800 tis. Kč na provoz
knihovny, 250 tis. na zajištění provozu sálu
KD a kina nebo 600 tis. na rozdělení mezi
sportovní organizace, sdružení občanů
a různé spolky k zajištění zájmové činnosti.
Významnou položkou ve výdajové části rozpo-
čtu města je údržba místních komunikací, za-
jištění odpadového hospodářství, údržba ve-
řejné zeleně včetně místního hřbitova, veřejné
osvětlení apod. Pro informaci majitelům ro-
dinných domků uvádím, že rozpočet města
pro letošní rok počítá se zakoupením jedné
popelnice ke každému domku, jehož majitel

řádně platí za odvoz odpadu. Jedná se o jakési
narovnání vztahu mezi občany z RD a občany
z panelových domů, kde jsou k odvozu od-
padu umístěny kontejnery pořizované z peněz
města.
Výdaje města zahrnují i zabezpečení chodu
městského zastupitelstva, aparát městského
úřadu a nezbytné investice.
Na činnost hasičů v Nové Roli a Mezirolí je
v rozpočtu města vyčleněno 380 tis. Kč a 4,8
milionu Kč bude muset ještě v letošním roce
město splatit bance za půjčku na výstavbu by-
tového domu „C“.
Podrobný rozpočet města na rok 2003 je pre-
zentován na internetových stránkách města,
dále je k dispozici na městském úřadě.
V dalším bodě jednání ZMě schválilo s účin-
ností od 1. 1. 2003 poskytování pravidelných
odměn neuvolněným členům zastupitelstva

v rozsahu od 400 Kč do 1.500 Kč podle množ-
ství zastávaných funkcí.
ZMě vzalo na vědomí obsáhlou a vyčerpáva-
jící zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za
rok 2002, se kterou máte možnost se seznámit
na jiném místě zpravodaje.
V bodu různé schválilo zastupitelstvo poskyt-
nutí finančního příspěvku Vodohospodář-
skému sdružení obcí v celkové výši 50.000 Kč
na investiční výstavbu vodovodu 
Na Bouchalce.
V záměru schválilo ZMě, že ve „Sdružení
Krušné Hory – západ“ bude město zastupovat
místostarosta a ve Vodohospodářském sdru-
žení obcí Západních Čech, Svazu měst a obcí
a Západočeském energetickém sdružení obcí
bude město zastupovat starosta města.

Ladislav Cinegr

dokončení ze str. 2

pokračování na str. 4
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Co nás baví, o čem přemýšlíme
Konec zimy
Když končí zima,
z rodin mizí už i rýma.
A začíná jaro,
mrznouti už je málo.

Zima už končí, 
s námi se loučí.
Jaro začíná,
těch, co mají radost,
je většina.

V zimě vše usíná k předlouhému spánku, na
jaře se vše probouzí k předlouhé životní
pouti. Roční období, jsou-li pro člověka ra-
dostná, jsou krásná všechna čtyři.

J. Bubal, VIII.B

Sport
V zimě nejraději hraji lední hokej. No, dá se
říci, že ho hraji pořád. A proto se mě taťka
zeptal, jestli bych neměl zájem hrát ho zá-
vodně. Odpověděl jsem, ano. Teď hraji za
starší žáky v Sokolově. Je to tam prima.
Kluci mě berou jako dobrého brankáře. Už
několikrát jsem je podržel při zápase. Jsem
moc, vlastně strašně moc rád, že si můžu za-
hrát, i když není led. Jsem šťasten, když si
můžu zahrát i s kamarády na ledě v Nové
Roli. Prozatím je hokej můj nejoblíbenější
sport ze všech. Doufám, že ještě dlouho
bude. Ale samozřejmě se v budoucnu může
ledaco změnit.

M. Marouš, 8. B

BACHA ŠKOLA
Lyžařský výcvik
Už od té doby, co jsem se naučil lyžovat,
jsem se těšil na lyžařský výcvik. Děti, které
měly zájem jet a něco nového se naučit, byly
rozděleny do dvou skupin.: na sjezdové ly-
žování a na běžkaře. Já jsem patřil mezi
sjezdaře. Každý pracovní den před devátou
jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží.
Strašně moc jsme se těšili, až vezmeme
kotvu do ruky a vyjedeme na vrch sjez-
dovky. Výcvik je velmi dobrý, ale také ne-
bezpečný. Úraz se nám může stát hned,
proto jsme ostražití a opatrní. Sjezdovky
jsou dobře upravené a je kolem krásná
zimní příroda. Jsem rád, a chtěl bych podě-
kovat vedení školy i paním učitelkám, které
nám tohle velké dobrodružství umožnily.

Vavřina, VIII. A

Lyžařský výcvik
V úterý 4. 2. jsme se vydali s paní učitelkou
na hory. Měli jsme určený více než celý tý-
den. Byli jsme rozděleni na běžkaře a sjez-
daře. Já sama jsem si vybrala běžky. Stála
jsem na nich poprvé v životě. Jezdili jsme
do Perninku, Nových Hamrů a okolí.
Krajina byla velice krásná a všem se to moc
líbilo.
Každý den nám paní učitelka připravila
trasu, kudy pojedeme. Jednou jsme se vy-
dali do Nových Hamrů – zastávku a odtud
jsme vyšli na rozhlednu. Tato cesta vzhůru
nám moc nešla, až na pár zkušených žáků
devátých tříd. Dolů se nám šlo mnohem líp.
Ale vždy po návratu domů jsem vyčerpáním
hned usnula. 

A. Kejvalová, 8. A

Lyžák
Ráno, kolem 9. hodiny, se sejdeme na novo-
rolském nádraží a vlakem vyrážíme do hor.
Z vlaku pozorujeme krásu zimní přírody
a rampouchy visící  ze střech domů. Jakmile
dorazíme na plánované místo, ihned obu-
jeme běžkařské lyže a vydáme se na cestu.
Běžíme po stopě, která je před námi vyzna-
čena. Z dálky vidíme roviny, kopce, které
nás teprve čekají. Po hodině běžkaření se
posilníme svačinou a zapijeme teplým ča-
jem, který nás zahřeje, a běžíme dál. Cestou
si zpíváme písničky, které nám zlepšují ná-
ladu. Když vidíme strmý svah před námi,
začneme se smát, protože víme, co nás
čeká. Kluci jedou před námi, a my holky je-
deme opatrně, aby náš pád nebyl prudký.
Už jsme urazili pořádný kus cesty a už se
blížíme k cíli. Sedíme ve vlaku celí unavení
a těšíme se na další den.

Hana Vynikalová, 8. B

BYTY

Vedení města připravuje na čtvr-
tek 6. března 2003 od 18.00 ho-
din v kabelové televizi Nové
Role besedu na téma byty.

