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Zdarma

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY VÝRAZNĚ MĚNÍ VEŘEJNÉ PRÁVO
CO SE NÁS ZEJMÉNA TÝKÁ ?
Průběh reformy veřejné správy nabírá na obrátkách. S účinností od 1. 1. 2003 dojde k určitému vyvrcholení změn právních předpisů
a tedy především zákonů zasahujících do všech
sfér našeho života. Základní změna se týká zrušení okresních úřadů a převedení jejich kompetencí výkonu státní správy z největší části na
krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a z menší části též na ostatní obce,
tedy i obec naší.
Pro občany Nové Role je důležité, že město
Karlovy Vary pro nás nadále zůstává hlavním
centrem pro vyřizování našich záležitostí, a to
buď u magistrátu města v centru města či u Krajského úřadu Karlovarského kraje, který sídlí ve
Dvorech. Přesněji budou muset informovat občany tyto úřady samy, neboť ty budou uzavírat
příslušné veřejnoprávní smlouvy a delimitační
dohody. Přitom přesunování jednotlivých pracovišť a kompetencí budou probíhat v různých časových intervalech. Mnohé změny v právních
předpisech se však výrazně týkají i naší obce
a fungování našeho úřadu a především o těch důležitých Vás budu dále informovat.
I vzhledem k tomu, že se blíží komunální volby,
považuji za nezbytné upozornit na rozsáhlou
novelu zákona o obcích, která významným
způsobem mění kompetence orgánů obce
a všichni, kteří mají vůli toto město zastupovat
a řídit, by se měli uvedeným změnám velmi věnovat. S tím dále souvisí zejména novela zákonů týkajících se školství a nově vydaný zákon
o úřednících územních samosprávných celků.
A nyní k některým změnám konkrétně:
• Připomínky a podněty občanů včetně projednání záležitostí v radě či zastupitelstvu orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do
60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva
obce, nejpozději do 90 dnů (doposud byla
maximální lhůta 60 dnů pro všechny záležitosti dle zákona o obcích).
• Obec nesmí ručit za závazky fyzických
a právnických osob, nově upraveny výjimky,
a to:
- lze ručit za závazky osob zřízených obcí,
krajem nebo státem (školy, zdravotnická
zařízení, obchodní společnosti města,
státní podniky, atd.), resp. osob s více jak
50% účastí obcí, krajů či státu v nich

-

lze ručit za závazky bytových družstev
lze ručit u úvěrů k čerpání prostředků na investice uskutečňované s podporou státu
(státní rozpočet a fondy)
- lze ručit u úvěrů k čerpání finančních prostředků na investice do nemovitostí vyvlastněných obcí
Český stát sám přitom neručí za závazky
obcí, pokud tyto závazky nejsou ošetřeny předem příslušnou smlouvou či zde není povinnost státu dána zákonem.
• Záměry obce je nadále nezbytné označovat
údaji dle katastrálního zákona, tj. údaji dle
výpisu z katastru nemovitostí. Zároveň se
však výslovně zakotvuje právo obcí bezplatného získávání údajů z katastru nemovitostí
pro výkon jejich působnosti. Záměr obce
není povinnost nadále zveřejňovat, jde-li
o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě
zřízené obcí.
• Zastupitelstvo města: členům zastupitelstva
města se nově zakotvuje pravomoc požadovat informace související s výkonem jejich
funkce mimo jiné i od zaměstnanců právnických osob, které založila obec (v Nové Roli
jde o obchodní společnosti města a školy).
Požadovaná informace musí být poskytnuta
nejpozději do 30 dnů.
Dále se zastupitelstvu mění pravomoc poskytovat dotace humanitárním a jiným neziskovým organizacím, kdy o jejich poskytnutí rozhoduje, jde-li o více jak 50.000 Kč. O dotacích v nižších částkách rozhoduje rada města,
pokud si i tuto pravomoc zastupitelstvo města
svým rozhodnutím nevyhradí. Obdobně je
tomu u pravomoci postoupení pohledávky,
jde-li o více jak 20.000 Kč. Zastupitelstvu
města je též nově výslovně vyhrazeno právo
peněžitých i nepeněžitých vkladů do právnických osob.
• Rada města bude moci rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
svěřit příslušnému odboru městského úřadu
či příspěvkové organizaci města (školy). Co
se týče hospodaření města, rozpočtová opatření bude moci rada města od příštího roku
provádět v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města (budou tedy zastupitelstvem pouze vymezeny určité mantinely

