Zdarma

Červen 2002

Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s Vámi podělit o pocity, které jsem prožíval při převzetí Dekretu o užívání praporu pro město Nová Role. Tento Dekret jsme
obdrželi od Parlamentu České republiky, který svým rozhodnutím č. 104 na podkladě jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii rozhodl udělit našemu městu prapor.
Předání Dekretu bylo stanoveno na datum 14. 5. 2002 v prostorách Parlamentu České republiky. Předseda parlamentu pan Václav Klaus se ujal
slova přesně v 10.30 hod. jak bylo uvedeno na pozvánce. V úvodu připomněl, že právě v místnosti, kde jsme stáli se podepisoval nejdůležitější
dokument České republiky a to Ústava naší republiky. Zdůraznil důležitost celého aktu, protože obdržení znaku nebo praporu pro obec je historickým mezníkem každé obce. Každý z občanů města by měl být hrdý na tuto událost, že právě v jeho přítomnosti se stala tato událost, vždyť
právě vznik znaku nebo praporu města se uskutečňuje jednou v celé historii obce. Jsem tomu osobně rád, že se tato významná událost stala v období, kdy jsem starostou našeho krásného města Nová Role. Jsem také rád, že jsem byl iniciátorem vzniku praporu města Nová Role a následně
zastupitelé města odsouhlasili grafický návrh pana Josefa Krajce mladšího, kdy prvotní návrhy zpracoval pan Luboš Pastor.
Prosím občané, zamyslete se nad touto událostí a zkuste býti hrdí na skutečnost, že žijete v našem krásném městě Nová Role a nyní máme svůj
prapor.
Václav Heﬁman
starosta mûsta Nová Role
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Rady zahrádkáﬁÛm na mûsíc ãerven 2002
Červen je měsícem plné zahradní krásy,
všechno roste co má listy. Rozkvétají růže, kaliny, tavolníky a další. Každý den se něco nepozorovaně mění a za týden jsou některé záhony, stromy a keře k nepoznání. Vzhledem ke
skutečnosti, že u stromů a keřů dochází již
v této době k zakládání květů pro příští rok
musíme půdu přihnojit především superfosfátem, který obsahuje fosfor. Přídavek superfosfátu do kompostu podněcuje huminifikaci
kompostových hmot.
V ovocné zahradě:
- kontrolujeme zdravotní stav stromů a keřů
a podle potřeby ošetřujeme stromy a keře proti
strupovitosti, padlí, mšicím a jiným škůdcům
(použití postřiků viz Novoroláček z května),
- stromy s bohatou násadbou plodů přihnojujeme dusíkatými hnojivy a za sucha vydatně
zaléváme,
- mělkou okopávkou nebo plečkováním likvidujeme plevele pod stromy,
- u meruněk příliš dlouhé letorosty zkracujeme o 1/3 až _ výhonu z důvodu lepší tvorby
plodového obrostu pro příští rok,
- husté koruny broskvoňí prosvětlíme řezem,
- po propadu plůdků u jádrovin nenecháme
dále růst plody ve shlucích – protrháme je
pro zlepšení kvality plodů,
- jahodník po sklizni plodů okopeme (proplečkujeme) a dohnojíme,
- peckovinám prosvětlujeme korunu, u třešní
a višní vyřízneme vrcholové vysoké výhony
a větve,
- rybízy a angrešty po sklizni můžeme hned
proklestit alespoň o ty větve, které jsou skloněny až k zemi,
V zeleninové zahradě:
- zeleninové záhony po sklizni první úrody
okamžitě osazujeme dalšími druhy zeleniny
nebo jinou odrůdou zeleniny,
- můžeme vysévat poloranou mrkev, špenát,
hrách, fazole, kopr, předpěstované rané košťáloviny, atd.,
- vysazujeme cukety, patisony a připravujeme
si půdu pro výsadbu venkovních okurek,
- na volných záhonech ošetřujeme tyčková rajská jablíčka, okurky postřikem proti plísni
bramborové (Novozir, Dithane Polyvers atd.
dle vlastníc zkušeností) a zavlažujeme konvicí bez růžice ke kořenům, u rajčat vylamujem zálistky,
- brambory přikopčíme, čímž podpoříme
tvorbu hlíz,
Ve skleníku a fóliovníku:
- ze zateplených skleníků začínáme sklízet rajská jablíčka,

- ve fóliovnících a sklenících nám bohatě kvetou papriky, okurky a rajská jablíčka, které
vyvazujeme a odlamujeme jim výhony v podpaží listů. Dostatečně zaléváme ke kořenům
a pravidelně přihnojujeme plnohodnotnými
hnojivy,
- pravidelně větráme a v případě horka zastiňujeme,
- ve sklenících neskladujeme nářadí a ani hnojiva,
- nevyužité plochy desinfikujeme proti háďátkům, třásněnkám, molicím, květilkám atd.
(Basudinem a dle zkušeností),
- v bedničkách můžeme ve sklenicích dosoušet
cibule tulipánů a další rané cibuloviny vč. hlízovitých květin,
V okrasné zahradě:
- u okrasných dřevin provádíme úpravy provzdušňováním a prosvětlováním,
- růže přihnojujeme roztokem z plnohodnotných hnojiv,
- silně rostoucí letorosty u růží seřízneme na
3-4 spodní pupeny, aby řádně rozkvetly,
- odkvetlým keřům odstříháme zbytky po květenství (šeříky, pěnišníky atd.),
- trvalky, které již odkvetly můžeme zastřihnout asi 20-25 cm nad zemí a tím je přimějeme k dalšímu kvetení (kopretiny, chrpy,
vlčí bob a další),
- cibule tulipánů a hyacintů, jakmile jim žloutnou listy vyzvedneme ze země, osušíme a do
podzimní výsadby je uchováme v teple při
teplotě cca 20 C. Cibule můžeme vyjímat jedenkrát za tři roky,
- odstříhneme zbytky květů pivoněk,
- ošetřujeme trávník – pravidelně jej sečeme
a zavlažujeme. Je-li zaplevelen dvouděložními plevely ošetříme ho herbicidy (Teratan,
Starane atd.) dodržujte přesně návod,
- na skalce odstraňujeme plevele, odstříháme
uschlé květy a nadbytečné výhony,
- v průběhu měsíce postupně přihnojujeme
veškeré květinové záhony plnohodnotnými
hnojivy především v upravené zálivce.