Vaše dotazy k prodeji bytů,
práci SVJ, novelizace seznamu
žadatelů o nájemní byty, přidě-
lování nových bytů, výstavbě ro-
dinných domků, nájemních
bytů apod. 

Volejte v průběhu vysílání do
KT nebo vložte do schránky na
společné chodbě MěÚ a Pošty.

který je držitelem průkazky ZTP a není
vlastníkem garáže v blízkosti svého
bydliště a dále podnikatelům u provo-
zovny podnikání. Stávající povolení bu-
dou ponechána v platnosti do konce
roku 2003. Zároveň rada města konsta-
tovala, že se v současné době zpraco-
vává studie zlepšení dopravní obsluž-
nosti a propustnosti ve městě, včetně
zlepšení počtu míst pro parkování vozů.
Její realizace však závisí na množství pe-
něz v obecní pokladně.

Rada města schválila na podkladě před-
ložených žádostí poskytnutí příspěvků
neziskovým organizacím na rok 2003
takto:
- Dům dětí a mládeže Nová Role 
= 46.500 Kč

- Skautské středisko Javor Nová Role 
= 20.000 Kč

- Občanské sdružení Mezirolí 
= 20.000 Kč

- Český rybářský svaz – MO Božičany
= 15.000 Kč

- Divadelní soubor K-Divadlo Nová
Role = 5.000 Kč

- Občanské sdružení světlo 
K-CENTRUM“ Karlovy Vary 
= 5.000 Kč

- Osadní výbor Jimlíkov = 5.000 Kč
- Občanské sdružení „Radost domova“
Nová Role = 5.000 Kč

- Kickbox Chodov = 3.000 Kč

Uložila jednateli TS, s.r.o. podle podmí-
nek příslušného orgánu PČR umístit
dopravní značku upozorňující na prud-
kou zatáčku kolem RD v Nádražní ulici
čp. 103 a dále do konce února 2003
předložit kalkulaci nákladů na rozšíření
veřejného osvětlení ke všem garážím
„Na kaolíně“, kde došlo v poslední době
opět k vykradení několika garáží.
Dále rada města uložila zdravotní a so-
ciální komisi projednat neuspokojivou
situaci v provozu lékárny ve městě
a předložit návrh řešení do 15. 3. 2003.

Pokud má někdo z občanů zájem na-
hlédnout do zápisu z 5. jednání rady
města, může tak učinit u každého ze za-
stupitelů města, kteří zápisy pravidelně
dostávají.

Ladislav Cinegr

dokončení ze str. 3



Kamarádka
Jednoho dne jsme se s mojí kamarádkou
hodně pohádaly. Celou noc a cestou domů
jsem přemýšlela, jak spor urovnat, ale nic
mě nenapadlo. Až k ránu mě napadlo, že za
ní zajdu a snad se udobříme. Když jsem šla
ke kamarádce, měla stejný nápad a tak jsme
se na cestě potkaly. Ve schránce jsme našly
zmačkaný papírek. A na něm stálo: Musíme
se hned sejít – už vím, co s tím – budeš kou-
kat! Co třeba v sobotu v pět u S.? Ale ni-
komu zatím ani slovo. Míla.
Zůstaly jsme stát, beze slova jsme  prohlí-
žely vzkaz a přemýšlely, která Míla by nám
vzkaz psala. Byla neděle a my jsme byly ne-
dočkavé, dozvědět se, o koho se jedná.
Blížila se sobota a naše zvědavost rostla čím
dál víc. Měly jsme ze schůzky strach, ale
přece jen jsme se rozhodly, že se dostavíme.
Když jsme přišly na místo, byly jsme pře-
kvapeny, stála tam naše kamarádka z dět-
ství. Bylo to ohromně milé překvapení.

Vlčková, 8. A

Ostrov u čtyř olší
Pod stromeček jsem dostala knihu, kterou
jsem přečetla takřka jedním dechem.
Jmenovala se „Ostrov u čtyř olší.“ Tato
kniha mě zaujala už od samého začátku.
Pojednávala o malém chlapci Vojtovi
Haničincovi, který bydlel se svou  rodinou
v hájovně, ta stála na samotě u lesa. Vojta
nesměl chybět u žádné rošťárny. Šel z průš-
vihu do průšvihu a rodiče nad ním málem
lámali hůl. Neustálé roztržky mezi Vojtou
a jeho otcem vyvrcholily ve Vojtův útěk
z domova. Jeho novým domovem a útočiš-
těm se stal ostrůvek uprostřed řeky. Stal se
tak Robinzonem na pustém ostrově, který
se musel postarat a spolehnout sám na
sebe. 

Skamarádil se zde s voříškem Belinou, i s je-
jími štěňaty. Vojta na ostrově se měl dobře
až do chvíle, kdy se rozpršelo a řeka začala
stoupat. Protože byl tvrdohlavý, nechtěl
odejít z ostrova a zůstal ve svém novém do-
mově. Přes noc nastydl a onemocněl,
Belina i se štěňaty byla pořád u něho. Vojtu
i s jeho psími přáteli nakonec zachránil
Vojtův bratr Jarda, který se v minulosti také
pohádal s otcem a rovněž utekl z domova.
Když Vojtu přivezl domů, jeho maminka zji-
stila, že má Vojta zápal plic.
Nakonec se Jarda i Vojta s tatínkem usmí-
řili. A voříška Belinu si Vojta mohl nechat.

K. Pečenková, 9. B

Harry Potter a vězeň z Arkabamu
Tato kniha je třetí v pořadí. První knihy se
jmenují Harry Potter a Kámen mudrců;
Harry Potter a Tajemná komnata. Tato část
pojednává o dobrodružství kouzelníka
Harryho Pottera a jeho kamarádů. 
Dobrodružství začíná o letních prázdni-
nách, kdy Harry uteče od strýce a tety.
Poté, co přijela k nim na návštěvu „teta“
Marge. Poslední večer, kdy byla hostina na
rozloučenou a „teta“ Marge měla hodně
upito, urážela Harryho mrtvé rodiče. Harry
se snažil ji neposlouchat, ale pak to nevydr-
žel a nafoukl ji až do podoby balonu. Než
ho kdokoli mohl zastavit, byl i s kufrem
a klecí, kterou měl pro svou sovu Hedviku,
venku a utíkal pryč. Zastavil se až
v Magnoliové ulici, kde si musel odpoči-
nout. Vycítil, že se na něj někdo dívá a tak
se otočil. V té tmě však nic neviděl. Vytáhl
hůlku a zašeptal „Lumos!“ a objevilo se
světlo. Harry viděl nějaký velký černý ob-
rys, asi psa. Jenže jakmile Harry vytáhl
hůlku, aniž by to věděl,  přivolal si zá-
chranný autobus. Nastoupil a odjel do
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Londýna. Za cestu musel zaplatit jedenáct
srpců, aby ho odvezli. Srpce byly kouzel-
nické peníze.
Když byl před Děravým kotlem a vystoupil,
sáhla po něm ruka. Harry se otočil a byl tam
Kornelius Popletal. Popletal byl ministr
kouzel. Byl rád, že Harryho našel. Odvedl
ho do soukromého salonku. Tam si spolu
povídali. Harry musel slíbit, že se nebude
toulat po mudlovském Londýně. (Mudla je
ten, kdo neumí čarovat).
Dva dny před začátkem školy našel Harry
své nejlepší kamarády a to Hermionu
Grangerovou a Rona Weasleyho. Za dobu,
kterou trávil v Děravém kotli a procházkami
v Příčné ulici, nakupoval učebnice a chodil
se dívat na koště, nazývané Kulový blesk.
(To je koště, na kterém létají mistři světa ve
fámfrpálu.
Dál prozrazovat nebudu. Jestli vás zaujalo
toto vyprávění, které není celé, tak si mů-
žete tuto knihu přečíst.

