
V období mezi uzávěrkami se sešla RMě dvakrát.
19. 2. - měla na svém mimořádném jednání jeden
jediný bod jednání.
Za účasti předsedy finančního výboru, ing. Milana
Zachariáše, projednávala zprávu Finančního
úřadu Karlovy Vary o kontrole čerpání a využití
prostředků ze státního rozpočtu na výstavbu byto-
vých domů "A, B, C" v Nádražní ulici v letech
1996-1999. Kontrola probíhala od 15. 12. 1999 do
10. 2. 2003 a jejím výsledkem je konstatování FÚ
o porušení rozpočtové kázně městem a přiložen
byl platební výměr na vrácení poskytnuté státní do-
tace ve výši 24.960 tisíc Kč v termínu do
16. 3. 2003 s tím, že dále bude městu vyměřeno pe-
nále ve stejné výši.
Členové RMě ze svého logického hlediska, nejsou
zcela přesvědčeni o objektivnosti projednávané
zprávy FÚ, a proto uložili starostovi města připra-
vit s právníky odvolání proti obdrženému plateb-
nímu výměru a požádat FÚ o odložení odvodu
prostředků.
Další řádná schůze RMě byla 24. 2. 2003. Projed-
nala návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) o míst-
ním poplatku za odpad a doporučila zastupitelstvu

města vydání OZV č. 1/2003, která potvrzuje sta-
novenou výši poplatku. S uvedenou vyhláškou mají
občané možnost se seznámit na internetových
stránkách města, na veřejných vývěskách nebo
u členů městského zastupitelstva. Pro informaci
občanů uvádím, že stejně jako v loňském roce
máme za povinnost zaplatit poplatek za vyvážení
odpadu nejpozději do konce měsíce března na
první pololetí roku a nejpozději do konce měsíce
září na II. pololetí roku 2003. Platbu lze provést
přímo na MěÚ - správním odboru.
Při projednávání bytových záležitostí členové RMě
konstatovali, že do současné doby bylo prodáno
cca 95% bytového fondu města.
Byl schválen "Závazný postup při pronajímání
bytů ve vlastnictví města Nová Role", se kterým se
rovněž můžete seznámit na internetových strán-
kách nebo úředních tabulích města.
Rada města uložila Odboru životního prostředí
a výstavby městského úřadu zveřejnit záměry na
prodeje pozemků č. 998/25; 298/2; 1514/1; 998/3
a 356, vše v k.ú. Nové Role.
V bodu různé schválila dodatek č. 3 ke smlouvě
o správě, provozu a údržbě majetku města

uzavřené s Technickou službou, s.r.o. Na podkladě
tohoto dodatku vyplatí město Nová Role
Technické službě částku 5.956 tis.Kč za svoz ko-
munálního odpadu, údržbu veřejné zeleně, péči
o veřejné osvětlení a rozhlas, údržbu místních ko-
munikací, skládky, hřbitova a zajištění chodu
sběrny prádla.
RMě schválila předloženou nabídku firmy CON-
TACTEL, s.r.o. na zajištění telekomunikačních slu-
žeb, která povede k úspoře zhruba 20% nákladů.
Radní pan Zvěřina podal informaci, že jím řízení
firma LINCOLN, s.r.o. Chodov darovala MŠ
v Nové Roli dva barevné televizory. Schváleno bylo
prořezávání a kácení stromů podle zápisů z komise
ŽP z 5. a 19. února. Poskytnut byl příspěvek pro TJ
Nová Role ve výši 12.000 Kč na zajištění provozu
přečerpávací kanalizační stanice v areálu sporto-
viště.
Rada města vzala na vědomí rozhodnutí zastupi-
telstva Karlovarského kraje o ukončení zajištění
pečovatelské služby k 30. 6. 2003 a uložila staro-
stovi města jednat ve věci dalšího zajištění této
služby.

Ladislav Cinegr

Zdarma Duben 2003

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
Maxa
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Počet pracovníků: 7 - vedoucí odboru, matri-
kářka a evidence obyvatel, obchod, služby, in-
focentrum, vysílání kabelové televize, uklízečka
(+ pomocník v přípravě akcí v KD a kině)
Působnost matričního obvodu: město Nová
Role, obec Božičany, obec Děpoltovice.
SO pracoval od ledna 2002 pod vedením nové

vedoucí. 
Jedna pracovnice z Infocentra byla převedena

na funkci- obchod, služby a nově zavedený
místní poplatek za odpady čímž bylo ušet-
řeno MěÚ jedno pracovní místo. 

pro návštěvníky MěÚ jsme upravili informační
tabuli: SO informuje

Nové náplně práce, změny v pracovních náplních
Od 1. 1. 2002 převzal správní odbor úplně no-
vou agendu a to vybírání místního poplatku za
odvoz a zpracování domovního odpadu. Dále
byly přesunuty zodpovědnosti tak, aby bylo
pracovní vytížení rovnoměrně rozdělené mezi
jednotlivé referentky SO včetně zastupování.
Nové PC a nové počítačové programy
Na začátku roku byly ve třech kancelářích SO
připojeny nové PC a k tomu nové programy,
komplexní evidence obyvatel, a dále místní po-
platky za odvoz a zpracování domovního od-
padu. Všechny pracovnice se bez problémů se-
známily s novými PC a plně je využívají v kaž-
dodenní své činnosti.
Písemnosti došlé poštou předané k vyřízení
správnímu odboru v roce 2002: 671.
Úsek správní
Nejdůležitějším úkolem v roce 2002 bylo pro
správní odbor zabezpečit přípravu a průběh
dvojích voleb a to: do Parlamentu Poslanecké
sněmovny ČR a do zastupitelstva města Nová
Role. Vedoucí SO a její zástupkyně absolvo-
vali školení a zkoušky ze znalostí zákonů.
Nutné bylo sledovat termíny z harmonogramu
úkolů jako aktualizace seznamu voličů, jmeno-
vání členů okrskových volebních komisí a slo-
žení slibu komisí , rozdělení hlasovacích lístků
pro jednotlivé voliče a jejich včasné doručení.
Příprava volebních místností. U voleb do ZMě
se jednalo navíc o převzetí kandidátních listin
sedmi volebních stran, kontrolu správnosti
údajů na kandidátkách ve spolupráci s ČSÚ
a zabezpečení tisku hlasovacích lístků. Nejvíce
práce leželo na bedrech zapisovatelek - pracov-
nic SO, zvláště ve dnech voleb a při konečném
sčítání hlasů.Organizace dopravy výsledků za
jednotlivé okrsky do K. Varů. Vyúčtování ná-
kladů Okresnímu úřadu bylo přijato bez připo-
mínek. Můžeme konstatovat, že volby proběhly
ze strany SO MěÚ a tudíž za město Nová Role
bez jakýchkoliv závad.
- SO podatelna přijímá veškeré písemnosti pro
město a MěÚ , vede o tomto evidenci.

- Zajišťuje veškeré úkony související s došlou
a odesílanou poštou.

- SO zajišťuje zhotovení zápisu z jednání ZMě
a jeden originál zápisu a usnesení eviduje
Dále eviduje zápisy RMě.

- Zajišťuje úsek archivace a skartace píse-
mností města a MěÚ, v roce 2002 byla pro-
vedena celková kontrola a uspořádání ar-
chivu města a MěÚ.

- Vede agendu a zajišťuje zveřejnění veřejných
vyhlášek, záměrů, o tomto vede evidenci, zod-
povídá za úřední a další nástěnky ve městě.