PODùKOVÁNÍ
Dne 20. 4. 2002 se uskutečnil HUDEBNÍ
PLES, který pořádala ZUŠ Nová Role. V programu vystoupili žáci a učitelé ZUŠ. Cílem
akce bylo vydělat si na nákup basové kytary do
školy, kterou potřebujeme do našeho nově
vzniklého souboru. Protože se akce vydařila
a podařilo se získat potřebný finanční obnos,
ráda bych poděkovala všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli.
Jsou to: Porcelán Nová Role, Marcel Krupka,
FOUNTAIN p. Tauš, LEMIGAS p. Bureš,
KONZUM MAXIM, Pekařství Unger, MSK
BÖDA, DINOCOMMERCE, MATTONI,
GREGORY SPORT, Supermarket Nová Role,
FORTE SOUND, Zlatnictví V. Štěrbová, Kadeřnictví Jana, Kniha Stach, Kadeřnictví
Charlotta, Občerstvení Vendy, Potraviny Ludmila Hubková, DELIKATESY MAX, Hotel
Riviera, Zlatnictví J. Sárová, TRIO CARLEX,
DUO Olga a Irena
Poděkování sponzorům, dále pí.Švecové za pomoc s přípravou a zajištěním akce, p. Škulavíkovi za ozvučení celé akce.
Kvûta Marková

Pranostika říká:
„Prší-li na Medarda bude čtyřicet dní pršet“
nebo „Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.“

Kolik síly, času a peněz vynakládáme na to,
abychom mezi sebou udrželi odstup. Kolik námahy nás stojí jenom to, abychom se usmířili
s těmi, kdo nás nějakým způsobem zranili.
Mnoho, ne-li vůbec nejvíce ze všech světových
zdrojů využíváme k tomu, abychom bránili
sami sebe před druhými, udržovali či zvyšovali
svou moc a chránili své vlastní privilegované
pozice.
Představme si, že by všechno to úsilí bylo vynaloženo jen proto, aby sloužilo pokoji a usmíření! Byla by vůbec nějaká chudoba? Byly by
všechny ty zločiny a války? Byla by nevraživost
mezi lidmi?
Jen si představme, že by mezi lidmi už nebyl
strach, soupeřivost, nepřátelství, hořkost nebo
pomsta. Jen si představme lidi na této planetě,
jak se drží za ruce a tvoří velký kruh lásky.
Buďme upřímní a řekněme si: „To si představit
neumím.“
Ale Bůh říká: „Právě toto chci – celý svět ne
pouze stvořený, ale také žijící podle mé představy.“

Jaroslav Pata

Dr. Miloslav Nesyba

Všeobecně
Koncem měsíce přichází astronomické léto
a s tím i postupné zkracování dne. Kromě odstraňování plevelů případně je-li sucho vydatně zaléváme. Dále provádíme kontrolu jakosti dozrávaného ovoce, podle potřeby stříkáme ochranými prostředky.
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BACHA ·KOLA
Anketa pro žáky 9. tříd
Ukončil jsi povinnou školní docházku.
Jaké jsou Tvé pocity, jaké máš plány do budoucna?
Mám smíšené pocity. Na jednu stranu jsem
ráda, že jsem to zvládla bez větších potíží. Na
druhou stranu se mi ani ze základní školy nechce, protože vím, že to bude čím dál složitější.
Chtěla bych vystudovat střední školu a potom se
uvidí, jak to dopadne. Když to vyjde, tak budu
pokračovat dál.

Jsem šťasten i smuten. Šťasten, že školu mám za
sebou a smuten, že jsem opustil léta radosti
i zklamání, léta plná legrace, discipliny a malých
průšvihů. Ale nejsmutnější je, že musím opustit
třídní kolektiv. Ano, uvidíme se na slezinách, ale
to už nebude ono. V této škole jsem strávil dětství. Přišel jsem jako malé dítě a odešel jako hotový člověk. V budoucnu mě snad čekají další
školy, ale každý ví, že Základní škola je z nich
nejlepší.
RokÛsek

Kateﬁina Bubalová, IX. A

První etapa mého života končí. Končím devátou
třídu a myslím si, že je důležité pozastavit se nad
těmi devíti léty a říct si, co bylo správně a co ne.
Do školy jsem nastoupila v šesti letech a vycházím v šestnácti. Je to skok, která přináší spoustu
radosti z dobrých výsledků, ale i zklamání z neúspěchů. Co si momentálně přeji, je dobře se vyučit a potom své zkušenosti uplatnit v zaměstnání, které mi bude vyhovovat. A co bude později? To ještě nevím, přede mnou je ještě
dlouhá cesta, a který směr si vyberu, to záleží jenom na mně. Ale pevně doufám, že se alespoň
pár snů promění ve skutečnost.
Eva Kovaﬁíková