Ludmila Dolejšová

Dospělost?
Je pátek pět hodin ráno. Sedím u sebe v po-
koji a přemýšlím, jak vyřešit problém, který
mne a Mílu tíží více než dva dny.
Až do čtvrtka jsem byla obyčejná čtrnáctiletá
dívka středního vzhledu a teď tohle?
Problém za problémem. Rodiče se rozvádějí,
sestra je v nemocnici, špatné známky ve
škole, kluk, kterého tolik miluji se se mnou
rozešel, kamarádka mne zradila. Tolik pro-
blémů na čtrnáctiletou holku. Ani si nechci
představit, kolik problémů budu mít, až budu
dospělá. Už teď to před sebou vidím:
Já v devátém měsíci těhotenství, vařím sní-
dani pro své dva potomky a manžela. Děti
se perou a nadávají si. Manžel křičí jak to,
že jsem mu zase nepřišila knoflík na košili,
a kam jsem mu dala klíčky od auta.
Ach jo, už teď když si to představím, běhá
mi mráz po zádech. Najednou mne z mých
pochmurných myšlenek probere máma,
která se zase hádá s tátou. Po telefonu sa-
mozřejmě! Nebyl u nás od chvíle, co se před
třemi měsíci odstěhoval k mámině nejlepší
kamarádce.
Radši si obléknu bundu a půjdu do školy,
rozhodnu se. Hodím na sebe kalhoty, mi-
kinu, vyčistím si zuby a pádím do chmur-
ného dne. Venku si vzpomenu, že ve
schránce něco bylo. Vrátím se a tvář se mi
rozjasní. Je tam zmuchlaný papírek a na
něm stojí:
Musíme se hned sejít – už vím, co s tím –
budeš koukat! Co třeba v sobotu v pět u S.?
Ale nikomu ani slovo! Míla
Ta má vždycky super nápady. Den se hned
zdá růžovější. Už aby byla sobota.

Jana Nováková, 8. B
J. Štáfová, VI.A
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Na otázky redakční rady odpovídá vedoucí
obvodního oddělení Policie ČR Nová Role
mjr. Josef Teplý

Co bylo hlavním úkolem obvodního oddělení
Policie ČR v Nové Roli  v loňském roce?
Obvodní oddělení Policie ČR Nová Role

se od počátku r. 2002 zaobíralo hlavním
a stěžejním úkolem a to vnést v život nové
právní úpravy, hlavně po novele tr. řádu
a nové formy trestního řízení, které rozdě-
lilo kompetence při trestním řízení. Pro la-
ickou veřejnost jako stěžejní informace je
to,že jsou rozděleny kompetence v rámci
trestního řízení, kdy podle výše trestní
sazby pro pachatele je rozčleněno, která
součást Policie bude provádět toto trestní
řízení. V rámci těchto právních změn je
nejdůležitější to, že přešlo zpět trestní ří-
zení , kde pro jednotlivé trestní skutky
trestní sazba nepřevyšuje 3 roky na zá-
kladní útvary Policie ČR, jako je i náš
útvar. Je zaveden institut tzv. Zkrácené
trestní řízení, které musí být do 14ti dnů
Policí ukončeno a předáno na Státní zastu-
pitelství k podání žaloby proti pachateli.
Na jedné straně toto urychluje průběh
trestního řízení, na druhé se však nega-
tivně odráží ve skutečnosti, že řadoví poli-
cisté jsou více zatíženi administrativními
úkony, které je odvádí z ulice. V uplynulém
roce jsme pak v rámci zavádění Integro-
vaného záchranného systému spolupraco-
vali s ostatními institucemi. Stejně tak

jsme se v r. 2002 podíleli na záchranných
operacích při povodních na území
Západočeského kraje - hlavně Plzeňsko
a Klatovsko, a naši policisté byli také nasa-
zeni v Praze při konání Summitu Nato.
Jaká byla situace v našem městě, kolik zále-
žitostí jste šetřili? 
Co se týká bezpečností situace ve městě
Nová Role a spádových obcí jako je
Jimlíkov a Mezirolí musím konstatovat, že
v r.2002 zde byla situace vcelku příznivá,
nedošlo ke spáchání velice závažných trest-
ných činů, které by velkou měrou narušily
veřejný pořádek či způsobily znepokojení
obyvatel. Jako nejvážnější se nám jevil pro-
blém kolem řádění skínů v restauraci
Samsa Nová Role a to ve dvou případech,
kdy došlo k fyzickému napadení hostů to-
hoto zařízení a následnému ublížení na
zdraví. Pachatelé byli zjištěni a byli reali-
zováni vazebně. A nyní pár čísel. OO-PČR
Nová Role v r. 2002 zpracovalo celkem 814
podání, které bylo nutno prošetřit a po pro-
šetření uzavřít. Z tohoto počtu podání či
oznámení bylo 84 trestných činů, z nichž
bylo 34 objasněno, 28 zůstalo neobjasněno
a 22 věcí bylo odloženo, neboť po prošet-
ření nebylo zjištěno, že došlo ke spáchání
trestného činu, ale jiného jednání.
Objasněnost v r. 2002 byla 56,16 %. Dále
bylo prošetřováno dle § 58 zák. č.200/90
Sb - Zákon o přestupcích - celkem 56 pře-
stupků, 33 bylo objasněno, 23 neobjas-
něno. Objasněnost činí 59 %. 674 věcí bylo