k rozhodování o rozpočtových opatřeních,
ale rozhodovat bude již rada sama).
Rada města dále v souladu se změnou zákona o státní správě a samosprávě ve školství
bude rozhodovat o jmenování a odvolání ředitelů škol (k tomu je nutný souhlas krajského úřadu). V souvislosti s tímto je povinností obcí do konce roku 2002 zřídit ze
všech škol příspěvkové organizace obce,
resp. je přičlenit k jinému školskému zařízení, které je již právním subjektem jako
příspěvková organizace. U nás se jedná o takovou transformaci u obou mateřských škol
(Nová Role a Mezirolí) do formy samostatných příspěvkových organizací města - v současnosti se připravuje projednání zřizovacích listi v zastupitelstvu města. Základní
škola a zvláštní škola již touto transformací
prošli k 1. 1. 2002.
• Starosta města je mimo jiné postaven do
funkce statutárního orgánu zaměstnavatele
vůči tajemníkovi MěÚ a členům zastupitelstva, kteří by byli pro výkon funkce uvolněni
- to znamená, že by funkci vykonávali jako
v plném pracovní úvazku u města. Tajemníka
MěÚ starosta města jmenuje a odvolává po
předchozím souhlasu ředitele krajského
úřadu.
Obdobně tajemník MěÚ je nově postaven plnohodnotně do funkce statutárního orgánu
zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu a nadále od
1. 1. 2003 již nemá pravomoc řídit a kontrolovat organizační složky obce (u nás se jedná
o knihovnu).
Kompetence v řízení a dozoru nad organizacemi zřízenými městem (obchodní společnosti města, školy, knihovna) by si tak měli
mezi sebe rozdělit členové zastupitelstva
města, nejsou-li jinak tyto kompetence výlučně vyhrazeny zákonem příslušnému orgánu města, to je radě či zastupitelstvu města.
Rada města plní zejména funkci jediného společníka obchodních společností založených
městem. U nás to znamená, že prakticky plně
ovládá a spolu s dozorčími radami společností kontroluje Technickou službu Nová
Role, s.r.o., a Norobyt, s.r.o. (obchodní společnosti se 100% účastí města Nová Role).
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• Úředníci městského úřadu spadají od
1. 1. 2003 pod zvláštní režim zákona o úřednících územních samosprávných celků.
Tento zákon opět znamená zásadní průlom
do práce úřadu, do práv a povinností jeho
pracovníků. Tímto zákonem se mění též zákoník práce, kdy určitá práva a povinnosti
úředníků se již neposuzují zákoníkem práce,
ale právě uvedeným speciálním zákonem.
O jaké podstatné novinky, které se týkají především našich pracovníků městského úřadu,
se jedná?
Tajemník MěÚ je nadále pro účely nového zákona vedoucím úřadu a vedoucí odborů jsou
obdobně pro účely nového zákona nazývány
vedoucími úředníky.
Pro řádný výkon funkcí těchto vedoucích
úředníků musí být splněny určité kvalifikační
předpoklady, a to zejména:
- praxe ve veřejné správě (pro účely nového
zákona se v podstatě uznává praxe z doby
po roce 1990)
- odborná způsobilost prokázaná příslušným
vzděláním a zejména uzavřenou zkouškou
a osvědčením MV ČR
- a dále samozřejmě bezúhonnost, právní
způsobilost, aj.
Dále bude tajemník MěÚ povinen na každé
uvolněné místo úředníka v jeho úřadu vyhlásit
veřejnou výzvu za zákonem stanovených podmínek (úředníkem pro tyto účely nejsou pracovníci obslužných provozů - úklid, údržba
apod.) a obdobně bude povinen na každé uvolněné místo vedoucího úředníka vyhlásit výběrové řízení. Stejně bude muset povinně vyhlašovat výběrové řízení starosta města na funkci
tajemníka MěÚ.
Tato výběrová řízení mají v postatě obdobné
podmínky jako výběrová řízení podle zákona
o zadávání veřejných zakázek. To znamená:
- že jsou veřejná a prokazuje se splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů o místo
- výběrové řízení vyhlašuje tajemník MěÚ,
resp. u tajemníka starosta, který zároveň
jmenuje a odvolává předsedu a ostatní
členy povinně zřizované výběrové komise
- výběrová komise je neveřejná a po posouzení uchazečů vypracuje zprávu a tu předkládá kompetentnímu orgánu před přijetím
uchazeče do pracovního poměru (tj. tajemníkovi, starostovi či radě města)
- k předložené zprávě komise tajemník, resp.
starosta, přiloží záznam o uzavření smlouvy, resp. jmenování, s vybraným uchazečem a toto celé musí být uchazečům k dispozici k nahlédnutí
- pracovní smlouva, resp. jmenování, může
být uzavřena pouze s uchazečem splňujícím příslušné kvalifikační předpoklady