Je mi líto, že školní docházku na této škole končím! Ztratím své spolužáky, kamarády a učitele,
kteří nám dali do života základy, jenž určitě
uplatníme. Ale na druhou stranu získám, jak
alespoň doufám, nové přátele a učitele, kteří mě
naučí něco nového a něco, co v životě a ve svém
budoucím povolání uplatním. Věřte nebo ne, ale
bude se mi stýskat!
T. ·vecová

Docela se těším do nového prostředí, až poznám nové lidi a získám nové zkušenosti. Ale
určitě se mi bude stýskat i po naší Základní
škole, po učitelích i spolužácích, se kterými
jsem strávila devět let. A to už je pěkných pár
let!
Petra, IX. B

Mé pocity jsou smíšené. Z jedné strany se těším
na novou školu a z druhé strany mě mrzí, že se
musíme rozdělit. Teď už každý musí jít sám za
štěstím. Někteří jdou na školu poblíž svého bydliště a jiní jdou na školu dál od domova jako já.
Do budoucna bych chtěla dodělat školu a najít
dobré zaměstnání. Dál zatím nepřemýšlím.
Lenka Zemková, IX. B

Jsem velice ráda, že se mi povedlo ukončit devátou třídu a dostat se na školu, kterou jsem si
vybrala. Nedokážu si ani představit, co by se
dělo, kdyby se mi to nepovedlo. Ale teď si to ani
představovat nechci. Plány do budoucnosti zatím nemám, ale na střední škole se mi snad podaří ujasnit si, co bude dál…
Alena, IX. B

Mám smíšené pocity z toho, že už je konec.
Těším se na novou třídu a na nové přátele.
Přesto mi budou určitě mí dnešní spolužáci chybět. Vždyť jsem spolu prožili společných 9 let ve
školních lavicích a velmi dobře se známe.
Možná, že se po několika letech znovu setkáme
úplně na jiném místě. Vždyť svět je malý.
Eva Musilová, IX. B

HURÁ NA PRÁZDNINY
Dům dětí a mládeže Nová Role a město
Nová Role zvou všechny děti a jejich příbuzné a známé na kulturní akci k ukončení
školního roku a přivítání prázdnin.
Koná se dne 28.června 2002 od 13,00 hodin
v areálu DDM.
Program
- zábavné vystoupení plné hudby soutěží a her
při kteých se děti busou aktivně účastnit
- vystoupení kouzelníka Grina
- vystoupení mima Jaroslava Čejky
Program doplní taneční soubory DDM,stánkový prodej, na zavěr opékání vuřtů.
Od 16,00 staruje běh Terryho Foxe
Při deštivém počasí se akce přesouvá do
kulturního domu!
Občanské sdružení
„Radost domova“ ve spolupráci
se Základní školou pořádá

STUÎKOVOU
SLAVNOST.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče, sourozence
a ostatní přátele
vycházejících žáků.
Přijďte se společně s nimi
rozloučit s učiteli a spolužáky.
Končí jedna etapa života
těchto dětí a další, nová začíná.
Chcete být u toho?
Přijďte 21. června v 17 hodin
do sálu Kulturního domu
v Nové Roli!

Sbor dobrovolných hasičů
Nová Role ve spolupráci
s Okresním sdružením hasičů
v Karlových Varech
pořádá

dne 1. června od 9,00 hodin
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTEV
V POŽÁRNÍM SPORTU.
Koná se v areálu Hasičské zbrojnice
Nová Role.
Stánkový prodej - občerstvení zajištěn.
Srdečně zveme občany
Nové Role a okolí.

Pozvánka na sobotu
Dům dětí a mládeže Nová Role
zve na
CESTU POHÁDKOVÝM LESEM
dne 1. června 2002 od 8 hodin.
Vstupenky v ceně 45,-- Kč
zakoupíte v prodejně Nápoje
u pí. Handšuhové.

Tisíce startů – jeden cíl
Příběh Terryho Foxe
Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní
příběh mladého Kanaďana, kterému byla
v 18 letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které Terry
prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se
zrodila touha překonat bezmocnost a podniknout něco, co by napomohlo boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků
na výzkum rakoviny. Po intenzívním tréninku
a pečlivé přípravě se 12.dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie Newfoundland na trať „maratónu naděje“. Za 143
dní uběhl 5565 km, denně absolvoval dávku
téměř rovnou délce maratónské tratě. U Tunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj hrdinský maratón ukončit. Rakovina se rozšířila
do plic a 28.června 1981 ještě ani ne 23 letého
Terryho přemohla. Terry Fox se zapsal do
srdcí miliónů Kanaďanů. Stal se národním hrdinou a z jeho „maratónu naděje“ vznikla tradice, která velmi rychle pronikla i za hranice
Kanady.
Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním. Trať
je možno absolvovat jakýmkoli způsobem –
chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku,
na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem,
se psem,… - podle vlastních sil. Může se zúčastnit každý bez omezení – občané všech věkových kategorií, od seniorů po kojence.