prošetřováno a ukončeno jako obyčejná
čísla jednací. Z tohoto počtu bylo celkem
143 dožádání soudů o předání soudních
obsílek a rozsudků, které si občané poštou
nevyzvedávají.V r. 2002 jsme pátrali a vy-
hlašovali opatření v celkem 76 případech,
z toho jenom v 61 případech se jedná
o uprchlé chovanky VÚM Nová Role.
Dalších 15 osob pak jsou osoby místní, po
kterých bylo vedeno pátrání z důvodů vy-
pátrání pobytu pro soudy, zatykače soudů
a ve dvou případech se jednalo o pohřešo-
vané nezletilé osoby, které však byly do 24
hodin vypátrány a vráceny zpět rodinám
bez vzniklé újmy. Dále mimo prošetřova-
ných přestupků bylo zjištěno celkem 321
přestupků, které byly řešeny policisty blo-
kově na místě a jedná se v 48 případech
o přestupky proti veřejnému pořádku
a zbylých 273 přestupky jsou v dopravě. Za
tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty
v částce 96300 Kč. Z této částky na místě
bylo na pokutách vybráno 38.000 Kč, na
ostatní byly vydány složenky. Obecně lze
tedy říci, že situace v našem městě je
v otázce bezpečnostní situace stabilizovaná,
bez páchání závažných trestných činů ve
směru k lidskému zdraví, loupežím a po-
dobným jevům poplatných pro velká
města.

Co chcete připomenout závěrem?
Toto byla čísla, ta jen zčásti prezentují čin-
nost policistů, která je mnohem širší
a nelze je zde číselně vyjádřit. Sami známe
potíže, které máme s mládeží, jejichž cho-
vání se stále zhoršuje ve směru k obecnímu
majetku, jako je ničení zeleně ve městě,
převracení a vysypávání odpadkových
košů, ničení dopravního značení. Jako po-
zitivní jev možno označit to, že byla přijata
obecní vyhláška ve městě platná od polo-
viny r. 2002, která hlavně u případů napa-
dení ze strany psů je dosti výrazně důleži-
tým a právním prvkem pro další projed-
nání věci. Stejně tak nejsme spokojeni se si-
tuací v dopravě, která v N. Roli vzhledem
k úzkým komunikacím není zrovna příz-
nivá. Pro informaci dále uvádím, že služba
na Obvodním oddělení se drží nepřetržitě
po celých 24 hodin 7 dnů v týdnu. Je prav-
dou, že policisté mají obchůzky,kdy pak
není na OO-P Nikdo přítomen. Ale není
problém vytočit č.-158, které není zpoplat-
něné a operační důstojník OŘ PČR K.Vary
hlídku během několika minut pošle vysí-
lačkou na místo,kam je třeba. Náš obvod
není tak rozlehlý, aby přejezd hlídce trval
neúměrně dlouho.

Ptala se Elfrieda Lachmanová

OZNÁMENÍ
Technická služba Nová Role, s. r. o. 

a Městský úřad v Nové Roli 
hledají pro nově vybudované
turisticko sportovní centrum
v Nové Roli na koupališti, 

vedoucího a správce tohoto areálu

Nabídky zasílejte na:
Technickou službu Nová Role, s. r. o.  Chodovská 286

Setkání zájemců o tuto práci je stanoveno 
na 6. 3. 2003 v 16,00 hodin 

v areálu TSC na koupališti v Nové Roli
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Případy zpochybněných svateb v Nové
roli soudně uzavřeny

(fakta a stanoviska tajemníka MěÚ
Nová Role)

Vzhledem k tomu, že dnes již můžeme celou
záležitost zpochybněných svateb v Nové Roli
uzavřít, považuji za povinnost, informovat ve-
řejnost o nezpochybnitelných faktech skuteč-
ného stavu celé věci včetně osobního názoru,
jak ji jako tajemník MěÚ v Nové Roli a člověk
vnímám. Na počátku problému
byl podnět členky zastupitelstva města Nová

Role (bývalé starostky města). Na základě to-
hoto podnětu, bez jakékoli konzultace pro-
blému s vedením města předem, došlo v létě
roku 2001 v celoplošných médiích (TV Nova
i TV Prima) k veřejnému konstatování o ne-
platnosti svateb v Nové Roli – prezentovány 4
případy (týkalo celkem 6 prakticky naprosto
identických případů). Toto konstatování bylo
v uvedených médiích přímo a jednoznačně
podpořeno vyjádřeným právním stanoviskem,
které se opíralo o to, že snoubenci byli oddáni
neoprávněnou osobou – členem zastupitelstva
města panem Daliborem Stachem. Za důvod
byla označena jeho rezignace na funkci „zá-
stupce starosty města“ a právě na tuto funkci
bylo v médiích pověření oddávat vázáno.
Nepovažuji za náhodu, že ten, kdo stál za zpo-
chybněním svateb, stál před tím i za nekom-
promisním tlakem na odstoupení pana
Dalibora Stacha z funkce „zástupce starosty
města“. 
Pro právní jistotu svatebčanů, jsme se oka-
mžitě poradili s příslušnými orgány Mini-
sterstva vnitra ČR a na základě toho podali
podnět soudu na určení platnosti ve všech pří-
padech „zda tu je či není manželství“, a to
s pevnou vírou řádného výkladu práva sou-
dem, a tedy potvrzení platnosti sňatků. Dnes
mohu říci, že díky vadnému vnímání pro-
blému na ministerstvu a naší netrpělivosti
rychle problém řešit, nepojalo zcela správně
výklad rodinného práva v této věci naše první
podání u soudu. K tomu ale musím dodat, že
mi nejsme soudci a dle platného práva ČR je-
dině soudy mohou provádět právně závazný
výklad a jsem přesvědčen, že naše podání bylo
dostatečně konkrétní k plně zodpovědnému
a řádnému rozhodnutí soudu. Jaké bylo naše
překvapení, když soudci Okresního soudu
v Karlových Varech v první fázi rozhodli u 5
případů ze 6, že manželství nevznikla. K tak
závažnému rozhodnutí, které se týkalo zá-
kladních osobních práv, soudci nepotřebovali
ani starostu města, pana Dalibora Stacha jako
oddávajícího a ani matrikářku města či tajem-
níka MěÚ jako svědky a nevadilo ani to, že