a požadavky
Každý úředník má novým zákonem výslovně
stanoveny rozsáhlé povinnosti, ať se již týká
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a v jaké funkci je postaven. Povinnosti poskytovat informace na jedné straně a na druhé chránit utajované skutečnosti a osobní data a údaje.
Má zákonem stanovený postup při přesvědčení, že nadřízený jej nutí či mu ukládá úkoly
v rozporu s platným právem. Vykonávat jinou
výdělečnou činnost s určitými výjimkami je
úředník oprávněn jen po předchozím souhlasu
zaměstnavatele, přičemž nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu
podnikající právnické osoby, nejedná-li se o vyslání samotným zaměstnavatelem do těchto orgánů. Mimo to tajemník MěÚ nesmí vykonávat
funkce v politických stranách, ale může být
pouze řadovým členem. Samozřejmě je dále
stanoveno mnoho obecně a eticky pojatých povinností úředníků (dodržování ústavního pořádku a právních předpisů, hájení veřejného zájmu, nestranné a slušné chování, nepřijímání
darů, hospodárné chování, předcházet střetu
zájmů, řádné plnění stanovených povinností,
aj.).
Vzdělávání úředníků je další rozsáhlou změnou,
kdy tajemník MěÚ bude povinen vypracovávat
plány školení a vzdělávání úředníků. Ta jsou
jednak průběžná potvrzující odbornost, ale zejména jsou k zajištění zvláštní odborné způsobilosti pro dostatečný počet úředníků k zajištění plnění požadovaných a ve smyslu zvládnutí
právních předpisů nesmírně náročných úkolů.
Mimo to u nově přijímaných pracovníků, pokud již nemají dostatečné vzdělání je povinností zajistit vstupní vzdělání.
Zákonem jsou dány určité výjimky (např. u lidí
v předdůchodovém věku) a určité postupné termíny (nejzašší až do konce roku 2007), aby
bylo možno postupně se na úřadech dostat na
kvalitativní úroveň činnosti zákonem předpokládanou a tedy srovnatelnou se zeměmi
Evropské unie.
Další významné změny zákonů, které bych rád
ještě zmínil jsou změny zákona o rodině a matričního zákona. Tato změna zákona, spolu s většinou rozsudků soudů, je dalším jasným důkazem a potvrzením, že veškeré svatby konané na
našem městském úřadě byly konány řádně,
a celá vyvolaná aféra kolem svateb v Nové Roli
byla nešťastná a naprosto zbytečná.
Změnil se též stavební zákon a z našeho hlediska je na této změně zajímavé, že od 1. 1.
2003 je za pořizování územních plánů zodpovědný pro nás Magistrát města Karlovy Vary.
Na financování se však obce mohou domluvit
prakticky jakkoliv a tak lze předpokládat, že
Karlovy Vary budou požadovat financování
městy, pro které budou územní plány tvořit.
Tato skutečnost nijak nebrání našemu městu
a jeho občanům být plně angažovány při tvorbě
územních plánů. Karlovy Vary pro nás budou
zejména metodickým a ve vztahu ke státní
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správě zodpovědným orgánem při tvorbě.
Pokusil jsem se orientačně o vystižení těch
podstatných a zajímavých změn v rámci reformy veřejné zprávy, které se na nás doslova
valí a týkají se přímo i naší správy města.
Do určité míry jsou v dnešní době právní předpisy skutečně chaotické a správně naše práva
a povinnosti chápat vykládat a realizovat je
mnohdy nad lidské síly. I z tohoto důvodu mají
obce určitý postupný časový harmonogram na
přizpůsobení se všem změnám, jako je např.
ustanovení v novele zákona o obcích, kterým se
dává obecním úřadům čas do konce roku 2003
na uvedení svých evidencí do souladu s požadavky tohoto zákona.
Znovu tedy apeluji na všechny, kteří se chtějí
v dalším volebním období podílet na řízení
města, ať již jako zastupitelé města či jako jeho
zaměstnanci, aby své síly napnuli především ke
smysluplnému dialogu a práci, ke smysluplné
a veřejnosti otevřené tvorbě i oponentuře. A já
věřím, že to možné je. Věřím, že i přes pestrou
rozličnost v názorech mohou vnímaví lidé
s vůlí domluvit se nalézt vhodná, více či méně
kompromisní, řešení problémů, které toto
město bude muset řešit.
Občany pak mohu poprosit o určitou dávku tolerance při jednání na městském úřadě, neboť
jsem přesvědčen, že kolektiv našeho úřadu je
dostatečně kvalitní a schopný velké změny ve
veřejné správě dobře zvládnout. Problémy, kterým se samozřejmě nikdo nevyhne se budeme
snažit v rámci našich schopností a možností co
nejlépe řešit.
Vladimír Dicá,
tajemník MěÚ Nová Role