Start Běhu Terryho Foxe je u DDM
28. června 2002 v 16h.
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SPORT
NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU

VALNÁ HROMADA TJ NOVÁ ROLE
Dne: 2.4.2002. Místo: DK v N. Roli
Na Valné hromadě přítomno 7 členů VV TJ a 15
delegátů, zástupců oddílů sdružených v TJ. VH
byla přístupná veřejnosti.
Valnou hromadu řídil předseda TJ p. L. Škarda.
I. Zahájení a organizační záležitosti.
1/1 – VH schválila program VH
1/2 - VH zvolila
a) mandátovou komisi (Kocur, Rákošová,
Handšuhová)
b) návrhovou komisi (Veselý, Pěkný, Třeský)
c) ověřovatele zápisu (Borský, D.Hájek)
(schváleno 22 hlasy)
II. Kontrola plnění usnesení VH z 30.3.2001
(pro: 18, proti 2, zdrželo se: 2)
III. Zpráva o činnosti od poslední VH
(pro:19, proti: 0, zdrželo se: 3)
IV. Zpráva o hospodaření v r. 2001
(pro: 18, proti: 4, zdrželo se: 0)
V. Rozpočet na r. 2002
(pro: 18, proti: 4, zdrželo se: 0)
VI. Zpráva revizní komise
(pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0)
VII. Plán činnosti na r. 2002
(pro: 18, proti: 4, zdrželo se: 0)
VIII. Vystoupení Fotbalového oddílu z TJ a návrh
dělení majetku
Nejproblematičtější bod této Valné hromady, neboť v dlouhé 56 leté historii naší TJ, nemusel
žádný VV TJ řešit takovouto situaci. VH vzala na
vědomí odstoupení FO z TJ a byla seznámena
s návrhem, který vypracoval VV TJ. VV navrhl VH
rozdělit společný majetek takto:
FO připadne škvárové hřiště, velké travnaté hřiště,
kabiny, klubovna s bufetem, polovina garáže a inventář potřebný pro provoz a údržbu těchto zařízení. Přirozenou hranicí mezi FO a TJ by tak byla
asfaltová cesta vedle velkého travnatého hřiště.

VV vycházel ve svém návrhu z nutnosti, zajistit
i po odchodu FO z TJ, možnost dalšího rozvoje
sportu v N. Roli. Důraz byl kladen na to, aby TJ
i FO mohli i po oddělení samostatně provádět
svojí činnost.
Přesto se tento návrh nesetkal s kladnou odezvou
od přítomných členů FO, neboť tito ve svém protinávrhu požadovali i ostatní travnaté plochy
v okolí haly TJ, vhodné pro provozování tréninkových jednotek FO. TJ N. Role by tak zůstala jen
hala a rezavý plot, obojí vyžadují náročnou rekonstrukci.
Toto nemohli ostatní delegáti – zástupci oddílů
Volejbalu, Vzpírání, ASPV, Šachu, Tenisu, Košíkové a Turistiky akceptovat, neboť z dlouhodobého
hlediska by to znamenalo praktickou likvidaci
naší TJ.
Hlasováním se proto vyslovili pro návrh, který
vypracoval VV TJ.
(pro: 15, proti: 4, zdrželo se: 3)
Usnesení: VH ukládá VV TJ spolupracovat s FO při
přípravě dohod a smluv, vyplývajících z odstoupení
FO z TJ, s přihlédnutím k budoucí nutné spolupráci
obou subjektů, čemuž se nelze vyhnout. Oba subjekty budou působit v jednom areálu.
IX. Diskuse
Převážným tématem diskuse byly reakce na
schválený návrh o rozdělení majetku TJ.
X. Závěr
Valnou hromadu zakončil předseda TJ
p. L. Škarda.
Podrobnější zápis z VH je možno shlédnout ve
skříňce TJ N. Role.
Z pověření VV TJ zpracoval:
A. Kocur

PÉTANQUE V MEZIROLÍ
S začátkem teplého počasí se pomalu začíná
rozbíhat sezóna pro hráče francouzských
koulí neboli pétanque. První akcí v letošním
roce byl turnaj dvojic, který se uskutečnil
27.4.2002 na hřišti u hostince HUBERT.
Do turnaje se zapojilo celkem devět dvojic,
které přijely z Lokte, K. Varů, Nejdku
a Pozorky, a samozřejmě domácí. Mužstva
byly rozlosovány do dvou skupin, ze kterých
první dva týmy postoupily do semifinále, které
se hrálo již systémem k.o..
1. semifinále: Olda, Hanka Motyčkovi
(CP-Vary) x Satani (Loket) 13:6
2. semifinále: Petr Šimek, Petr Končel (CP
Vary) x Jarda Süssner ml., Anna
Süssnerová st. (SK Kolťuci Mezirolí) 13:4

Finále: Olda, Hanka Motyčkovi x Petr Šimek,
Petr Končel 15:8
O 3. místo: Süssnerovi x Satani 9:13
Konečné pořadí:
1. Olda Motyčka, Hana Motyčková (CP Vary)
2. Petr Šimek, Petr Končel (CP Vary)
3. SATANI (Loket)
4. Jaroslav Süssner ml. Anna Süssnerová st.
(Mezirolí)
Tři nejlepší páry byly odměněni věcnými cenami jenž věnoval hostince HUBERT.
Koulím zdar
Jaroslav Süssner st.