sami oddaní manželé jako účastníci řízení ne-
viděli důvod neuznání jejich sňatku. V čem
tedy spočívá podstata nepochopení práva.
Jsem přesvědčen, že v omylu, ve kterém samo
Ministerstvo vnitra ČR žilo od roku 1977 a ká-
zalo tak dle mých poznatků po celou tuto
dobu matrikářům v ČR nesprávnou informaci
o tom, že pověření k oddávání je oprávněna
dáti rada obce, je-li zřízena. Obdobný případ
v Praze 4, myslím si, také souvisel s tímto
omylem. V roce 1959 byla vyhláškou minister-
stva vnitra pravomoc pověření oddávat dána
skutečně do rukou rady obce (v té době rady
místního národního výboru). Avšak v roce
1977 byla tato pravomoc významně změněna
vyhláškou ministerstva vnitra č. 22 (vydáno
na základě zmocnění dle zákona o rodině),
a to takto: „Manželství se uzavírá před předse-
dou místního národního výboru … Místní ná-
rodní výbor (tzn. na základě zákonných změn
po roce 1989 „Obecní úřad“) může touto
funkcí pověřit jiného poslance místního národ-
ního výboru (tzn. jiného člena zastupitelstva
obce). Formu pověření zákon nestanoví.
Z výše uvedeného vyplývá, že oprávnění od-
dávat měl kterýkoli zastupitel, pokud měl po-
věření starosty města nebo i jen tajemníka
MěÚ či matrikářky MěÚ jako kompetentních
osob v této věci jménem úřadu jednat. A právě
o pověřování pana Stacha starostou města
vždy věděli, resp.mu byli přítomni všechny
tyto osoby. K tomu též zmíním, že matrikář
obce je ze zákona obřadu účasten a celý pro-
tokol vede jako hlavní osoba obřadu za úřad.
Oddávající je pouze osoba, před kterou se ob-
řad vykonává a jeho pověření je dnes již sku-
tečně spíše symbolické a slavnostní, neboť so-
učasnou novelou zákona bylo do takové role
postaveno. Jaké jsou tedy konečné verdikty
Okresního soudu v Karlových Varech? 
Ve třech případech, po odvolání ke Krajskému
soudu v Plzni, který vymezil jako chybu okres-
ního soudu právě pominutí podstaty pro-
blému – tj. zjištění udělení pověření dle zá-
kona obecním úřadem, okresní soud změnil
své původní rozhodnutí a tyto 3 svatby uznal
ze platné. V jednom případě byla svatba
uznána za platnou ihned v prvním stupni (je-
diný případ, kdy si soudkyně pozvala osoby
jednající za úřad jako svědky řízení hned
v prvním jednání). Ve dvou případech zůstalo
v platnosti rozhodnutí soudu o tom, že man-
želství nevzniklo. To bylo v případech, kdy ne-
byla vůle k odvolání se proti rozsudku prvního
stupně (město k odvolání oprávněno nebylo)
Od těchto poškozených svatebních párů jsme
poté obdrželi žádosti o odškodnění ve výši
40.000 Kč. Opět zřejmě není náhodou, že za
požadavkem odškodnění byla metodická
pomoc oné zastupitelky města, která stála za

původním zpochybněním obřadů. Jedna
svatba z uvedených dvou byla na žádost snou-
benců a po dohodě s nimi zopakována a tím
stav napraven bez dalšího soudního řízení.
Město Nová Role jakoukoli finanční kompen-
zaci za vzniklé problémy, přes původní vůli vy-
platit po 15 tis. Kč, odmítlo, neboť považu-
jeme všechny svatební obřady na našem MěÚ
za řádně a dle zákona provedené. Obě soudem
pravomocně zrušená manželství považujeme
za vadu soudu (tedy státu) a je věcí poškoze-
ných partnerů, zda uplatňují z tohoto titulu
vůči státu legitimní opravný prostředek s pří-
padnou náhradou škody za vzniklou újmu. My
jsme všem nabídli v této věci pomoc v rámci
našich možností. 
Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že
celá aféra je plodem neukojených a vulgárních
tužeb po moci a tedy v našem konkrétním pří-
padě důsledkem trvale vedené „války“ býva-
lého vedení města se vším novým, co po nich
přichází. Občané obce jsou tak samosprávou
obce otravováni a to i v těch nejintimnějších
momentech svého života a stávají se podru-
čími vulgárních a nemravných praktik někte-
rých lokálních mocipánů a dam. A je pro nás
všechny smutné, že právníci a dokonce
i soudci v tomto směru nestojí vždy pevně na
straně práva, ale dle mého na straně subjektiv-
ních pocitů. Pokud totiž sami soudci nebudou
akceptovat ve svém jednání základní právní
principy jako: „v pochybnostech mírněji“ tzn.
neškodit – neměnit negativně, není-li proto
jasný právní důvod, stávají se pro obyčejného
člověka nepředvídatelným nástrojem bezpráví
a to je špatně. Na druhou stranu musím říci, že
soudy jsou nesmírně přetíženy a v dnešním
„chaosu“ právního systému v ČR mají sku-
tečně neuvěřitelně zodpovědnou a těžkou
práci. A jsem přesvědčen (tento pocit opírám
i o konkrétní jednání soudců), že Okresní soud
v Karlových Varech disponuje dobrými a mi-
mořádně kvalitními a zodpovědnými soudci
a jeho působení jako celku nelze hodnotit dle
selhání v individuálním případu. Považuji však
za nutné snažit se i o věcnou kritiku soudu, je-
li na místě, neboť nekritické prostředí vede
k deformaci osobnosti a čím odpovědnější po-
volání, nebo-li spíše poslání, tím je tato defor-
mace pro společnost nebezpečnější. Všichni
jsme omylní lidé, i my na MěÚ jsme určitě ne-
jednali zcela bezchybně a mohli jsme celý pro-
blém pojmout lépe, stejně jako pracovníci mi-
nisterstva vnitra a zastupitelé obcí jsou pouze
nedokonalí a chybující lidé. Nejvíce zla však
plyne z nevědomí této skutečnosti a iluze ně-
kterých jedinců, že jsou neomylní, zatímco ti
druzí mohou za vše. Nevím, proč na jednáních
našeho zastupitelstva města musím častěji

TRIBUNA

pokračování na str. 8
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z úst reprezentantů bývalého vedení města po-
slouchat větu „kdo za to bude na úřadě po-
trestán“ jako ve věci svateb konkrétně „jak bu-
dou tajemník a matrikářka potrestáni“, místo
toho, abych slyšel větu „prověřte tento problém
a navrhněte jeho řešení“. Až příliš mi to připo-
míná rčení „zloděj křičí, chyťte zloděje“. 
Věřím v možnost konstruktivního, byť kritic-
kého, jednání na různých úrovních ve společ-
nosti, tedy i na obci. Byl bych proto rád, aby
tento článek byl brán jako upřímné nastavení
zrcadla defektním rysům v našem jednání, jak
to osobně cítím, bez volání po trestu, ale s pro-
vokováním snahy o lepšení sami sebe a uvědo-
mování si zodpovědnosti nejenom u druhých,
ale především u svých činů. 