VOLBY 2002
Upozorňujeme volební strany, které se
chtějí presentovat v rámci voleb 2002 do
zastupitelstva města Nová Role na stránkách Novorolského zpravodaje 10/2002,
že je možné příspěvky (nejlépe na disketě)
předat v termínu do 16. září 2002, a to
v rozsahu poloviny stránky zpravodaje.

VÝZVA OBČANŮM
Město Nová Role tímto vyzývá občany
města k úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu za druhé pololetí roku 2002,
a to nejpozději do 30. 9.
Zároveň připomínáme občanům, kteří stále nezaplatili poplatek za 1. pololetí, že pokud poplatek neuhradí, správce poplatku
vyměří poplatek platebním výměrem.
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ZDÁRNÉ TAŽENÍ A OSLAVY HASIČŮ V MEZIROLÍ
18. května - Žlutice - O pohár starosty městav tomto pohárovém klání v požárním útoku
na jeden pokus do kopce se srážením plechovek se zapojilo jen družstvo žen z našeho
sboru. Svým parádním pokusem nechaly své
soupeřky za sebou a soutěž vyhrály. A to dokonce jejich pokus byl celkově druhý nejrychlejší, předhonili je jen muži z Nejdku, i když
poměřovat ženy s muži je trochu podivné, jelikož organizátor rovněž udělil pohár za nejrychlejší útok ze všech…
25. května - Mezirolí - v tento den si hasiči
v Mezirolí dovolili v rámci možností oslavit
110 let trvání sboru v obci. Den začal ráno
soutěží v požárním útoku dle pravidel požární
sportu (jednotné v celé ČR), jejíž začátek
spolu s námi zahájil starosta města p. Heřman. Vzhledem k počtu přihlášených a k nabitému programu jsme provedli prvé vyřazovací pokusy, z nichž pět nejrychlejších ženských a deset mužských družstev postoupilo
do druhého pokusu kde měli možnost si svůj
čas vylepšit, platil ten rychlejší z obou pokusů.
Nakonec v kategorii ženy po čtyřech neplatných pokusech postoupila jen družstva
Mezirolí, Nové Role a Chodova, která se
v tomto pořadí také umístila a pohár za vítězství zůstal v Mezirolí. V kategorii muži, v níž
mimo soutěž startovalo družstvo Hasičského
záchranného sboru K. Vary, se sváděl mnohem litější boj a po neúspěšném, ale pěkně rozeběhnutém pokusu Dalovic se nakonec umístění rozdělili týmy Mezirolí, Chodova
a Nejdku.
Ženy:
1. Mezirolí
2. Nová Role
3. Chodov

Muži:

1. Mezirolí
2. Chodov
3. Nejdek
HZS K. Vary

Po soutěži jsme po krátké pauze pokračovali
dětským dnem, jelikož následující víkend jsme
opět měli jet soutěžit a tak jsme děti o tento
každoroční zážitek nechtěli připravit. A tak se
opět sváděli lité boje při zdolávání různých
nástrah, které vždy končili nějakou tou sladkou odměnou. V závěru opět nastal čas na
kousání koláčů a tradiční přetahování lanem
do kterého se dětinsky nechají vždy vtáhnout
i dospělí. Po zbytek večera a ještě dlouho do
noci velmi pěkně hrála známá kapela
Valchaři. Takto velká akce se neobešla rozhodně bez pomoci sponzorů: v prvé řadě to
byl MěÚ v Nové Roli, jenž se podílel výrazně
na zajištění soutěže a kulturního vystoupení
finanční částkou. Dále přispěli p. Musil, p.
Švejdar, p. Ettler, p. Krnáč, rodina Bílova,
p. Lexa, p. Lapáček, osadní výbor Mezirolí,
p. Süssner, s. Lörinczová, p. Pospěch Zd. st. ,
p. Pospěch Zd. ml. , a p. Pospěchová nám
opět upekla koláče na kousání. Dále také děkujeme hostinci Hubert a jeho zaměstnancům
za zajištění občerstvení po celý den.
1. června- Nová Role - okresní kolo v PS. Do
této soutěže jsme šli s cílem udělat co nejlepší
výsledek a pokusit se postoupit. Což se splnilo
oboje jelikož družstvo mužů skončilo na druhém místě za Dalovicemi, v jejichž výběru pro
krajské kolo se objeví i členové našeho družstva. Děvčata však nenechala nikoho na pochybách a po pěkném výkonu na štafetě ještě
utvrdila provedením požárního útoku ve svém

osobním rekordu postoupila podruhé za sebou do krajského kola.
Ženy:
1. Mezirolí
2. Jáchymov
3. Nová Role
Muži:
1. Dalovice
2. Mezirolí
3. Bošov
8. června - Jáchymov - okresní kolo Plamen jarní část. Naše nové družstvo mladých hasičů
jelo soutěžit v kategorii starších v požárních
disciplínách MH. Jako nováček a s handicapem při neúčasti na podzimní části (ještě jsme
nebyli založeni) jsme vstupovali do soutěže
s obavami, ale hned po první disciplíně jsme
na vše zapomněli.
Štafeta CTIF 2. místo - jedním
slovem
krása
Útok CTIF
4. místo - složitá disciplína,
ale příště lépe nastříkáme
Štafeta Plamen 3. místo - soupeři nevycházeli
z údivu
Útok Plamen 5. místo - sice jsme měli nejrychlejší čas, ale pokus byl neplatný
V celkovém hodnocení jsme ještě z posledního místa po podzimu (který jsme neběželi),
dokázali bodově předhonit Dalovice a tak celkové pořadí bylo 1. Teplá, 2. Jáchymov, 3.
Útvina a 4. Mezirolí, 5. Dalovice.
Míla Pospěch
Velitel a vedoucí kolektivu malých hasičů
SDH Mezirolí