- Eviduje obecně závazné vyhlášky, které jsou
občanům k nahlédnutí a v podatelně k prodeji.

- Eviduje přidělení úředních razítek města -ve-
dení města a úředních razítek MěÚ jednotli-
vým pracovníkům MěÚ . 

- Vede evidenci přidělených klíčů od budovy
a kanceláří pracovníkům 

- Vede evidence o vydaných průkazkách -pra-
covník MěÚ, zastupitelů, členů komisí a vý-
borů.

- Na SO jsou dostupné klíče od dalších pro-
stor budovy - kulturní dům a kino.

- Do roku 2001 pracovnice SO zodpovídala za
uskladněný materiál CO, tento byl převezen
do centrálního skladu. Materiál CO byl pře-
dán bez jediné závady. Zůstal zde pouze sig-
nalizátor, sonda a doplněk ke zjišťování radi-
ace jejichž funkčnost pracovnice SO jeden-
krát týdně přezkušuje

- Vede agendu komise pro projednávání pře-
stupků a zajišťuje všechny administrativní
úkony s tím spojené

- Vede agendu civilní služby
- Vede agendu branců . 
- Zajišťuje seznámení prac. města a MěÚ se
Sb. zákonů a dle jejich potřeb zhotovuje fo-
tokopie 

- SO vydává povolení k umístění výherních hra-
cích přístrojů na území města, 50% ze správ-
ních poplatků se následně převádí na účet FÚ,
sledujeme úhradu místních poplatků za VHP.
Další poplatek, který provozovatelé městu od-
vádějí je část z výtěžku provozu VHP a je
možné jej použít pouze na veřejně prospěšné
činnosti. Tyto finance město převádí nezisko-
vým organizacím na jejich činnost. Při do-
hlídce z OkÚ nebyly shledány závady.

- SO vydává Osvědčení pro soukromě hospo-
dařící rolníky 

- SO vydává státní rybářské lístky
- SO vede agendu komisí: bytové, kulturní,
soc. zdravotní, SPOZ a zvláštní komise pro
projednávání přestupků

- Zajištění svázání zákonů a Novorolského
zpravodaje

- Metodická pomoc kronikáři města
Matrika
- vede záznamy v knihách narození, sňatků
a úmrtí, za rok 2002 se konalo 16 sňatků
a zapsáno bylo 13 úmrtí.

- Bylo vystaveno 34 druhopisů matričních do-
kladů ( výpisy z matričních knih).

- Bylo vydáno 8 rozhodnutí o povolení uzavřít
manželství pře jiným matričním úřadem.

- Do matričních knih bylo zaznamenáno 18
rozvodů a před matrikářkou učinilo 7 rodičů
souhlasné prohlášení o rodičovství. V lednu
2003 byla nadřízeným orgánem provedena
dohlídka k vedení matričních knih, dohlídka
byla bez připomínek.

- Za rok 2002 bylo provedeno dvěmi pracov-
nicemi SO celkem 2668 ověření z toho 1815
ověření podpisů a 853 listin. V průměru na
každý z 99 úředních dnů v loňském roce při-
padá tedy 26,9 ověření. Ve správních poplat-
cích se jedná o 85300 Kč.

- Bylo přijato a ověřeno 111 žádostí o výpis
z rejstříku trestů a odesláno na RT Praha,
o tomto je vedena evidence.

- Dále byly vyřizovány různé dotazy a podání
informací např. jiným matrikám, Policii ČR
apod., a také několik dokladů pro zvláštní
matriku v Brně.

Evidence obyvatel
Evidence obyvatel je vedena v PC a písemně
formou kartotéky.
- Je veden a aktualizován stálý seznam voličů
( obyvatelé od 18 let).

- Je vedena evidence dle data narození.
- Je vedena evidence domovních a bytových
karet.

- Je vedena evidence objektů dle čísel popis-
ných a evidenčních a indexu objektu.

SO vydává rozhodnutí o přidělení čísla popis-
ného a čísla evidenčního o čemž vede evidenci. 
- V roce 2002 došlo ke změně trvalého pobytu
v rámci Nové Role, nebo přihlášení k trva-
lému do Nové Role ve 135 případech. Vždy
je nutné s občanem vyplnit přihlašovací
a přehlašovací lístek. Tyto údaje se předávají
dál okresní evidenci obyvatel, ČSÚ a v rámci
vnitřní spolupráce také Norobytu s. r. o. a do
evidence občanů k místnímu poplatku za od-
pady. O přihlášení k TP do Nové Role se po-
sílá hlášení do místa bývalého pobytu. 

- Od 1. 7. 2000 přijímáme žádosti o vydání ob-
čanského průkazu a cestovního dokladu. 

- Za rok 2002 bylo přijato tzn. vyplněno
a zkontrolováno dle stávajících dokladů 461
žádostí o občanský průkaz a 111 žádostí 
o vydání cestovního dokladu. Zodpovídáme
za správnost uvedených údajů. Jednou týdně
se tyto žádosti odvážejí k dalšímu zpracování
do K. Varů. Čekací lhůta k vyřízení je 30 dní.
Nové doklady jsou předány proti podpisu.
Zároveň se musí odebrat vydaná náhradní
potvrzení o změnách. 

Pokud dojde ke ztrátě či odcizení OP je nutné
aby občan vyplnil prohlášení s popisem jak ke
ztrátě došlo. Pak je mu vydáno Potvrzení
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pokračování na str. 3



o občanském průkazu, které platí do doby než
obdrží nový OP. Těchto potvrzení bylo vy-
dáno 192.
Dále bylo vydáno 94 potvrzení o změně ro-
dinného stavu a 135 potvrzení o změně trva-
lého pobytu, která také slouží jako doklady
změny údajů v OP.
O vydání všech těchto potvrzení je vedena sa-
mostatná evidence.

- Celkem vešlo již také ve známost, že lze za
určitých, zákonem stanovených podmínek
zahájit správní řízení ve věci zrušení trvalého
pobytu. V této věci bylo vydáno v loňském
roce 22 rozhodnutí.

- Narodilo se 22 dětí, 79 občanů se přihlásilo k tr-
valému pobytu. Z trvalého pobytu v Nové Roli
se odhlásilo 87 občanů. Zemřelo 35 občanů.

- Pro orgány soudů a Policie bylo vypracováno
127 zpráv o osobách.

Slavnostní obřady
- vítání nových občánků bylo 6x zajištěno
v obřadní síni města + malý dárek pro mi-
minko a pamětní knížku 

- předání prvních občanských průkazů se ko-
nalo 4x

- loučení s MŠ pro nové prvňáčky se konalo1x
- Matrikářka organizačně zajišťuje blahopřání ke
dni učitelů a to všem pedagogickým pracovní-
kům v ZŠ, ZvlŠ, MŠ a ZUŠ a dále připravuje
květiny pro zahájení školního roku v prvních
třídách, kde se účastní se starostou města.

- SO zajišťuje osobní předání dárkových ba-
líčků a blahopřání jubilantům. Jedná se o ob-
čany ve věku 75, 80, 85 a dále. Za rok 2002
se jednalo o 29 jubilantů.

- Jsou zasílány kondolence při úmrtí občana
Nové Role. 

Úsek sociální 
V této oblasti působí nyní SO hlavně jako po-
radní článek pro naše občany, kde mají vyhle-
dat konkrétní pomoc, jak požádat o státní so-
ciální podporu, jaké jsou možné příspěvky pro
ZP a ZTP občany.
- Na podatelně jsou k dispozici všechny přede-
psané tiskopisy k podání žádostí a každému
zájemci jsou podány podrobné informace jak
postupovat. 