Vladimír Dicá, 
tajemník MěÚ v Nové Roli 

„Stop televizním záznamům zasedání
zastupitelstva...“

Na lednovém zasedání zastupitelstva došlo
k „malé“ události. V průběhu jednání kamera-
man sejmul kameru se stativu a sednul si do
řad diváků. Na otázku „Proč?“ - sdělil pan sta-
rosta, že se záznam pořizovat nebude, aby
chodilo více lidí na zasedání a také proto, že
záznam nemohou shlédnout obyvatelé rodin-
ných domků - se závěrem: „Buďte klidní, ka-
meraman bude snímat větší část jednání a ta
bude ve zprávách“. To je pravda, pokud ovšem
natáčených deset minut je větší částí z tříhodi-
nového jednání. A to ještě pan starosta rozho-
duje, co se bude natáčet a co ne! Nejde o cen-
zuru? Rozvinula se široká diskuse nejen zastu-
pitelů, ale s touto „novinkou“ nespokojených
přítomných občanů v sále. Těsnou většinou
byl návrh pana starosty, nepořizovat televizní
záznamy zasedání zastupitelstva - schválen.
Jde již o druhý pokus zajistit si cenzuru infor-
mací ze zastupitelstva!
První - před třemi lety - byl zdůvodněn tak, že
si občané přítomní na zasedání, nepřejí být
v televizi. Ale jde-li občan na fotbalové utkání,
vysílané televizí, také „riskuje“, že bude v tele-
vizi! Proto jiný argument: chce-li občana něco
vědět, ať přijde do sálu! - Proč uvažovat nad
tím, že je někdo nemocen, má malé děti, je
v zaměstnání…? A obyvatel rodinného domku
má přece možnost nechat si udělat videozáz-
nam a prohlédnout si jej doma v klidu, kdy má
čas a náladu. Televizní záznam celého zase-
dání slouží lidem k nestrannému informování.
Mohou sledovat průběh celého jednání, před-
kládání návrhů a různosti názorů na ně a po-
třebě je řešit, hledání konsensu. Vidí, jak na
některé otázky zastupitelů jsou členové rady

i tajemník nepřipraveni a dle toho i jejich od-
povědi vypadají. Nebo je to právě proto?
Televizní záznam má vysokou dokumentační
hodnotu také pro rozhodnutí, zda zápis ze za-
sedání je úplný. Má i hodnotu kronikářskou.
Jiná záhada - průběh jednání zastupitelstva,
kdy si voliči mohou zjistit, jak ten, koho zvo-
lili, zastupuje jejich zájmy, musí občan navští-
vit osobně. Televize mu nic nezprostředkuje,
nedodá žádné informace! „Programové pro-
hlášení rady města“ a besedu k němu ale ka-
belová televize vysílá, s příslibem televizní be-
sedy každý měsíc. K programovému prohlá-
šení rady není nutná osobní účast občana?
A že navíc v tomto případě byli obyvatelé ro-
dinných domků úplně vyloučeni z účasti, radě
nevadí?! Proč „Programové prohlášení“ nezve-
řejnila rada v Novorolském zpravodaji, který
dostávají všichni obyvatelé, a nesvolala ná-
sledně veřejné projednání do sálu Kulturního
domu? To by mělo potom logiku!
A ještě jednu malou poznámku: Proč členům
rady nestáli členové zastupitelstva za informo-
vání o Programovém prohlášení a jeho zveřej-
nění v kabelové televizi? Přece 27. ledna už jej
měli určitě rozpracované, možná i v definitiv-
ním znění. Pociťujeme, že tolik proklamovaná
otevřenost a vzájemná informovanost někde
skřípe. Nebo jsou ostatní zastupitelé pro radu
jen cosi „do počtu“? Zastupitelé se nebudou
na ničem podílet? Na ničem spolupracovat?
Podotýkám, že v žádném případě nejde o za-
sahování do pravomoci rady.
Když jsme před 10 lety budovali rozvod kabe-
lové televize po sídlišti, jako náhradu společ-
ných antén a přesvědčovali občany, nebylo to
snadné, hlavně proto, že se jednalo i o fi-
nanční příspěvek 500 Kč/byt. Ale časem se
projevilo, že výhody kabelové televize oproti
společné anténě (rozšíření počtu přijímaných
stanic a navíc místní vysílací kanál), stály za
to. Tehdy nebylo dostatek financí na vybudo-
vání rozvodu televize po celém městě.
Náklady na položení 1 km kabelu byly dosti
značné: každý si spočítá, kolik účastníků je na
1 km kabelu v činžovní zástavbě – a kolik v zá-
stavbě rodinných domků. Ale i to je možno ře-
šit, doba pokročila. V našem volebním pro-
gramu („Nová Role-můj domov“) jsme měli
zařazeno rozšíření rozvodů kabelové televize
po celém městě a úpravu pro umožnění pří-
mého vysílání ze zasedání zastupitelstva (tak
jako v Ostrově). Je optimálnějším řešením za-
jistit informovanost všem, než brát ji těm, co ji
už mají! Nebudeme přece v Nové Roli navo-
zovat vztahy: “Když se nemohu dívat já, ať se
nedívá ani on!“ Takoví snad nejsme?!

Olga Zámostná – členka ZMě

dokončení ze str. 7

TRIBUNA
O SEKERÁCH

Byly nové volby. Ti jedinci, co šili do radnice
horem dolem, přišli s tím, že je zakopaná vá-
lečná sekera. Ano, lidé ve volbách poslali
k šípku paní Zámostnou, ale je snadné, pokud
strana dostane hlasy, dostat se zpět k poslane-
ckému křeslu. Zkrátka pár zastupitelů od-
stoupí a jste zpět. Což se v Nové Roli čekalo,
jen se to neudělalo na prvních zasedáních,
kam chodí lidé v hojnějším počtu. Proč asi?
A pak už je jen na čase vrátit se na místo, kde
jste válečnou sekeru údajně zakopali a vykopat
jí. Přesto, že jedinec paní Olga Zámostná
svým skvělým a jedinečným rozhodováním
přivedla město k Rokytnici, tak nás ani jediný
den nenechá ve své nemocné mysli na pochy-
bách, že ona je neomylný soudce, vykladač
práva, mravokárce a rozjížděč kampaní proti
všem, kdo má jen trochu odlišný názor než
ona. (Pozor, pokud si dovolíte slovo kritiky. To
už si dovolíte opravdu hodně. Vzápětí přichá-
zejí její obvyklé zbraně - soudy o na cti utrhání
a veřejné lynčování na nástěnkách a novinách.
Je jedno jestli je kritikem Franta či Pepa. Jde
o to, y hlasy umlčet. Pravda? Koho dnes za-
jímá? Kýbl hnoje! Vo tom to je.). Pro koho to
dělá? Pro občany, za které se snad dá schovat
úplně všechno? Pro blaho města? Proč z něj,
ale udělala Rokytnici? Nebo pro sebe, pro 15
minut slávy v médiích? Proto možná aktivita
kolem kabelovky. Pokud se paní Zámostná ne-
bude moci před kamerou předvádět budou za-
stupitelstva, krátká a věcná. Ve společnosti
paní Zámostné jsem slyšel spoustu krásných,
ale absolutně ničemně dlouhých rétorických
cvičení, které jsou jen ztrátou drahocenného
času. Prostě je to o tom se předvést. A to že se
paní Zámostná s úsměvem číslo 6. ráda před-
vádí, ví dnes v Nové Roli i malé děti. Městu
ovšem nebude v následujících letech do zpěvu
a lidé by si měli pamatovat, kdo to ve svém me-
galomanství, chytristice a s úsměvem na tváři
způsobil. 