PÉTANQUE V MEZIROLÍ
V Mezirolí se opět hrál pétanque. V neděli
30. 6. 2002 uspořádali místní SK Koloťuci
další ze seriálu turnajů, tentokrát pro děti.
Turnaj se konal na mezirolské návsi. Za hezkého nedělního odpoledne se k prezentaci dostavilo 24 dětí ve věku od 4 do 15-ti let. Děti
byly rozděleny do tří skupin. V prvé se utkaly
ty nemladší (všem byly 4 roky) dvoukolově
systémem každý s každým. Zde si první místo
vybojovala Barča Kubíková před Kájíkem
Pavlovičem a Verunkou Nožkovou. Čtvrté
místo obsadil Lukáš Melichar.
Ostatní děti vytvořily dvojice (dvě trojice),
které byly nalosovány do dvou skupin, kde
hrály také každý s každým. První dva týmy postoupily do semifinále a ostatní se podle umístění ve skupinách utkaly v zápasech o konečné
umístění, tj. 5-té až 9-té místo.

Semifinále:
• Klárka Kubíková, Martina Kuglerová
Filip Král, Vojta Majoroš
• Nina Králová, Monika Březinová
Jarda Süssner, Jiřík Fico
Finále:
Jarda,Jiřík : Filip, Vojta
Konečné pořadí:
1. Jarda Süssner, Jiřík Fico
2. Filip Král, Vojta Majoroš
3. Klárka Kubíková, Martina Kuglerová
4. Nina Králová, Monika Březinová
5. Verča Kubíková, Hanka Pavlovičová
6. Lucka Nováčková, Gábina Nováčková
7. Linda Zelenková, Lucka Pavlovičová,
Dušan Buber
8. Melanie, Nadine
9. Alice Králová, Vašek Nožka,
Vendy Medková

Všichni soutěžící byli odměněni věcnými cenami a ti nejlepší získali diplomy.
Poděkování patří rozhodčím za trpělivost
a spravedlivé rozhodování a MěÚ Nová Role
za finanční podporu.
Jaroslav Süssner

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
p r o d o m á c n o s t i firmy
• Mytí oken, praní koberců, atd.
• Jednorázové i dlouhodobé úklidy
Kontakt: R. Makovcová
0607 110 553
nebo 017/382 64 29 (večer)
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2. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH
ZÁVODŮ V MEZIROLÍ
V sobotu 15.6.2002 uspořádal Rybářský klub
Mezirolí 2. ročník rybářských závodů. Stejně
jako v loňském roce se závody uskutečnily na
požární nádrži u návsi v Mezirolí.
Závody byly odstartovány v 6.00 hodin a do
11.00 hodin měli soutěžící možnost nachytat,
co nejvíce ryb. Každý centimetr ulovené ryby
byl ohodnocen jedním bodem.
Soutěže se zúčastnilo celkem 22 rybářů
z Mezirolí, Chranišova, Bečova nad Teplou,
Karlových Varů a Nové Role. 11 účastníků bylo
v soutěži dospělých a stejný počet v soutěži dětí
a mládeže. Za pěkného počasí bylo uloveno téměř 200 kusů ryb sedmi druhů. Největší úlovek
v soutěži dospělých měl Antonín Klements
(kapr 51cm). V soutěži dětí "vytáhla" Zuzka
Bílová kapra o délce 38 cm.
pořadí v kategorii dospělých:
1. Josef Štefka
Bečov
2. Miroslav Nekys
Chranišov
3. Jaroslav Pejšek
Chranišov
4. Tomáš Štefka
Bečov
5. Martin Jaroš
Bečov
6. Václav Jaroš
Bečov
7. Antonín Klements Chranišov
8. Pavel Pavlovič
Mezirolí
9. Josef Brabenec
Nová Role
10. Zdeněk Schertler K. Vary
11. Jan Řehák
K. Vary
pořadí v kategorii dětí a mládeže:
1. Zuzka Bílová
Mezirolí
2. Hanka Pejšková
Chranišov
3. Nikolas Nekys
Chranišov
4. Miroslav Pejšek
Chranišov
5. Lucie Pavlovičová Mezirolí
6. Lucie Nováčková K. Vary
7. Linda Zelenková Mezirolí
8. Jiří Fico
Mezirolí
9. Jaroslav Pokorný Nová Role
10. Verča Kubíková
Mezirolí
11. Gábina Čížková
K. Vary
Všichni zúčastnění byli odměněni věcnými cenami, které se podařilo zajistit za přispění:
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Jak dál…?
Již od jara letošního roku jsme seznamováni
s tím, jaké bude od roku 2003 územně správní
členění ČR i dotační politika. Všechno to jsou
dost složité otázky. Pro naší smíšenou organizaci Sdružení zdravotně postižených z toho vyplývá hlavně to, že k 31. 12. 2002 má dojít ke
zrušení SZdP v ČR se sídlem v Praze 8, Karlím,
Karlínské nám. 12 i s jeho celostátní působností. Podle dohody mezi představiteli členů
SZdP v ČR (Svazu tělesně postižených, Svazu
neslyšících a nedoslýchavých, Svazu nevidomých a slabozrakých, Svazu diabetiků, Svazu
postižených civilizačními chorobami a dal.),
vznikla již k 27. 6. 2002 Národní rada zdravotně postižených České republiky (NRZP
ČR), která je dnes již uznávaných iniciativním
a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování zájmů zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy, samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi
a institucemi, Z toho důvodu NRZP ČR zastupuje zdravotně postižené ve Vládním výboru
pro zdravotně postižené občany a orgánech významných organizací jako je např. Svaz města
a obcí ČR aj.
Úkol, který teď stojí před naší smíšenou organizací, je nalézt řešení jak dál. Jak se vyrovnat
s usnesením ÚV SZdP ČR z 25. 7. 2002. Jsou
nám navrhovány tyto možnosti transformace:
1) Přeměna smíšené organizace na specifickou
organizaci. (V našem případě, kde je větší počet členů spadajících do skupiny civilizačních
MěÚ Nová Role, Klempířství Josef Bartoš, pan
Brabenec - Nová Role, pan Petr Kubík Mezirolí, Maso-uzeniny Jaroslav Pokorný Nová Role a Smíšené zboží Nádražní - Bečov
nad Teplou. Děkujeme tímto všem sponzorům
a také všem, kteří se starali o občerstvení všech
zúčastněných: Božence Bartošové, Zuzce
Bartošové, Blance Neužilové, Jarce Zelenkové
a Štefanu Nováčkovi.
Rybářský klub Mezirolí