Bylo tradicí v Nové Roli, že se každoročně
uskutečnilo vyhodnocování nejlepších sportovců roku (trenéři, funkcionáři). Jaksi se na Ty,
kteří reprezentují nejen naše město, ale i naší republiku, pozapomnělo. Asi málo kdo z Vás ví,
kolik hodin dřiny a volného času vynakládají,
jak sportovci a trenéři dospělým a dětem, aby
ukázali pak své výsledky. Až tento rok nový VV
TJ pod vedením předsedy Libora Škardy, pozval nejlepší sportovce do DK v Nové Roli – R klub, kde proběhlo toto slavnostní předání:
Za oddíl ASPV – aerobic junior:
Sabina Rákošová – reprezentace a postup do celorepublikového finále Master Class v Praze.
Adéla Ficíková – reprezentace a postup do celorepublikového finále v Praze
Oddíl šachy
p. Janoušek – dlouholetá práce ve funkci předsedy oddílu a pořadatele turnajů pro děti.
p. Sýkora – dlouholetá práce s kroužkem dětí
Oddíl odbíjená
– za 2. místo v Okresním přeboru
Oddíl vzpírání
Květoslava Kocurová
1. místo ME – masters
3. místo ČR - žen
1. místo ČR – masters
Monika Kocurová
2. místo ČR – juniorek
3. místo ČR - žen
2. místo na VC Sokolova
Augustin Kocur
1. místo na ČR – masters
4. místo na ME - masters
2. místo na VC Plzně
7. místo na VC N. Role
Jiří Buňát
2. místo na ČR - masters
6. místo na ME – masters
1. místo na VC N. Role
2. místo na VC Plzně
Karel Mrnuštík
1. místo na ČR – masters
8. místo na ME – masters
Miloš Podšer
4. místo ČR – mužů
2. místo na VC N. Role
Oddíl kopaná
Petr Dušek – nejlepší hráč A družstva
Ludvík Lasstop – trenér mládeže oddíl žáků –
přípravka
Poděkování patří i všem ostatním sportovcům
s přáním, aby sport zůstal nadále mezi neoblíbenější aktivity mezi námi a rozvíjel se dál
i mezi ostatní občany města.
Sportu zdar
Za VV TJ Nová Role
Jitka Ráko‰ová
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TRIBUNA
Vážení spoluobčané města Nová Role,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy
z 30. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 6 .5. 2002.
Zasedání tohoto zastupitelstva probíhalo v celku
v pracovní atmosféře do chvíle, kdy radní pan
Cinegr vznesl dle mého názoru oprávněnou výtku
na vedení města ve věci problematiky vyjádření se
na Krajský úřad Karlovarského kraje (životní prostředí) k výstavbě nové obalovny živičných směsí
v katastru obce Děpoltovice (město se v termínu
prakticky nevyjádřilo). Dne 7. 5. 2002 bylo krajským úřadem svoláno veřejné projednání v této záležitosti, kde starosta města pan Heřman předal
zástupcům kraje písemné stanovisko města k plánované výstavbě. A bylo nám sděleno, že se zdaleka nejedná o poslední jednání v této věci a že se
určitě bude přihlížet na stanovisko města a občanů Mezirolí. Očekávám, že pan tajemník Dicá
na jednání rady města vysvětlí, kde se stala chyba.
Reakce zastupitelů opozice (ODA + nezávislí …)
byla dostatečně kritická a poměrně hlasitě projevovala nespokojenost s prací pana tajemníka.
Nechci omlouvat pana Dicu, ale zatím do dnešního dne nevíme, proč se tak stalo. Je mi velice
smutno, když vidím, jak někteří opoziční zastupitelé touží po hlavě člověka, který po celou dobu
svého působení ve funkci tajemníka MěÚ tahá
horké kaštany z ohně za někoho jiného a snaží se
napravovat chyby těch, kteří v minulých letech
stáli ve vedení města a dělali sami tak závažná
chybná rozhodnutí, na které dodnes město doplácí jak na dobré pověsti tak finančně. Abych byl
i konkrétní. Dne 9. 10. 2001 město obdrželo rozhodnutí Ministerstva financí ČR o uložení pokuty
ve výši 150.000 Kč za chybné smlouvy tolik vychvalované bytové výstavby domů „A, B, C“.
Ujišťuji Vás, že tato, asi pro někoho „malá chybička“ stála a ještě bude stát pana tajemníka Dicu
a starostu města pana Heřmana nemalé úsilí, aby
toto vše dali do náležitého pořádku. Ale jak říká
herec pan Jiří Krampol „nikdo není dokonalý“,
všichni jsem chybující.
Dále na zastupitelstvu města zazněly z řad opozice hlasy, že se stále soudíme a když se nám nelíbí rozhodnutí soudu, že to hned postupujeme
dále. Mám dojem, že domáhat se svých práv
máme všichni dáno Ústavou ČR. Když jsme přesvědčeni, že jednáme v právu, tím spíše kdy se
jedná o většinu občanů našeho města, pak to již
není jenom právo, ale naše svatá povinnost (tak
jsme všichni veřejně slibovali).
Vážně, cosi mám myslet, když slyším taková slova,
a to na půdě zastupitelstva, a poté si přečtu zprávu
Okresní policie ČR v K.Varech, že po dvou a půl
letech vyšetřování byla věc bývalého tajemníka
a společníků stavební firmy ADM ve vztahu
k nové bytové výstavbě objektu „C“ postoupena
k dalšímu prověřování Útvaru pro odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality Policie