- V r. 2002 byl 3 občanům poskytnut příspěvek
na individuální dopravu (6000 Kč na rok po
potvrzení OSSZ, že se jedná o trvalé posti-
žení). RMě schválila poskytnutí jedné soci-
ální výpomoci - finanční částky 1000 Kč .

- SO je vedena evidence žádostí o přidělení
bytu v DPS v Nové Roli .

V DPS je 46 bytů, z toho je 41 bytů velikosti
1+1, 3 byty jsou 1+2, 2 garsoniéry, 5 bytů je
bezbariérových. Dále je tu byt domovnický. 
Ke dni 28. 2. 2003 je obsazen DPS 58 obyvateli. 

Novorolský zpravodaj - 3 - Duben 2003

INFORMACE
Obchod , služby
- vybírání místního poplatku za odvoz a zpra-
cování domovního odpadu včetně evidence
a vymáhání poplatku

- vydávání povolení ke stánkovému prodeji ve
městě 

- vydávání povolení ke vjezdu do rekreačních
oblastí

- vydávání povolení k vyhrazenému parkování
ve městě 

- evidujeme oznámení o veřejné hudební pro-
dukci, část oznámení se postupuje OSA, Dilii

- velikonoční trhy
- vánoční trhy 
Kultura
SO organizačně zajišťuje celoměstské kulturní
programy.
V r. 2002 se jednalo o
- výchovný pořad pro děti MŠ a ZŠ, 
- zajištění zábavného programu na maškarní
karneval DDM

- vítání jara pro seniory -taneční veselice 
- oslava Dne matek, která je připravovaná kaž-
doročně v sále KD pro důchodkyně s kultur-
ním programem a občerstvením. 

- Výstava Novorolská setkání s regionem , za
účasti několika měst a obcí sdružení KH zá-
pad + Rittersgrün

- Pomoc v přípravě akcí stavění májky, povo-
lení na stromy, proplacení hudby, Novorol-
ská dechovka

- Kulturní program Hurá prázdniny spolu-
práce s DDM

- Michalská pouť, celé organizační zajištění
(atrakce, stánkový prodej, dechovka, country
kapela, ohňostroj, uzavírka ulice apod.)

- vánoční setkání s důchodci -hudební pro-
gram + občerstvení

- vyměřování daně ze vstupného při veřejné
hudební produkci a jiných akcích, kde je vy-
bíráno vstupné.

Infocentrum
Do konce roku 2002 bylo v provozu infor-
mační centrum města Nová Role.
- zde byly poskytované informace o Nové Roli
a našem regionu z dostupných materiálů

- výměna informací s ostatními IC 
- poskytování informací o ubytování v okolí
- poskytování informací o kulturních akcích 
- faxové služby
- informace z internetu
- prodej a bezplatné poskytování propagačním
materiálů

- zhotovování fotokopií pro občany
- zhotovování fotokopií kupních smluv o koupi
bytu z majetku města pro MěÚ, město
a Norobyt

- poskytování informací o volných pracovních
místech v okrese KV

Další činnost
- Evidence bezplatně uveřejněných oznámení
a informací do vysílání kabel TV

- Shromažďování, příprava (přepisování)
a zpracování listovky MěÚ Novorolského
zpravodaje. 

- Evidence nálezů, klíče, apod.
- Zajišťujme hlášení městského rozhlasu.
- Zajišťujeme umístění volně pobíhajících psů
do útulku. 

- Prodej jízdních řádů na podatelně a v IC
- Zajišťujeme komunikaci s partnerskou obcí
Rittersgrün,tlumočení při setkáních apod.

- Evidence chystaných akcí v prostorách kul-
turního domu a kina Bohemia.

- Udržování prostor KD a kina - úklid, pří-
prava na jednotlivé akce, půjčování klíčů.

E. Lachmanová
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Vedoucí knihovny: Ladislava Nemčičová
knihovnice: Alena Bártová
otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek od

10.00 - 12.00, 13.00 - 18.30
Pobočka v DPS: otevřeno ve středu 

od 10.00 - 12.00
Knihovna v Nové Roli se připravuje na auto-
matizovaný systém půjčování knih. 
Z celkového počtu 34 000 knih je prozatím
zpracováno 25 000 knih do digitální podoby.
Během roku 2002 se nám podařilo vložit do
PC a zpracovat 10000 knih.V lednu 2002 jsme
podali projekt se žádostí o dotaci na Mini-
sterstvo kultury na dokoupení licence knihov-
nického programu LANius, který byl schvá-
lena naše knihovna získala dotaci 25 000 Kč.
Rozpočet celého projektu byl 38 000 Kč
Licence musela být dokoupena, protože jsme
přesáhly počet 20000 knihovních svazků. 
Od roku 2002 přešli zaměstnanci Okresní kni-
hovny v Karlových Varech pod město Nová
Role.
Od ledna 2002 jsme přestali využívat službu -
nákup a zpracování knih Krajskou knihovnou
v Karlových Varech a knihy si vybíráme,naku-
pujeme a zpracováváme v naší knihovně. S tím
souvisí i přečíslování knižního fondu,který byl
nakupován Okresní knihovnou (jedná se
o 11 000 svazků,které byly nakoupeny od roku
1990 do roku 2001). V roce 2002 byla ještě
jedna změna. Naše středisko, do kterého pat-
řily knihovny v Božičanech, Děpoltovicích
a Mezirolí se zvětšilo další o knihovny a to:
Černava, Smolné Pece, Vysoká Pec a Nové
Hamry. V těchto knihovnách pracují dobro-
volní knihovníci, které platí jejich obce a my se
o tyto knihovny staráme metodicky, o jejich
knižní fond, zpracováváme statistické údaje,
děláme revize knižního fondu apod.

VÝPUJČNÍ ČINNOST Porovnání s rokem 2001
2001 2002

Výpůjčky celkem 54 158 52 679
Naučná liter.pro dospělé 13 269 12 533
Beletrie pro dospělé 25 493 23 765
Naučná lit.pro děti 4 643 4 762
Beletrie pro děti 10 569 11 332
Z toho výp.časopisů 13 794 13 778
čtenáři 692 693
Děti do 15 let 293 293
Návštěvníci knihovny 7 920 8 339
Vzdělávací a kulturní 

akce/účast 70/ 1905 121/3 048

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Rozpočet, který byl schválen zastupitelstvem
na rok 2002 pro knihovnu v Nové Roli
a Mezirolí - 800 000 Kč, byl navýšen o částku
75 000 Kč (dotace na granty knihovny od
Ministerstva kultury ČR).

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2002 KNIHOVNA NOVÁ ROLE
Naše knihovna zpracovala v roce 2002 tři
granty v programu VEŘEJNÉ INFORMAČ-
NÍ SLUŽBY KNIHOVEN a dva granty byly
schválené ve výběrovém řízení na Ministerstvu
kultury ČR a knihovna získala 75 000 Kč,
25 000 Kč na doplacení licence knihovnické-
ho programu LANius pro knihovnu Nová
Role a 50 000 Kč na vybavení a internetové
připojení knihovny v Mezirolí.

BUDOVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO
FONDU
Rok 2002 znamenal pro knihovnu zásadní
změnu v nákupu a zpracování knižního fondu.
Nejenže jsme zpětně převzali knižní fond,
který byl od roku 1990, nakupován a zpraco-
váván v Okresní knihovně v Karlových Varech
(11 000svazků, které byly vloženy do PC
a v současné době probíhá jejich přečíslování
a kódóvání) také samostatně vybíráme a zpra-
cováváme nové knihy.
V roce 2002 bylo nakoupeno z rozpočtu kni-
hovny 689 knih v ceně 107 833 Kč (nákupní
cena) (evidenční cena 134 764,-Kč), 250 knih
od sponzora za 41 397 Kč (110 knih bylo za-
psáno a 140 knih bylo rozdáno při soutěžích,
které knihovna pořádala. Dále bylo zpraco-
váno 296 brožur (Harlequiny, Večery pod lam-
pou apod.) - jedná se hlavně o dary od čtenářů
knihovny.
Knihovna odebírala 58 druhů časopisů (z to-
ho 3 druhy knihovna v DPS) v ceně 23 000,-
Z fondu knihovny bylo odepsáno 411 knih.

STŘEDISKO NOVÁ ROLE
V loňském roce v našem středisku došlo opět
ke změnám. Ke knihovnám Božičany, Dě-
poltovice a Mezirolí byly připojeny knihovny
z Nejdecka a to Černava, Nové Hamry,
Smolné Pece a Vysoká Pec.V těchto knihov-
nách jsme převzali knižní fond budovaný
Okresní knihovnou v Karlových Varech od
roku 1990, nejdecký knižní fond (knihy vy-
dané do roku 1990) byly převezeny do Měst-
ské knihovny v Nejdku. Knižní fond v těchto
obecních knihovnách byl doplněn z duplikátů
fondu naší knihovny (knihy vydané do roku
1990) úřady do roku 2002 platily různé částky
na budování výměnného knižního fondu pro
tyto knihovny.
Naše knihovna má 1x měsíčně k dispozici slu-
žební auto Krajské knihovny v Karlových
Varech a do těchto knihoven vozí nebo stahuje
soubory knih.
Do těchto knihoven bylo v roce 2002 dove-
zeno 83 souborů knih (5782 knih) a odvezeno
22 souborů (1063 knih)
Podle knihovnického zákona musí v těchto
knihovnách 1x za pět let proběhnout revize
knižního fondu, v roce 2002 byly provedeny

revize v Nových Hamrech, Černavě a Smol-
ných Pecích. Bylo odrevidováno celkem 4 144
knih.

MIMOVÝPUJČNÍ ČINNOST
V knihovně bylo uspořádáno 121 výchovných
a vzdělávacích kolektivních akcí, kterých se
zúčastnilo 3048 dětí i dospělých. Akce byly
pořádány pro děti MŠ ZŠ, družinu, VÚM
a pro veřejnost. Nejvíce akcí bylo uspořádáno
pro ZŠ - 65 besed.
Každoročně jsou pro školu připraveny besedy
od 1.do 9.třídy, kdy se děti dozvídají infor-
mace ze světa knih. (Kniha a její tvůrce,
Naučná a zábavná literatura, Řazení knih
v knihovně, Práce s katalogy, slovníky, Vznik
a vývoj písma, Vznik a vývoj knihy, Vynález
knihtisku, Rukopisné památky, Starověké
a středověké knihovny, Internet, Online kata-
log apod.
Kroužek knihovníků připravil soutěž v přírodě
- Cesta do pohádky,pro děti v družině. V roce
2002 byla soutěž tématicky zaměřena "Jak
známe večerníčky.Soutěže se zúčastnilo 112
dětí. V květnu a červnu probíhá soutěž Ka-
marádi moudrosti o nejlepší čtenářskou třídu
ZŠ. Ke dni dětí knihovna uspořádala třídenní
výlet na Sázavu. S dětmi jsme navštívili: Český
Šternberk, Doubravské údolí, Vlastějovice,
Kutnou Horu - Sv. Barboru, kostnici a zámek
Kačina, Pelhřimov - muzeum kuriozit a festi-
val kuriozit.
V srpnu, již tradičně, proběhlo Loučení
s prázdninami
Zahájili jsme výstavou - práce dětí DDM, ZŠ
Božičany a MŠ Božičany. Poté děti soutěžily
na sportovní stezce, Nejslabší, máte padáka
společenská soutěž-starší děti, Namaluj po-
hádku - ml. děti, Nejslabší,máte padáka - sou-
těž pro dospělé, Miss království. A celé odpo-
ledne hrála country kapela Bodlo. Americké
národní parky. Západní pobřeží- beseda a pro-
mítání: Stanislav Hořínek
Koncem listopadu byla instalována výstava
Cín a dekorativní ozdoby a pro ZŠ byly uspo-
řádány ukázky cínařství- lití cínu, výroba cíno-
vých vojáčků a jiných ozdob z cínu.
V prosinci bylo již tradičně vánoční posezení
s knihovníky místních knihoven.

Ladislava Nemčičová 
Vedoucí knihovny 

Pozvánka na setkání
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v kulturním domě - “R“ klub
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nákup a prodej ojetých zahraničních vozů

náhradní díly - použité i nové

odtah nepojízdných aut v ČR a EVROPĚ

otevřeno 

Po - Pá  9.oo - 17.oo
nebo po tel. domluvě

spojení:

mobil: 602 414 679
tel.: 353 569 471, fax: 353 560 001

adresa:

Jenišov 45

navigace:
v Jenišově (od K. Varů) u obchodu doleva • 80 m a zase doleva • 100 m vlevo

Knihovnice: Jana Tintěrová
otevírací doba: úterý

V roce 2002 byly dokončeny nejen vnitřní, ale
i vnější opravy budovy, kde sídlí knihovna.
Na rok 2002 byl podán projekt na Mini-
sterstvo kultury pro připojení knihovny na in-
ternet. Knihovna získala tuto dotaci ve výši
50.000 Kč, což činilo 70% nákladů na zakou-
pení technického vybavení a připojení kni-
hovny na internet. Od května 2002 slouží tato
informační technika nejen všem čtenářům
knihovny, ale i ostatním občanům obce.

Čerpání rozpočtu
Rozpočet pro knihovnu v Mezirolí je součástí
rozpočtu knihovny v Nové Roli.
Pro obecní knihovnu byly zakoupeny úklidové
prostředky, kancelářské potřeby, odměny do
literárních soutěží, knihy, předplatné časo-
pisů.
Do knihovny bylo zakoupeno 82 nových knih
v ceně 13.150 Kč. K 31. 12. 2001 bylo v kni-
hovně 3094 svazků knih. 
Měk Nová Role dodala do knihovny 14 sou-
borů - 258 knih a byly odvezeny 3 soubory -
319 knih.

V roce 2002 bylo dodáno 82 nových knih
nakoupených a zpracovaných Základní kniho-
vnou v Nové Roli v ceně 13.150 Kč.
Knihovna odebírala 15 druhů časopisů.
Kulturně výchovná činnost
Knihovnice, paní Jana Tintěrová, připravuje
pro děti v obci mnoho zajímavých akcí. Jsou
to různé literární soutěže a besedy k literár-
ním tématům, výstavky knih k literárním vý-
ročím i tématické. Za zmínku stojí dvě větší
akce, a to předprázdninová literární soutěž
v přírodě a vánoční soutěž.
Ladislava Nemčičová, ved. knihovny Nová Role
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V pondělí 10. března 2003 se sešli zastupitelé
města v místním kině na svém čtvrtém zase-
dání.
Po provedené kontrole jak je naplňováno
usnesení předcházejících zasedání byla jme-
nována členka ZMě paní Marcela Dubová
předsedou kontrolního výboru ZMě za odstu-
pujícího pana Průšu.
Dále zastupitelé schválili vklad majetku do
Technické služby. Jedná se o majetek města,
který dosud TS, s.r.o. užívala a nadále užívá.
Jsou to motorová vozidla, oceněná znalcem
z oboru, na 384.500 Kč, stroje a zařízení za
285.340 Kč a provozní zařízení za 233.043 Kč.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za odpad a dále změna
dosavadních "Pravidel prodeje bytů a nebyto-
vých prostor v majetku a v k.ú. města Nová
Role dle zákona č. 72/94 Sb.