chorob by připadalo v úvahu založení zákl.
org. Svazu civilizačních chorob.) Členy by
mohli být i tělesně postižení avšak s dvojím
členstvím.
2) Přeměna smíš. organizace na několik specifických organizací (ZO SCCH, ZO STO
apod.) vždy jako samostatný subjekt s vlast.
výborem, IČO a dal.
3) Přeměna smíš. org. na samostatné občanské
sdružení. (Vlastní stanovy, regitr. u MV ČR,
IČO a dal. povinné kroky).
4) Zrušení organizace.
Ať už se členská schůze rozhodne pro kteroukoli z prvních tří variant, bude muset ustavit likvidační komisi pro provedení všech povinných
kroků nejprve ke zrušení smíšené organizace
a teprve pak zajistit nástupnictví.
Tak to je teď náš problém. Pro které řešení se
rozhodneme? Kdo z našich členů bude ochoten a mít sílu a schopnost dobrovolně vykonávat některou z odpovědných funkcí ve vedení
nové základní organizace po zrušení té dosavadní smíšené?
V nadcházejícím období je představa NRZP
ČR, že občanská sdružení zdravotně postižených budou mít vedle spolkové činnosti ještě
další významnou funkci, a to poskytování různých služeb pro zdravot. postižené občany regionu.
Náš novorolský problém je v tom, že jsme od
doby založení Svazu invalidů v r. 1972, přes
transformaci na SZdP v r. 1991 již hodně zestárli. V naší smíšené organizaci je nyní 5 členů
starších 80 let, 64 členů je ve věku od 70-79 let,
57 členů je ve věku od 60-69 roků, 7 členů je od
50-59 roků a 5 osob je od 40-49 let. Kolem 20
členů je trvale imobilních. Celkem je u nás registrováno 138 členů.
Takže tím vším se bude zabývat členská schůze
naší SO SZdP, která bude svolána v září opět do
sálu hasičského domu. Prosím všechny naše
členy, kteří osvědčili dobrý vztah k naší společné činnosti při různých akcích již v předchozích letech, kteří si váží našich společných výsledků, mají řadu pěkných vzpomínek na výlety, setkání, schůzky v klubu, exkurze, tanečky,
setkání s představiteli města, výstavy a dal., aby
na jednání členské schůze přišli. Aby pomohli
nalézt rozumnou alternativu, kdy by naše činnost zcela nezanikla. Ovšem bez dobrovolníků,
kteří na sebe budou ochotni vzít zase něco navíc, to jinak nejde. Protože „smíšenka“ nemá
žádná omezení v přijímání nových členů, je
možné, že se najdou mladí invalidní důchodci
s velkým srdcem, organizačními schopnostmi
a ochotou napomoci svým starším spoluobčanům v jejich snaze po důstojném životě ve vyšší
věku. Rádi takové občany mezi sebou uvítáme.
Jaroslav Červený
Předseda SO SZdP N. Role
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RADY ZAHRÁDKÁŘŮM NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2002
Září je měsícem časného podzimu a "babího
léta". Dnem 23. září začíná astronomický podzim - podzimní rovnodennost. Koncem měsíce mohou přijít již přízemní mrazíky. Babí
léto je obdobím suchého, slunečného, málo
větrného a přes den dosti teplého podnebí.
Pěkné růže v zahrádce věští pěkný podzimek
a pozdní zimu. Rostliny pomalu začínají přecházet do vegetačního klidu. Koncem měsíce
musíme udělat nebo dokončit prosvětlení koruny stromů a keřů (můžeme udělat i hlubší
řez).
V ovocné zahradě
- končíme sklizeň pozdních letních jablek a začínáme postupně sklízet podzimní odrůdy
jablek, slivoní a ořechů,
- rybíz, angrešt a maliny prosvětlíme a odstraníme staré větve,
- hnilobou nakažené ovoce likvidujeme v asanační jámě,
- na kmeny stromů připevňujeme lepové pásy
(Chemstop) k zabránění lezu píďalky do korun stromů,
- dokončujeme výsadbu jahodníku se silnými
kořenovými baly,
- záhony jahodníků podle potřeby zavlažujeme,
přihnojujeme, okopáváme a zbavujeme šlahounů,
- dokončíme úpravy skladovacích prostor, větráme abychom snížili teplotu a zpomalili dozrávání ovoce,
- jablka ukládáme do dvouvrstev a stopkou
dolů,
- proti sazovitosti jablek stříkáme 0,3% roztokem NOVOZIRU nebo 0,15% roztokem
Clarinu
V zeleninové zahradě
- uvolněné záhony oséváme rostlinami na zelené hnojení,
- pokračujeme ve sklizni plodových a salátových zelenim, košťálovin, pórku a kořenových
zelenin,
- vyséváme ještě špenát a polníček pro jarní sklizeň,
- na nově připravené stanoviště můžeme vysazovat cibuli sazečku, pažitku, reveň, libeček,
česnek atd.,
- omezujeme zálivku zelenin určených ke skladování,
- na venkovní záhony můžeme vysázet předpěstované sazenice zimního salátu a ozimé kapusty, čímž docílíme ranější sklizně v jarním
období,
- plně vyvinutá zelená rajčata otrháme a necháme v teple dozrát,
- můžeme vysévat ještě ředkvičky, kopr, jarní
salát popř. pekinské zelí,