S pozdravem 
Dalibor Stach - pozorovatel

PS. Pro příznivce mé modré FABIE mám zkli-
čující informaci. Rok jsem nedostal pokutu
a v měsíci lednu jsem překonal  magickou hra-
nici 100.000 km. Přeji Vám stejně dobře uje-
tých kilometrů. Taky nejezdím autobusem
a vlakem, abych náhodou zase nějakou těhot-
nou...
Stopařů se ptám jestli nejsou těhotný, protože
ty neberu:-)))

Dalibor Stach
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Z došlé pošty
V pátek 14. února obdrželo Město Nová Role
od Finančního úřadu v Karlových Varech
Platební výměr č. 15/2003 na odvod neopráv-
něně použitých prostředků státního rozpočtu
republiky. Tímto platebním výměrem se Městu
Nová Role ukládá odvést do státního rozpočtu
republiky neoprávněně použité prostředky stát-
ního rozpočtu republiky ve výši 24.960 000 Kč,
slovy dvacetčtyřimilionydevětsetšedesáttisíc Kč
na účet Finančního úřadu v Karlových Varech.
Dále se v uvedeném výměru píše, že vyměře-
nou daň jsme povinni zaplatit ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení platebního výměru a odvo-
lání nemá odkladný účinek.Ve zprávě o kon-
trole, kterou prováděl Finanční úřad v Nové
Roli v době od 15. 12. 1999 do 10. 2. 2003 se
píše, že došlo k porušení podmínky o poskyt-
nutí státní dotace na výstavbu bytových domů
A, B, C – 78 bytů v Nové Roli v letech 1996-
99, tím že:- u všech tří obytných bloků (A, B,
C) bylo nájemné sjednáno v rozporu s ustano-
vením § 6 odst. 1 Vyhlášky č. 176/1993 Sb.-
u bloku A a C došlo k porušení smlouvy o po-
skytnutí státní dotace v tom smyslu, že Město
nepožádalo do 3 měsíců ode dne kolaudace na
domě, který byl předmětem smlouvy o vklad
zástavního práva státu do katastru nemovi-
tostí- u bloku C město porušilo ustanovení § 3
zákona č. 199/94 Sb. tím, že po vyhlášení kon-
kursu na firmu ADM Stavební servis, spol.
s r.o. ke dni 30. 3. 99, nevyhlásil veřejnou sou-
těž o nejvýhodnější nabídku na dokončení
předmětné veřejné zakázky a uzavřel smlouvy
a různé dodatky ke smlouvám se subdodava-
teli a prováděl úhrady za provedené práce
přímo těmto subdodavatelům.V závěru
Zprávy finančního úřadu v Karlových Varech,
která je k nahlédnutí na MěÚ v Nové Roli se
píše: „Podle ustanovení § 78 zákona č.
218/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 30
odst. 1 zákona č. 576/90 Sb. – Důsledky poru-
šení rozpočtové kázně: neoprávněně použité
nebo zadržené prostředky státního rozpočtu re-
publiky, jsou subjekty, kterým byly poskytnuty,
povinny odvést ve stejné výši státnímu rozpočtu
republiky. Zároveň jsou tyto subjekty povinny
zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neo-
právněně použitých nebo zadržených pro-
středků, nejvýše však do výše této částky.“
Myslím, že výše uvedené nepotřebuje komen-
tář. Stačí se jenom zamyslet, kdo byl tenkrát
v čele radnice, kdo tajemníkem, vedoucím
OŽPaV nebo v radě města. Každý z nás je tvo-
rem chybujícím, každý si ale musí být vědom
důsledků, které jeho chybné počínání přinese.
Stávající vedení města hledá cesty jak ušetřit
Novou Roli – náš domov – od téměř padesáti-
milionové ztráty.

Ladislav Cinegr

Nový pořad bohoslužeb
v kostele sv. Michaela
v Nové Roli:

Neděle mše sv. v 10,30 hod.
První pátek v měsíci

bohoslužba slova v 17,00 hod.
Neděli po prvním pátku

setkání mládeže v 15,00 hod.
Každý pátek v měsíci březnu

v 17,00 hod. křížová cesta
Pořad bohoslužeb o letošních Velikonocích
bude v dubnovém čísle Zpravodaje

Toho, kdo používá chválu jako trik, lidé brzy
prokouknou. A pak už chvála nepůsobí. 
Ale upřímná chvála dává tomu druhému mož-
nost růst, rozvíjet se, slovy chvály se posiluje
jeho dobro. A on sám pak třeba o něco víc
uvěří dobru v sobě samém, připustí si ho a dá
mu růst v sobě. 

Proto se nebojím chválit, chválit ty, kdo ne-
mysleli na sebe, ale na druhé. Jak jinak by se
letos v Tříkrálové sbírce v celé ČR vykoledo-
valo před 42 mil. korun, jak jinak by se mís-
tech, kde sbírku organizovala Karlovarská
farní charita, vybralo 174007,30 Kč. A když
použijeme matematiku, pak těch 10363,30 Kč
z Nové Role je vynikající počin Díky vám
všem.

Dr. M. Nesyba  
Zveme občany 

na oslavu 

Mezinárodního 
dne žen 

8. března v 16 hodin 
v sále Domu hasičů

Program:
hudba, tanec

kulturní program          
občerstvení 

kytička pro ženy

Srdečně zveme protože: 

Není lepší den 
než Mezinárodní den žen

Pozvánka 
na taneční večer

„Vítání jara“

21. 3. 2003 od 19,00 hodin 
v sále kulturního domu

Nová Role.

Hraje 
Novorolská dechovka

Vstupenky 
pro seniory zdarma

ostatní 50 Kč.

Vstupenky budou slosovány 

Nová pracovní doba 
od 17. 2. 2003

„„KKaaddeeřřnniiccttvvíí ZZddeeňňkkaa““

pánské

PO: 8.00 – 12.00

14.00 – 18.00

dámské

ÚT: 8.00 – 18.00

ST: 8.00 – 18.00

ČT: 8.00 – 18.00

PÁ: 8.00 – 18.00

SO: 8.00 – 12.00

Telefon: 353 951 221
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Po relativně klidném zimním období začíná
opět zvýšená aktivita na zahrádce. Slunce li-
kviduje poslední zbytky sněhu, prozařuje
přírodu, i když občas zahučí ostrý severák.
Počasí je střídavé, málokdy nám vyhovuje.
Začínáme kypřit půdu, nesmíme se zpozdit
s předjarními postřiky ovocných stromů
a keřů, pokud jsme to neudělali již v minu-
lém měsíci. Ve volné přírodě kvetou časně
jarní druhy rostlin jako podléšky, tavolníky,
laďonky, koniklece, tulipány atd.. Z astro-
nomického hlediska začíná 21. března jaro,
jarní rovnodennost.