Zastupitelstvo města schválilo prodej po-
zemků v Jimlíkově a v Nové Roli a směnu po-
zemků v k.ú. Mezirolí.
Souhlasilo s předloženým návrhem smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí s ná-
zvem "Mikroregion kaolin".
V návaznosti na provedenou kontrolu FÚ
Karlovy Vary pozastavilo zastupitelstvo reali-
zaci investičních akcí města a rozsáhlých
oprav pro rok 2003, mimo nezbytného do-
končení rozpracovaných akcí, a to do doby
zpracování a předložení platební prognózy
města. Uložilo radě tuto prognózu, případně
upravený plán rozpočtu předložit k vyhodno-
cení na jednání ZMě do 31. 3. 2003.
V bodu různé vydalo ZMě s účinností od
1. 4. 2003 Obecně závaznou vyhlášku města
č. 2/2003 "O stanovení konce provozní doby
hostinských provozoven, heren a obdobných

provozoven služeb. S uceleným zněním se mů-
žete seznámit na internetových stránkách
města (www.novarole.cz), na úředních tabu-
lích MěÚ nebo u svých zastupitelů.
Zastupitelé schválili poskytnutí úvěru vlastní-
kům bytových jednotek v čp. 224 na výměnu
oken a balkónových sestav v celkové výši
229.000 Kč a dále úvěr 500.000 Kč na zatep-
lení domu a výměnu vnějších prvků pro spo-
lečenství vlastníků jednotek - Svobodova 197,
198 a 199.
V závěru jednání zastupitelé vzali na vědomí
nabídku společnosti CIHELNY Kryry a.s. na
zajištění dalšího pokračování bytové výstavby
"U Plynárny" na komerční bázi. Uložili RMě
jednat s touto společností, dopracovat detailní
podmínky a informovat ZMě.

Ladislav Cinegr

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2002 - KNIHOVNA MEZIROLÍ
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Už se těším na Jaro
V březnu bývá ještě chladno, ale v dubnu se již
otepluje. A když se oteplí, vyrážíme na chatu.
Buď pěšky, nebo autem. A jelikož náš rod již
zpohodlněl, jezdíme většinou autem. Samo-
zřejmě nesmíme zapomenout na našeho psa -
Agara. Když se procházíme, máme před se-
bou nádhernou přírodu a hluboké lesy. Také
se těším na Jaro, protože mám v květnu naro-
zeniny. Celá naše rodina si jaro užívá.

W. Lachmanová VI. A

Proč mám rád jaro?
Jaro mám rád, protože nám přináší světlo,
teplo a krásu.
Vše, co přes zimu odpočívalo, na jaře
rozkvétá.
Můžeme chodit do přírody a provozovat
sporty.
Na jaře není nikdy nuda.

Koblížek

Už se těším
Jaro mám ze všech ročních období nejraději.
Pozoruji včelky, jak přelétají z jedné květiny
na druhou, aby nasbíraly pyl. S kamarády na
louce budeme hrát fotbal. Kdyby byla už dost
teplá voda, šel bych se koupat do rybníka. Pak
bychom si dali závody na kolech. S rodiči se
vydáme po cyklostezce za babičkou do Staré
Role. 

Martin Michal VI. A

Už se těším
Jaro je nejkrásnější roční období. Smutné je,
že roztaje můj sněhulák a nádherný rampouch
na okraji střechy našeho domu. Pod doteky
slunečních paprsků se však vše v přírodě pro-
budí k životu. To bude krásy a těch barev
a vůní!

M. Chalánková VI. A

Co to pro mne znamená jaro
Jaro, to pro mne znamená květiny,
jaro pro mne znamená motýly.
Když roztaje zmrzlá tůně,
a ledy v srdcích povolí. Když zazelená se
stromoví, celá země rozkvete, lidé se na sebe
usmějí a hned je lépe na světě.

A. Sirmayová VI. A

Už se těším
Na jaře můžu chodit se psem ven, proběh-
nout se s ním a užít si legrace. Také můžu pro-
vozovat různé sporty, které mám rád, hlavně
kopanou. O Velikonocích můžu pořádně vy-
práskat holky. Na jaře se mi nejvíc líbí, že
můžu být s rodinou a se psem od rána do ve-
čera venku.

J. Tintěra VI. A

Jaro.
Za chvíli přijde jaro a na to se nejvíce těším.
V zimě je to taky fajn, ale jaro je prostě jaro.
Chodíme si jen tak v mikině a kalhotách. Na
jaře je to jako v pohádce. Ty lesy kolem nás, ta
vůně rozkvetlých květin, ty barvy!
Prostě nádhera!

L. Kučaba

Jaro
Jaro je nejkrásnější období,

nikdo se na něj nezlobí.
Ptáci už krásně zpívají,
kytičky na louce voní.

Jaro je milé,
broučkové zlatí

zvednou mi náladu,
Pak letí do sadu.

Veronika Taišová VI.A

Už se těším!
Jaro je začátek nového barevnějšího života.
Ptáčci opylují květy, aby květiny krásně kvetly
a voněly.
Já se těším na jaro hlavně proto, 
že budu moct jezdit na kole.
Také se moc těším, že budeme chodit na za-
hrádku.

Iveta Benešová VI.A

Jaro
Jaro už je tady. Sněhobílé sněženky vylézají
z hlíny a září na celý svět. Také náš pes chodí
rád ven a prohlíží si krásně zelenou louku.
Když jsem byl na procházce, viděl jsem plno
bílých sněženek. Také mláďata různých zvířat
mají své období. Ptáčkové přilétají z teplých
krajin a staví si svá hnízda. Začínají létat mo-
týli a ptačí zpěv zve všechny ke krásné jarní
procházce.

Tomáš Kabourek, VI. B

Jak vypadá jaro
Začátkem jara přilé-
tají ptáci z teplých
kraji. Taje sníh, kve-
tou stromy a zelená
se tráva. Začínají
vyrážet první luční
a lesní květy v pest-
rých barvách. Zví-
řátka vylézají se
svých příbytků. Ptá-
ci začínají zpívat
a stavějí si svá hníz-
da. Dny jsou tep-
lejší a jaro se po-
malu blíží. Už si ani
nemusíme oblékat

těžké kožichy, oteplováky a sněhule. Jaro máme
moc rádi, protože je krásné a všechno se pro-
bouzí do nového života.

N. Snopková, VI. B

Probuzení jara
Jaro je nejkrásnější roční období. Příroda se
probouzí ze zimního spánku, všechno roz-
kvétá, roste a stromy se zelenají. V lese
a u lesa začínají zpívat ptáčkové a zvěř vylézá
ze svých příbytků. Slunce začíná pomalu, ale
jistě hřát a dny jsou stále delší a teplejší.
Vzduch je nádherně svěží a větřík oživuje od-
polední nudnou náladu. Příroda na jaře je
prostě všemocná.