V okrasné zahradě
- sázíme dvouletky, drobné cibuloviny a trvalky
rostoucí na jaře a v létě,
- okrasné dřeviny citlivé na mráz přihnojujeme
síranem draselným,
- vysazujeme jehličnany a stálezelené listnáče,
- začínáme vysazovat cibule tulipánů, hyacintů,
hřebčíků, narcisy (všechny cibuloviny můžeme vysazovat do poloviny října), před výsadbou je vhodné cibule mořit ve Fundazolu
nebo roztoku hypermanganu,
- sklízíme hlízy mečíků, dosen, tygřic a šťavelů,
montbrécie atd. (montbrécie můžeme ponechat na záhoně a řádně přikrýt před zimou
chvojím), vše dobře osušíme a ponecháme
v suché a chladné místnosti,
- upravíme živé ploty, můžeme zakládat nové
- na stanoviště můžeme přímo vysévat chrpu,
mák, stračku, černuchu a jiné květiny, které
nám brzy na jaře vzejdou a kvetou,
- trávník, který nám zdrnovatěl a zmechovatěl
prořežeme nožovými hráběmi,
- připravíme si jámy pro podzimní výsadbu
růží atd.,
- stavíme novou skalku, aby se nám přes zimu
dobře usadily položené kameny,
- opravujeme okraje záhonů, obrubníky, trávníky atd.,
- přesazujeme trvalky a skalničky, rozsazujeme
husté trsy květin a odplevelujeme okrasné
plochy,
- zkontrolujeme vodní nádrže, odstraníme nečistoty, připravíme vodní rostliny na zimní
ukrytí a vyprázdníme nádrže
Ve skleníku a fóliovníku
- půdu dle potřeby dohnojíme popřípadě prosypeme pískem,
- silně prohnojenou půdu kompostem používáme pro výsadku kedluben, květáků, brokolice popř. k dopěstování celeru,
- ve sklenících necháme dojít keříčková rajská
jablíčka, která zavěsíme od stropu dolů,
- do zakrytých zařízení můžeme přemístit
různé druhy květin k prodloužení jejich vegetace, jakož i zeleniny nebo dokonce i k získání
semen.
Všeobecně - na zahradě odstraňujeme a kompostujeme veškeré zbytky od zeleniny, květin,
plevele atd., komposty přihnojujeme superfosfátem, čímž urychlujeme zrání kompostu (do
kompostu nepoužívejte vápno). Stále máme
dosti práce s konzervováním a zavařováním
ovoce a zeleniny.
Pranostika říká:
"Jiljí jasný, podzim krásný (1. září)"
"Svatá Ludmila deštěm obmyla (16. září)"