SPORT

ČR v Praze. Ptám se: Máte pocit, že děláme špatnou věc, když se nespokojíme a upozorňujeme na
takové skutečnosti?
Lituji, že nebyla na jednání zastupitelstva naše kabelová televize, protože by jste mohli vidět a slyšet, jak se opoziční zastupitelé stavěli k řešení
otázky koupě bytu od města zastupitelky paní
Zámostné. Dle jejich reakce jsem usoudil, že vůbec nečetli zápis z jednání rady k této věci, ale
pouze stranickou veřejnou skříňku, kde je snad jedinou pisatelkou právě paní Zámostná a ta, když
řekne, že je to černé, tak je to černé! I když je to
bílé! A tak milně informuje a mate veřejnost a dokonce i své kolegy zastupitele. Těm musel otevřít
oči až radní pan Cinegr, když jim přečetl usnesení
rady pěkně nahlas. Prosím, občané, posuďte sami.
Cituji: Jednání 78. zasedání rady města ze dne 22.
4. 2002 pod č. 78/06 – Bytové záležitosti, bod 5.
Rada města projednala na základě předloženého
zápisu z jednání bytové komise ze dne 15. 4. 2002
(v zápise chybně uveden datum 15. 3. místo 15. 4.)
dotaz předsedy komise jak se bude nahlížet na
údajný dluh zastupitelky města paní Olgy
Zámostné (přes 100.000 Kč dle rozsudku Okresního soudu Karlovy Vary, který však z důvodu odvolání paní Zámostné proti uvedenému rozsudku
dosud nenabyl právní moci), a to vzhledem k realizaci prodeje bytu města do jejího osobního vlastnictví. Zápisem bytové komise navrženo pozastavení prodeje bytu do vyřešení situace kolem dluhu.
Usnesení: Rada města ukládá starostovi města připravit k příštímu jednání rady města přesné informace o stavu celé záležitosti ve věci dluhu paní
Olgy Zámostné městu a do té doby nerealizovat
prodej bytu města do jejího osobního vlastnictví
(hlasováno – 5 pro).
Paní Zámostná, nepamatuji se, že bychom na radě
města rozhodli o tom, že Vám město neprodá byt
do Vašeho vlastnictví a tím Vám upírali Vaše
osobní práva. Dokonce píšete, že výše uvedený zápis z rady, cituji Vaše slova: „nejen, že Vaše jednání
je neoprávněné, ale není v souladu se zákony ČR“.
Pozastavení realizace prodeje ze strany města do
doby získání dostatečných informací ve věci
soudně projednávaného dluhu nepovažuji za neoprávněné ani nezákonné jednání rady města, ale
naopak za povinnost reagovat na podnět z komise,
který rada města obdržela.
Závěrem si dovolím motto:
Politikové potřebují náboženství dokonce víc než
poustevníci žijící v ústraní. Pokud poustevník jedná
na základě špatné motivace ubližuje jen sám sobě.
Ale pokud někdo, kdo může přímo ovlivnit celou společnost jedná na základě špatné motivace, pak důsledky jeho činů zasáhnou velké množství lidí.
„Jeho Svátost dalajláma“
Jiﬁí Tvrdík
ãlen rady mûsta

VZPÍRÁNÍ
Zpráva o soutěži:
1. Mistrovství ČR masters
(Bohumín – 27. 4. 2002)
ženy: věková kategorie AG3 (45-49 let)
+ 75 kg: K. Kocurová, 85 kg (40+45) 1. místo
muži: věková kategorie AG2 (40-44 let)
do 85 kg: J. Buňát, 232,5 kg (102,5+130)
1. místo závodník vytvořil ve Dvojboji,
Trhu a Nadhozu rekord ČR!
věková kategorie AG4 (50-54 let)
do 85 kg: K. Mrnuštík, 187,5 kg (82,5+105)
2. místo
do 105 kg: A. Kocur, 220 kg (90+130) 1. místo
závodník vytvořil v Nadhozu rekord ČR!
2. Mistrovství ČR žen
(Příbor – 4.5.2002)
do 53 kg: M. Kocurová, 77,5 kg (35+42,5)
2. místo
+ 75 kg: K. Kocurová, 85 kg (37,5+47,5)
3. místo
Sportu zdar!
A. Kocur
pﬁedseda oddílu vzpírání

Boží mlýny melou pomalu…
Psal se květen roku 2000, když byl v tribuně
Novorolského zpravodaje otištěn článek
Hedviky Kutálkové z Mezirolí 76 pod názvem
: "Jak se stal důchodce sponzorem neplatičů".
Paní Kutálková v článku obsáhle popisovala
jak koupila od MěÚ Nová Role činžovní dům
s nájemníky s úmyslem, že po adaptaci jej budou užívat její děti. My, kteří v Mezirolí žijeme
a "důchodkyni Kutálkovou" známe víme své
a nad obsahem článku jsme se jenom pousmáli. Bylo nám jasné, že vypustila další ze
svých častých nepravd. To nám potvrdila i veřejná dražba dne 14. května 2002 v salonku
hotelu CD v Plzni.
Ale teď pěkně popořádku, aby i Vy ostatní jste
měli jasno jaké bláboly paní Kutálková vypouští do světa a to nejen v tomto případě.
V roce 1993 prodalo město Nová Role
Oldřichovi Drahýmu, který je synem paní
Kutálkové, dům č.p. 43 - bývalou školu
v Mezirolí - pro realizaci jeho podnikatelských
záměrů. Tato koupě byla uhrazena úvěrem,
který panu Drahýmu poskytnula jedna banka,
která krátce nato zkrachovala a pan Drahý poskytnutý úvěr nikdy nezaplatil.
Protože podnikatelský záměr pana Drahýho
zaznamenával postupem času další trhliny
a dluhy se zvyšovaly do milionů korun požádali jeho věřitelé Krajský soud v Plzni o vyhlášení konkurzu.
Správcem konkurzní podstaty byl ustanoven
JUDr. Ing. Stanislav Sequens, který nejen
č.p.43 v Mezirolí, ale i další majetek pana
pokračovámí na str. 6
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Dokončení ze str. 5