M. Chourová, VI. B

Návrat jara
Jaro, období lásky, ožívání přírody. Jarní den, je-
den z nádherných dnů v roce. Babička a já cho-
díme na jaře ven pracovat. Najednou uslyšíme
něco kňučet. Zeptala jsem se babičky, co to
kňučí? Hledali jsme a najednou u naší feny bylo
7 flekatých štěňat. Babička se udiveně koukala.
Já šla za bratrem, tátou a maminkou, řekla jsem
mámě o štěňatech. Měli jsme celá rodina z toho
moc velkou radost. Asi 2 dny poté táta našel
2 štěňata uhynulá. Jedno asi fena zalehla a to
druhé bylo nemocné. 

Alena Sárová, VI. B

Koncert
11. března nás pozvala Základní umělecká škola
na výchovný koncert do bývalého kinosálu. Moc
jsme se tam těšili. Hned po hodině výtvarné vý-
chovy jsme se oblékli a šli s paní učitelkou na
koncert. Když jsme se usadili, krásně nás přiví-
tali. Zazpívali jsme si hodně písniček a jeden
žák zahrál na klarinet. Také jsme soutěžili
o flétnu, ale nakonec ji vyhrála žákyně z 1. stup-
ně. Bylo to fajn dopoledne.

Kristýna Veselovská, VI. B

BACHA ŠKOLA



Novorolský zpravodaj - 7 - Duben 2003

Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234

OZNÁMENÍ ZÁPISU 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy v Nové Roli,
Rolavská 234 se koná dne 
9. dubna 2003 (ve středu) 

od 13,00 do 15,30) v budově MŠ 
ve třídě berušek.

Zápis se týká všech dětí, které chtějí rodiče
umístit do MŠ v průběhu celého roku - tj. od
1. 9. 2003 do 30. 6. 2004.
Do MŠ se přednostně přijímají děti zaměstna-
ných rodičů ve věku od 3 let (ve výjimečných
případech i děti od 2 a půl let).
Matky, které jsou na mateřské dovolené
a chtějí zapsat své dítě do MŠ mohou v pří-
padě volné kapacity MŠ využít těchto mož-
ností:

a) pobírají-li na dítě rodičovská příspěvek,
mohou dítě umístit do MŠ na 5 dní v mě-
síci

b) jsou-li na mateřské dovolené s mladším
dítětem, starší může MŠ navštěvovat celý
měsíc

Tyto děti jsou do MŠ přijímány jen na dopo-
ledne, mimo jakýchkoli prázdnin a s omeze-
ním docházky v případě potřeby MŠ (absence
učitelek, nutné opravy v MŠ během provozu
apod.)

Co mateřská škola nabízí vašim dětem?
- odbornou výchovu a vzdělávací péči (vzdělá-
vací program "Kudy kudy cestička" - puto-
vání se zvířátky - beruško, žabkou, ježkem,
myškou)

- příjemné estetické prostředí
- zájmové kroužky - hudební, tělovýchovný,
pracovně-výtvarný

- individuální a skupinovou práci s dětmi s od-
kladem školní docházky

- spolupráci s pedagogicko-psychologickou po-
radnou a se speciálním pedagogickým cent-
rem

- návštěvy divadelních představení, návštěvy
kouzelníka

- návštěvy knihovny, ZOO, exkurze
- besídky, karnevaly, dny otevřených dveří…
- spolupráce se ZŠ a ZUŠ

Na vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců MŠ

Bohumila Matuščáková
ředitelka MŠ

RADY ZAHRÁDKÁŘŮM NA MĚSÍC DUBEN 2003 INFORMACE
Duben je zázračný měsíc, na zahrádce
všechno pučí, raší, klíčí, přibývá zeleně a ba-
rev květů. Mezi květy již létají otužilí čmeláci
a při teplejším počasí i včely. V dubnu začínají
kvést některé ovocné druhy stromů, to nás
nutí k pozornosti na ochranu ovocných
stromů a keřů. Proti přezimujícím škůdcům se
doporučuje postřik 0,1% roztokem Torantu
nebo 1% roztokem Oleoekolu. Do těchto po-
střiků můžeme přidávat protihoubové pří-
pravky jako je Rubigan 12 EC 0,1%ní nebo
Clarinet 20 SC 0,15%ní atd. dle vlastních zku-
šeností. Pozornost vyžadují i volné plochy,
trávníky, cestičky, odpočívadla atd. Začíná boj
s plevelem, který trvá až do zimy - likvidovat
musíme časné plevele v hloubce i na povrchu
záhonu. Nezapomeňte, že v 16. týdnu začínají
velikonoce a dne 21. dubna je velikonoční pon-
dělí. 

V ovocné zahradě:
- pokračujeme v řezu a výsadbě ovocných dře-
vin do konce měsíce,

- při teplotách na 7°C ošetřujeme na počátku
rašení veškeré dřeviny Torantem, Ekoeko-
lem, Bioolem atd. vždy dle návodu,

- broskvoně stříkáme proti kadeřavosti
Syllitem nebo Novozirem nejlépe 2x (po 14ti
dnech),

- pro lepší odplození květů stříkáme 0,25% bo-
raxem a na počátku kvetení opakujeme,

- jahodník ošetřujeme proti roztočníku jaho-
dovému Sumithionem nebo Basudinem,

- před květem proti americkému padlí ošetřu-
jeme angrešt a rybíz 0,06% Fundazolu nebo
0,03% Rubiganu atd. a po odkvětu prove-
deme druhý postřik, třetí postřik až po do-
zrání - září,

- stromy s bohatou násadou květů - květních
pupenů přihnojíme ledkem vápenatým,
Cereritem, síranem draselným,

- rybíz na němž se tvoří na listech klenuté pu-
chýře způsobené sáním mšic ošetříme
Pirimorem,

- poškozené stromy po ohryzu zvěří ošetříme
zamazáním směsí hlína + kravinec nebo ště-
pařským voskem a zavážeme pytlovinou.
Dále je možné plně ohryzané kmene pře-
mostit silnějšími rouby.

V zelinářské zahradě:
- můžeme začít se zaséváním kořenové zele-
niny, cibulí, mákem, hrachem, česnekem,
špenátek atd.,

- začínáme s ochranou proti plžům, sbíráme je
pod nastraženými prkénky nebo je hubíme
vhodnými prostředky,

- hrnkujeme celer a teplomilné zeleniny,
- do studených pařenišť nebo i na venkovní zá-
hony můžeme vysadit zimní pór, letní saláty,

kedlubny atd., proti mrazíkům zakrýváme
netkanou folií,

- proti plevelů, stříkáme záhony před výsad-
bou postřikem STOM 400,

- při vhodném počasí můžeme koncem měsíce
vysazovat předklíčené rané brambory,

- před vlastní výsadbou zelenin záhony pohno-
jíme Cereritem, NPK atd.,

- proti nádorovitosti košťálové zeleniny zarý-
váme před výsadbou v dostatečném před-
stihu vápno.