V ovocné zahradě:
- kolem stromů a keřů můžeme rozhazovat
kompost. Pokud jsme v minulém měsíci
nestačili nabílit kmeny stromu, urychleně
toto provedeme,

- dokončíme odstranění lišejníků a mechu
z kmenů stromů a silných větví,

- je nejvyšší čas zavěsit ptačí budky,
- u jádrovin prořežeme přednostně starší
stromy s krátkými ročními přírůstky, dále
pak od konce března do poloviny dubna
řežeme bujně rostoucí jádroviny,

- po ukončení řezu půdu pod stromy po-
hnojíme Cereritem,

- u angreštu pak provedeme první jarní po-
střik proti americkému padlí, Fundazol
Rubigan, Biool atd.,

- pokračujeme v řezu angreštu a rybízu,
- na černém rybízu odstraňujeme velké ku-
laté pupeny napadené vlnovníkem (při sil-
ném napadení odstraníme celé větve),

- u maliníku odstraníme odplozené větve –
výhony a jednoleté zkrátíme asi o čtvrtinu,

- třešně a višně před rašením postříkejte
Kuprikolem,

- broskvoně stříkáme na počátku rašení
Syllitem nebo Novozirem,

- začínáme s roubováním peckovin (jádro-
viny až v dubnu),

- k nalákání housenek připevňujeme na
kmeny jabloní pásy z vlnité lepenky,

V zeleninové zahradě:
- na záhonech sklízíme poslední zbytky pře-
zimované zeleniny,

- záhony osázené na podzim česnekem, při-
kryjeme netkanou textilií – ochrana proti
mouše houbomilce česnekové,

- do vytápěných skleníků můžeme vysazo-
vat již rajčata,

- pro předpěstování sazenic vyséváme do
truhlíků – kelímků salátové okurky popří-
padě zeleninovou papriku,

- pro předpěstování sazenic vyséváme do
pařenišť letní košťáloviny,

- za příznivého počasí koncem měsíce vysé-
váme kořenovou zeleninu popř. cibulku,

- můžeme začít s nakličováním raných
brambor,

V okrasné zahradě:
- popínavé rostliny prosvětlíme řezem,
- plaménky kvetoucí v létě seřízneme 20 cm
nad zemí,

- trvalky a okrasné dřeviny přihnojíme kom-
postem a Cereritem,

- u keřových růží odstraníme chvojí a odhr-
neme zeminu,

- začneme s řezem růži, okopeme a pohno-
jíme Cereritem,

- přímo na záhony začneme vysévat otužilé
letničky,

- sklaku vyčistíme, omezíme rozrostlé trsy
a přisypeme zeminu nebo kamennou drť,

- postupně odstraňujeme ochranné kryty ze
záhonů s trvalky,

- do misek nebo pařeniště sejeme letničky
citlivé na mráz nebo s dlouhou dobou vý-
voje (zářivka, ostalka, aksamitník, sporýš,
čínské astry atd.),

- začínáme vysazovat okrasné dřeviny,
- suchou půdu kolem stále zelných dřevin
vydatně zavlažíme,

- odstřihneme suché natě trvalek a zkompo-
stujeme je,

- do vřesoviště, rododendromů atd. dopl-
níme rašelinový substrát,

- v teple začínáme předpěstovávat begónie
a dosny,

- vyhrabáním listí a mechu ošetříme trávník
a pohnojíme kompostem,

- přesazujeme fuchsie a pelargónie.

Kromě úklidu na vlastní zahradě začínáme
i s úklidem na společných prostorách, úpra-
vami cest, vč. okolí. Veškeré listí, trávu a or-
ganické zbytky kompostujte. Možnost pri-
vatizace – koupě zahrádek se stále kompli-
kuje, jak vydanými zákony, metodickým po-
kynem Poz. fondu, administrativními poža-
davky a přijatými rozhodnutími jednotli-
vých obcí zakotvených v územním plánu
obce (záměry jsou pro prostého občana ně-
kdy nepochopitelné a nelogické).

Pranostika: 

„Na svatého Řehoře každý sedlák, který ne-
oře“
„Březnový sníh zaorati jest, jako když po-
hnojíš“

Jaroslav Pata

RADY ZAHRÁDKÁŘŮM NA MĚSÍC BŘEZEN 2003

Pozvánka

KARATE DANCE

TANEČNÍ KARATE

základy karate
fyzická kondice
štíhlá postava

PONDĚLÍ – STŘEDA – PÁTEK
19.00 – 20.00

tělocvična ZŠ Nová Role 
Cvičení moderního karate s hudbou

pro všechny od 8 do 100 let.
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Jan Rákoš

RAKOMAL & CO - MALÍŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY
okna, dveře a zárubně

fasády, interiéry, střechy a kovové konstrukce

Začištění plastových oken – 1x 150 Kč

OBKLADY a DLAŽBA
Zajímavé ceny 

při vymalování nebytových prostorů
schodiště, sklepy, kočárkárny.

TĚSNĚNÍ
do oken a dveří

objednávky na telefonu:
603 731 287, 777 170 136, 353 951 562

R RESTAURANT – CAFE – BAR R

„LENOX“
(Nově otevřené – prostor Svazarmu)

Vás zve k příjemnému posezení a tanci!

Minutková kuchyně, 

velký výběr alko i nealko nápojů.

Vynikající italská káva „Segafredo“.

Možnost pořádání svateb, 

pracovních setkání, oslav výročí atd., 

vše dle přání zákazníka.

Nová otevírací doba
NE – ČT: 17.00 – 24.00
PÁ – SO: 17.00 – 03.00

K dispozici máme:

kulečník

šipky

stolní fotbal

výherní automaty

Podrobnosti o našem programu najdete na

www.volny.cz/cafe-bar.Lenox a v infocentru Nová Role.

Kontakt – 608 960 759; 607 654 797

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
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PLASTOVÁ
OKNA

Mobil: 608 349 933
Fax: 353 852 063
Tel. 353 851 667

e-mail: zaluzie.skarda@volny.cz 

Josef Škarda

TECHNOROL, o. s.

• VRATA • BRÁNY • ROLETY • ŽALUZIE •
• MARKÝZY • ZÁVORY • MŘÍŽE •