Drahýho předal k výše uvedené dražbě Aukční
síni Naxos Plzeň, a.s.. Takže od 14.5.2002 má
č.p. v Mezirolí nového majitele.
Takovéto věci se ve světě stávají. Je kolem nás
řada případů, kdy záměry podnikatelů byly
nad jejich schopnosti a síly a během několika
dní, mnohdy vteřin, jsou z boháčů chudáci.
Kde ale berou takový lidé jako paní Kutálková
odvahu a drzost stavět se proti poctivým
a čestným občanům obce, psát na ně pomluvy,
smyšlené stížnosti a petice na možné i nemožné instituce tohoto státu?
Kde berou odvahu veřejně lhát na takových
jednáních jako je zastupitelstvo města a zatím
beztrestně šířit nepravdy na všech úrovních?
Téměř devět let paní Kutálková /s plnou mocí
svého syna/ vybírala nájemné ze tří bytů od řady
podnájemníků v domě, který nikdy nebyl z morálního hlediska jejich a který nikdy nezaplatili.
Jakým právem? A kdy a komu tyto peníze vrátí?
Jakým právem sepisovala další a další nájemní
smlouvy k oklamání soudu i správce konkurzní podstaty?
Do domu neinvestovala paní Kutálková ani korunu. Kdysi funkční byty jsou dnes bez vody
a el. proudu, zdivo je poničené nepovolenými
stavebními úpravami, děravou střechou zatéká
a některé místnosti se staly skládkou odpadků
a stavební sutě.
A já se ptám: Jak dlouho budou řádní občané
tohoto státu trpět takovéto a podobné šlendriánství mezi sebou a ze svých daní doplácet na
takovéto a podobné nepořádky v malém i ve
velkém? Byla opravdu někdy důchodkyně
Kutálková "nedobrovolným sponzorem neplatičů" a nebo jsme my všichni nedobrovolnými
sponzory stěžovatelské mánie a nepovoleného
podnikání důchodkyně Kutálkové???
Ladislav Cinegr

I takto vypadají místnosti v č.p. 43 v Mezirolí po devítiletém užívání paní Kutálkovou a jejím synem Oldřichem.

Volební program ODA 2002
O D A – Oddanost svobodě
Voliče již dávno přestaly zajímat detailní a zpravidla také nerealizované sliby, které mají vést ke
zlepšení toho či onoho aspektu života, a prohlášení, na které strany zapomínají po volbách.
ODA neopírá svoji politiku o nereálné sliby, ale o trvalé a osvědčené hodnoty. Proto volební program
zdůrazňuje tři tradiční pilíře:
1. Osobní svoboda
2. Volná soutěž
3. Rovná příležitost
Osobní svoboda
Osobní svoboda je výrazem respektu k řádu,
k právu a morálce a její míra je vyvážena osobní odpovědností za každé svobodné rozhodnutí.
Popřením osobní svobody je často uplatňovaný
princip anonymního kolektivního rozhodnutí
a přesunu odpovědnosti na tzv. odborníky. Osobní
svoboda je neslučitelná s tolerancí k zločinu.
Každý člověk má odpovědnost nejen za svoje chování, ale v neposlední řadě má i svobodnou volbu
a současně i odpovědnost na velmi širokém poli
zdravotní péče, výchovy a vzdělávání.
Návrh opatření: veřejná správa
Snížíme počet ministerstev na 11 úřadů, snížíme
počet úředníků státu o 30%,posílíme kompetence
krajů a obcí v oblasti místního a regionálního rozvoje,posílíme diferencovanou obecní daň, která
nahradí jiné daně, podpoříme přímou volbu starosty obce a hejtmana kraje tak, aby nevymahatelná
kolektivní odpovědnost byla nahrazena osobní odpovědností vůči občanům – voličům.
Sociální péče, zdravotnictví. Sociální dávky při péči
o seniory a hendikepované zaplatíme lidem a ne
institucím.Upravíme parametry sociální politiky
tak, aby sociální podpora byla poskytována potřebným. Vymezíme základní standard zdravotní
péče, kterou pojištěnci musí za své peníze dostat
a navrhneme individuální zdravotní účty jako nadstandard při zachování základní zdravotní péče.
Podpoříme nestátní organizace při výkonu sociální péče ve zdravotnictví
Školství. Umožníme vysokoškolské vzdělání každému zájemci, zavedením školného na vysokých
školách, podpoříme vznik stipendijních fondů.
Podpoříme rozvoj nestátních vysokých škol
Rovnost před zákonem. Budeme prosazovat rovné
podmínky v přístupu k práci, k veřejným funkcím
a v platovém ohodnocení pro ženy i muže
Volná soutěž. Bohužel stále platí v mnoha oblastech , že „všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si
rovnější“. V celé řadě oblastí trvá zjevná nerovnost
v přístupu k informacím, v postavení před zákonem, v hospodářské a politické soutěži. Základním zdrojem bohatství národa jsou tvůrčí a iniciativní jednotlivci, malí a střední podnikatelé, které
chceme podpořit především usnadněním přístupu
ke kapitálu, informacím a progresivním technologiím.