V okrasné zahradě:
- vysazujeme okrasné dřeviny, jehličnany
a dřeviny, které se na podzim špatně ujímají
(ibišky, břízy, komule atd.),

- ještě můžeme řízkovat okrasné keře, jejich
růst trvá 2-3 roky,

- trsy trvalek rostoucích a kvetoucích v létě
a na podzim rozdělíme a přesadíme na jiné
místo,

- půdu zlepšujeme kompostem a Cereritem,
- na záhony a do nádob sázíme nakvetlé dvou-
letky a patrklíče,

- koncem měsíce ukončujeme řez růží jak zá-
honových, stromkových, tak pnoucích, záho-
nové zkracujeme maximálně, aby bohatě
kvetly,

- je poslední příležitost seříznout nízko nad
zemí dřeviny kvetoucí na nových výhonech
(hortenzie latnatá atd.),

- narcisy, hyacinty, tulipány přihnojíme led-
kem,

- při vhodném počasí vysadíme první dávky
narašených hlíz mečíků,

- odkvetlé vřesovce zastříhneme,
- zakládáme nový trávník a starý řádně ošet-
říme, můžeme již provést první letošní se-
střih,

- trvalky zvláště starší přihnojíme Cereritem,
kompostem a okopeme popřípadě zavlažíme,

- začíná kvést zlatice, sasanka, petrklíč a další,
- plamének je třeba u kořenů chránit nastýlkou
kompostu proti přímým slunečním paprs-
kům.

K měsíci dubnu patří aprílové počasí jeho ne-
stálost, silné větry, sníh, kroupy, déšť, slu-
nečno a další vlivy, které nelze již v průběhu
roku nalézt.

Oprava pranostiky z března: 
"Na svatého Řehoře každý sedlák lenoch, který
neoře"

Pranostika k dubnu: 
"Když duben laškuje, bývá mnoho sena
a obilí"; "Držme si palce, ale k práci musíme
mít obě ruce"

Jaroslav Pata
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Klub seniorů města Nová Role ustaven
Programové prohlášení Rady města Nová
Role, které bylo veřejnosti předloženo ve
vysílání kabelové televize a v městském
zpravodaji v únoru a březnu letošního roku
je zaměřeno snad do všech oblastí života
obyvatel města. Je vyjádřením politické
vůle směřující k zlepšování vztahů mezi
všemi subjekty, které na území města pů-
sobí a k spokojenému a činorodému životu
mladých, dospělých i starších obyvatel
města a připojených obcí.
Letos si připomeneme již 710 let od první
písemné zmínky o vsi Nová Role. Příští rok
tomu bude již 45 let, kdy zde začala vý-
stavba panelového sídliště a 40 let, kdy
obec byla povýšena na město. Od roku
1959 nebylo období, kdy by se tu něco ne-
dělo. Něco nového nebudovalo. Vždy to
nějak souviselo s potřebami lidí, růstem
obce a ekonomikou. Během té doby, kdy
rostl počet obyvatel, rostl i jejich věk. A tak
dnes již dávno nejsme nejmladším městem
v širokém okolí, jako kdysi. Z celkového po-
čtu obyvatel města tvoří důchodci asi 18%.
V programovém prohlášení rady je zmínka
i o nich, a o podpoře města jejich vlastním
aktivitám a iniciativám. Jako účastník dvou
jednání s představiteli města mohu uvést,
že první kroky byly již učiněny. Rada města
projednala projekt na ustavení klubu seni-
orů. Klub má být volné, neformální, otev-
řené společenství důchodců, které by měl
spojovat zájem na aktivním přístupu k ži-
votu, ke kulturním hodnotám, k tradicím
i současným záměrům a potřebám města.
Návrh činnosti počítá s pořádáním pravi-
delných setkání důchodců v kulturním
domě v R klubu, v nekuřáckém prostředí.
Program bude mít dvě části: hudební, pě-
vecká vystoupení, přednášky, besedy, diap-
romítání a část debatní, diskusní, při nichž
si bude možno domlouvat další aktivity
jako např. zájezdy apod. Akce se budou ko-
nat zpravidla poslední pátek v měsíci od
16:00 hodin. Bližší bude uváděno v kabe-
lové televizi a na plakátech v centru města.
Věřím, že tuto nabídku na prožití pohodo-
vého odpoledne, na získání širšího kon-
taktu s vrstevníky a zajímavými osob-
nostmi při besedách, či na výletech, uvítají
nejen členové bývalé smíšené organizace
SZdP, ale i ostatní důchodci našeho města.

Jaroslav Červený

INFORMACE
VELIKONOCE JAKO ZNAMENÍ 

Až dostanou novorolští čtenáři do rukou toto
číslo, bude krátce před Velikonocemi. Mezi
lidmi bývají populárnější Vánoce. Velikonoce
však jsou největšími křesťanskými svátky. Ale
také velmi pozoruhodnými svátky. Vedou nás
k zamyšlení nad smyslem lidského snažení
a života. Vedou nás k přemítání nad otázkami
života a smrti. 
Zkušenost nás učí, že smrt je silnější než život.
A když hovoříme o smrti, nemáme na mysli
jen smrt člověka. Víme, že existuje i smrt
vztahů, ekologická smrt i smrt srdcí. Člověk
se brání, nechce na tuto skutečnost myslet.
Jeho síly jsou stále slabé. Ostatně, i poslední
výzkumy ukázaly, že gen nesmrtelnosti neexi-
stuje. Jsme tedy opravdu odsouzeni k smrti?
Opravdu je smrt posledním slovem v životě
člověka? A jaký má potom život smysl? Není
proto smysluplnější si bez skrupulí užívat ži-
vota a to i na úkor druhých lidí? 
Lidé, kteří mají v úctě život a druhého člověka
řeknou, že nelze žít na úkor druhých lidí. Že
být člověkem je i posláním být člověkem. S ta-
kovým názorem nelze nesouhlasit. 
Ostatně, pokud jsou mé informace správné,
pak v Nové Roli je velmi nízká kriminalita. Je-
li tomu opravdu tak, je to pro mne velmi vý-
mluvné znamení o lidské slušnosti. Lidské
slušnosti, která vyrůstá z úcty k druhému člo-
věku.  Kéž by podobný postoj byl vlastní co
nejvíce lidí v naší zemi. Kéž by právě tato fi-
losofie určovala život a naše vztahy na té naší
planetě Zemi. A to ne ze strachu z Boha či
strachu před zákony. Ale z přesvědčení, z víry,
že člověk má mít v úctě člověka. Hned by nám
všem bylo tepleji a radostněji.  Zdá se mi ale,
že toto přesvědčení nevyrůstá jaksi automa-
ticky. Je třeba je křísit k životu. 
Anebo novorolský kostel… Není tomu tak
dávno, kdy opuštěn, prorostlý nálety a zapla-
ven bahnem, umíral. A dnes žije. Žije nejen
bohoslužbami, ale také kulturním životem.
Stává se důstojným prostředím, které člověka
odkazuje k hlubším hodnotám. Úctě k práci
a víře našich předků. Ale také vychovává

k úctě a víře v kulturnost generací příštích.
Lidé dnes zpravidla v zázraky nevěří, ale mys-
lím si, že oba příklady jsou znamením zá-
zraku. 
Pravda, bez lidského úsilí a snažení by se tak
nestalo. Ale bez víry a přesvědčení, že takové
jednání je pro život nosné, že je smysluplné,
že nám všem přináší radost, by to asi také ne-
bylo možné. 
Jak tato úvaha souvisí s křesťanskými
Velikonocemi? Zdá se mi, že ano, že souvisí.
Vždyť slaví-li křesťané o Velikonocích vítězství
života nad smrtí, pak nemohou nestát a nevi-
dět  vše, co životu také slouží. Životu důstoj-
nému a v pravdě lidskému. Stát na straně ži-
vota a zasazovat se o jeho hodnoty, usilovat se
vzkřísit vše co umírá, ať již se jedná o mezi-
lidské vztahy nebo kulturní statky, je podle
mého mínění také poselstvím Velikonoc. 
A potom naděje. Naděje, že život je skutečně
silnější než smrt. A to i ta naše smrt. 
Křesťanské Velikonoce sice neodstraní strach
ze smrti, ale dovolují se jí podívat do očí právě
proto, že se opírají o život. Život zmrtvých-
vstalého Ježíše. 
Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál
krásné Velikonoční svátky. Mám tím na mysli
právě onu odvahu a víru pokusit se ve svém
srdci a ve svém okolí přivést k životu vše co
umírá a zaslouží si žít. Kéž ona pokorná a ti-
chá naděje, že život je silnější než smrt, smí
prostoupit naše životy. V tomto smyslu Vám
přeji požehnané Velikonoce. 

Vladimír Müller,
farář K.Vary- Stará Role

DĚKUJI
všem, kteří vyjádřili soustrast 

nad náhlým odchodem 
mé manželky 

paní Eriky Vaškové 
a přišli ji vyprovodit 

na její poslední cestě.

Jménem celé rodiny
Jiří Vašek, Nová Role

POZVÁNKA
na

"Památnou slavnost"

16. 4. 2003 od 19:45 hod.
v sále kulturního domu 

Nová Role

Pořádají Svědkové Jehovovi

Vstup volný !
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ŠK CAISSA
Dne 22. 2. 2003 uspořádal oddíl ŠK CAISSA
Nová Role již po VIII. Turnaj dětí, který již
2. rok je součástí Krajského přeboru mládeže.
Letos se k nám sjelo 40 mládežníků z celého
Karlovarského kraje. Po 7 hodinách hry plné
zajímavých partií měl turnaj tento výsledek:
H 18 

1. Biba Kraslice
2. Fusch Kraslice

H 16 
1. Černohous KŠ Tietz K. Vary
2. Bouzek Kynšperk
3. Chlebuě Habartov

D 16 
1. Karkošová Chodov

H 14 
1. Kvěš BE Sokolov
2. Vlasák KŠ Tietz K. Vary
3. Priesol Chodov

H 12
1. Garlík Chodov
2. Roubínek KŠ Tietz K. Vary
3. Holík Cheb
4. Pokorný N. Role

H 10 
1. Jindřich Sokolov 5 let!
2. Bartoš Sokolov
3. Noliáš Sokolov
6. Volf N. Role
7. Prchal N. Role

Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří pod-
porují naši činnost a to hlavně Městskému
úřadu za podmínky, ve kterých naše akce mů-
žeme pořádat a všem sponzorům, protože na
každého účastníka nějaká cena vyšla.

UPOZORNĚNÍ
Vedení města upozorňuje spoluobčany 

na besedu, která proběhne 
v kabelové televizi města ve 

čtvrtek 10. dubna 2003 od 18.00 hodin.
Hovořit se bude na téma čistota obce, 

péče o zeleň, údržba komunikací 
a životní prostředí.

INTERNETOVÉ STRÁNKY
MĚSTA

Chcete mít aktuální zprávy z života města?
Potřebujete rychle komunikovat s úřadem
města? Zajímá Vás činnost spolků na
území města a řada dalších informací?
Pokud jste majiteli internetu není nic jed-
noduššího, než kliknout na oficiální strán-
ky města pod adresou: 

www.novarole.cz

ZUŠ zve na koncerty v měsíci dubnu 2003

16. 4. 17.00 Koncrt pro veřejnost

22. 4. 19.00 Koncert nejmladších žáků

23. 4. 17.00 Koncert žáků školy

Všechny koncerty se konají v sále školy

Dle usnesení 4. zastupitelstva města se rada města Nová Role obrací  na obyvatele Nové Role se žádostí o vyjádření názoru k otázce vysílání
záznamu veřejných zasedání zastupitelstva města v místní kabelové televizi.
Odpovězte na anketním lístku zda jste pro následné odvysílání celého průběhu zasedání, nebo pro odvysílání zkráceného záznamu z průběhu
zasedání zastupitelstva města. Děkujeme za Váš názor.

✄ 

A N K E T A

❏ a) jsem pro odvysílání záznamu celého průběhu zasedání zastupitelstva města

❏ b) jsem pro odvysílání zkráceného záznamu z průběhu zasedání zastupitelstva města 

Škrtněte co se nehodí.
Anketní lístek odevzdejte laskavě do konce měsíce dubna 2003 na MěÚ, v podatelně , v kanceláří vedle vchodu do KD nebo vložte do schránky
kabelové televize v přízemí budovy MěÚ.

Z fotografie rybářů
Takové kapitální kousky tolstolobita se podařilo
v měsíci únoru ulovit panu Mottlovi a Tintěrovi
na Skalce u Chebu. Po zvážení, měření a foto-
grafování byly ryby vráceny vodě.
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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.: 602 475 702, 352 692 327

Přebor jednotlivců Karlovarského kraje ve  vzpírání   
Dne:15. 2. 2003 Místo: Rotava
Výsledky závodníků TJ Nová Role.
ženy: do 58 kg Monika Kocurová (1981) 1.místo
žáci: do 50 kg Antonín Chvojka (1990) 3.místo

do 62kg Jakub Valdman (1990) 3.místo
muži: do 77 kg Václav Mastný (1975) 1.místo 

Roman Neudert (1972) 2.místo
do 85 kg Karel Mrnuštík (1951) 1.místo

Pavel Kadleček (1976) 2.místo
do 105 kg Augustin Kocur (1952) 3.místo

1. kolo II. liga družstev mužů, 8. 3. 2003 - Plzeň
1. Baník SOKOLOV "B" 1 493,2649 Si 9 bodů
2. GVB TEPLICE 1 482,9305 Si 8 bodů
3. Bohemians PRAHA 1 291,3354 Si 7 bodů
4. TJ NOVÁ ROLE 1 255,0284 Si 6 bodů
5. Společenství PLZEŇ "B" 1 179,8132 Si 5 bodů
6. PSK Olymp PRAHA 1 159,7917 Si 4 body
7. Rotas ROTAVA 1 138,6807 Si 3 body
8. Lokomotiva CHEB 1 095,3938 Si 2 body

Výkony závodníků TJ N. Role:
hmotnost: jméno závodníka: Dvojboj Trh + Nadhoz Sinclaire

86,2kg Jiří Buňát 217,5 (97,5 + 120 ) 251,935
106,5kg Zdeněk Kadlec- 197,5 (92,5 + 107,5) 210,066

82,4kg Pavel Kadleček 165 (75 + 90) 195,55
72,3kg Roman Neudert 190 (80 + 110) 242,908
71,9kg Václav Mastný 210 (95 + 115) 269,425
81,2kg Josef Nagy 235 (105 + 130) 280,694

CHCETE NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA ???
ŽÁDNÝ PROBLÉM !!!

Rozvody 
•ústřední vytápění
•podlahové vytápění
•nucený i samotížný systém
•elektrokotle
•kotle na tuhá paliva
•plynové kotle
•radiátory všech typů
•regulace otopných systémů
•čerpadla

Materiály 
•měď, press, plast, železo

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE PROSÍM 14 DNŮ PŘEDEM! (i v zimních obdobích)

Kontakt: MONTHEJS
Pod nádražím 246, 362 25 Nová Role
Tel.: 777 122 472, 777 140 374
email.: monthejs@seznam.cz

ZAMĚŘENÍ + VÝPOČET VÝKONU NOVÝCH TĚLES ZDARMA! 

CELÝ BYT HOTOV POUZE ZA JEDEN PRACOVNÍ DEN!
CENA 1 TĚLESA VČETNĚ MONTÁŽE 3 000-4 000Kč!
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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

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 •