Návrh opatření: Daně
Vypracujeme zákon o rozpočtovém určení daní,
který stanoví příjmy krajů a obcí na základě kombinace principu rovnováhy ( podle počtu obyvatel)
a principu zásluhovosti ( podle rozsahu aktivit)
Jsme pro nízké daně, nesouhlasíme s jakoukoliv
podobou daňových prázdnin. Jsme pro rovnou
daň s fixním podílem daňových úlev a asignací na
veřejně prospěšnou činnost.
Bydlení. Vytvoříme skutečný trh s byty uvolněním
nájemného a podporou investiční výstavby nájemních bytů
Media. Budeme prosazovat demonopolizaci mediálního trhu a budeme aktivně podporovat otevření
mediálního trhu dalším subjektům. Nepřipustíme
privatizaci nebo změnu charakteru menšinového
II. programu ČT
Ekonomika. Restrukturalizaci hospodářství směrem k ekonomice založené na znalostech.
Pomůžeme malým a středním podnikatelům v mezinárodních projektech.Prosadíme přímé zahraniční investice na základě rovných a nediskriminačních podmínek.
Rovná příležitost. Základním předpokladem rozvoje společnosti je respektování principu rovné
příležitosti pro všechny účastníky Proto ODA zásadně protestuje proti vytváření různých temných
„bratrstev“, které si uzurpují právo na rozhodování, právo na informace nebo právo na jediný
správný výklad.
Tento program je naše dohODA s občany!
Ing. Jan Horník – starosta obce BoÏí Dar – lídr ODA
– Karlovarsk˘ kraj
Olga Zámostná – ãlenka ZMû Nová Role

Realitní kancelář

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

Nabízí
Správu domů a bytů vlastníků
Koupě a prodej nemovitostí a bytů
Sepsání kupní smlouvy do 24 hod.
Pro své klienty poptáváme
Nemovitosti, byty,
pozemky
a nebytové prostory
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P¤EDSTAVUJE SE VÁM KANDIDÁT Z NOVÉ ROLE
PRO PARLAMENTNÍ VOLBY 2002
Kandidát z Nové Role, Vladimír DICÁ, kandiduje na 7. místě kandidátní listiny KOALICE
Zastoupení našeho města v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je možné. Jak to může
Nové Roli prospět? Osvědčeným přínosem pro zdravý vývoj společnosti je včasná informovanost
a věcná diskuse s konkrétními výsledky. Určitě mohu v případě mého zvolení slíbit hodnotnou komunikaci o dění ve sněmovně, konzultace návrhů zákonů již před jejich schválením a tedy přímé spojení s městem, m.j. pravidelné besedy s občany města a účast na jednáních zastupitelstva města.
Moc je především zodpovědnost a zodpovědnost je především pracovitost a pokora. A právě ta pokora jakoby se mnoha současným politikům vyhýbala širokým obloukem.
Věřím a jsem přesvědčen, že politiku lze dělat i slušně, a to je mým prvořadým cílem!
Narodil jsem se v Karlových Varech, je mi 41 let a v současnosti pracuji ve funkci tajemníka
Městského úřadu Nová Role. Do této funkce jsem byl jmenován na základě konkurzu ke dni
1. 8. 1999. V Karlových Varech jsem vystudoval střední průmyslovou školu stavební a nyní při práci
studuji Vysokou školu Karlovy Vary v oboru „Veřejná správa, právní specializace“ s dalším zaměřením na studium anglického a německého jazyka. V komunální politice působím od roku 1990, kdy
jsem v Bečově n/T vstoupil do KDU-ČSL a poté tam vykonával funkci zástupce starosty obce a dále
tajemníka úřadu až do roku 1999. V letech 1995 až 1998 jsem byl též členem „Okresního shromáždění Karlovy Vary“. Na kandidátní listině kandiduji za KDU-ČSL.
Každý jedinec je individuální osobností, avšak míra jeho pozitivního či negativního projevu ve společenských vztazích je též velmi závislá na morálním stavu společnosti jako celku. Naprosto zdravá společnost je úkol nad lidské síly, přesto ale považuji za nezbytné stále se činit pro zkvalitňování životní úrovně, a to ne jenom ve fyzické podobě, ale také duševně. A pro takovou práci bych si přál, abychom všichni v sobě našli dost síly
a zdravého rozumu.

Volte KOALICI, podpořte kandidáta z Nové Role.

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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ZMĚŘTE SÍLU S NAŠIMI BOOKMAKERY
NAVŠTIVTE NAŠI POBOČKU VE VAŠEM MĚSTĚ
NAJDETE NÁS NA PĚŠÍ ZÓNĚ 125
Po – 11.00 – 12.00
13.00
Út - 10.00 – 12.00
13.00
St - 10.00 – 12.00
13.00
Čt - 10.00 – 12.00
13.00
Pá - 10.00 – 12.00
13.00
So – 10.00 – 12.00
Ne – zavřeno

–
–
–
–
–

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

...Buďte v kursu

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

ČLEN SDRUŽENÍ VÝROBCŮ PLASTOVÝCH OKEN ČESKÉ REPUBLIKY
Nabízí

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE Z PROFILŮ KBE
- výroba, dodávka a montáž
- včetně zednických prací
- splátkový prodej (Česká spořitelna a.s.)
- mikroventilace zdarma
- vnitřní hliníkové žaluzie
- nejvýhodnější ceny v západočeském kraji
- nové „stříbrné kování ROTO“ za cenu standardního kování
Kontaktní osoba: p. Jaroslav Strousek 0608/605006
e-mail: strousek@stavebnivyplne.cz
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