Výbor ZO ČZS 303010 po dohodě s městem
Nová Role k 30. září 2002 v důsledku prodeje
(změny vlastnictví) zahrádek v osadě "U Mašků" ukončuje tímto nájemní vztah se zahrádkáři k pozemkovým parcelám. Aby město
Nová Role mohlo uskutečnit prodej, požadovalo na zahrádkářích, zajistit na vlastní náklady provést opravu výměr v katastru nemovitostí a vypracování geometrického plánu na oddělení zahrádek. Tato akce stála celkem 37.127
Kč (pův. rosp. 25.000 Kč), částka byla uhrazena z finančních prostředků ZO ČZS 303010
uložených na běžném účtu u ČS Nová Role.
Zahrádkáři uhradí kromě nákladů spojených
s vlastním prodejem geodetické kanceláři
pouze zaměření stavebních parcel, pokud o něj
požádali.
Nezapomeňte v příštím roce na finanční úřad
Karlovy Vary nahlásit změnu nemovitosti - daň
z nemovitosti.
Výbor všem zahrádkářům v osadě "U Mašků"
přeje do další zahrádkářské činnosti hodně úspěchů a dobrých vztahů mezi sousedy.
Pata Jaroslav

NAPODOBOVÁNÍ
Člověk, který se nezná a neváží si sám sebe,
má sklon ztotožnit se plně s někým, koho obdivuje a zbožňuje. Je to určitá forma „opičení
se“ po jiných. Znamená to odmítnout vlastní
život, abychom mohli být „jako oni“. Takoví
lidé často sní o tom, že jsou "na místě" obdivované osoby. Vnější ztotožnění se s jiným člověkem, formální napodobování jeho jednání,
gest a činů je vždy škodlivé - nezávisle na tom,
jde-li o nějakou hvězdu společenského žebříčku či o přítele. Vždy to totiž znamená zříci
se odpovědnosti za vlastní život a své totožnosti.
M..Nesyba

Září 2002

-6-

Novorolský zpravodaj

TRIBUNA
Milá redakce,
blíží se začátek školního roku a dětem i učitelům nastane čas práce. Není mnohdy co závidět našim učitelům. Profese nepříliš placená,
učit a připravovat žáky pro život, vychovávat
k slušnosti a mravnosti. Dnes není výjimkou
"prvák", který je sprostý, drzý a ke svým spolužákům brutální. Potom se divím, kde se bere
tak zvaná "šikana". Děti se shlíží v televizních
"hrdinech", kteří se rvou, boxují a kopou.
Povětšině to jsou ty děti, jejichž školní prospěch je nevalný a někteří rodiče svalují vinu
jen na kantory. Učitelé, aby se pak báli takové
dítě spravedlivě klasifikovat, pokárat, či nedej
Bože potrestat. Se zlou by se potázali. Ale problémy s takovými dětmi nejsou jen ve škole,
ale i na ulici, kde takoví nevychovanci ztrpčují
život i občanům.
Jsem tátou, dědkem i pradědkem. Do svých
75ti let jsem pracoval s dětmi v Junáku. Ti,
kteří mě za ty roky znají potvrdí, že nejsem ani
mrzout, natož abych byl zaměřen proti dětem.
Toleruji i malé darebáctví, které k dětství
patří, pakliže se ví, kdy přestat a ne tak, jak
uvádím v následujícím příběhu, který se stal
v Nové Roli 18. 7. 2002.
Sedím k večeru u televize a pojednou zazvoní
domovní zvonek. Jdu otevřít případné návštěvě, za dveřmi však nikdo. Od domovních
dveří běží asi 6-8 dětí, kluci i děvčata ve věku
7-12 let. Odhrnul jsem u okna záclonu, aby viděli, že jsem jejich hru prokoukl. Měli-li chuť
nadále pokračovat ve svých "hrátkách", patřilo by postoupit třeba o vchod vedle. Vždyť
prokouknutá hra již nemůže tolik bavit. Ne
však v případě těchto uličníků. Zazvonili podruhé i potřetí, čehož je sousedka svědkem.
Vyšel jsem před vchod a pohrozil jim jak se
říká páskem. Ale tyto děti, zřejmě znalí svých
práv, začali pokřikovati, že jim nesmím nic
udělati. Jejich drzost se nadále stupňovala
a protože nepochopili, že je konec legrace,
rozhodl jsem se jim dáti lekci, kterou by měli
dostávati od svých rodičů, dokud je čas, naordinovanou v dostatečném množství.
Protože 76ti letý dědek se nemůže honit za
dětmi, které neustále pobíhali kolem vchodu
pohromadě, vyšel jsem zadním vchodem.
Obešel jsem blok domu a dostal jsem se za povykující drzouny. Podotýkám, že ani jedno
dítě neznám jménem a ani nevím ve kterém
domě bydlí, dokonce mě to ani nezajímá. Jen
jsem splnil to, co jsem jim sliboval (nejdříve
jen slovy). Než se stačili rozprchnouti, dostali
dva, každý po jednom výchovném plácnutí
páskem, bez jakékoliv brutality. Přiznávám se,
že to nemuseli zrovna dostati praví viníci.
Protože ale běhali od našich zvonků vždy
všichni pohromadě, ne jednotlivě a protože
i v pokřikování drželi pospolu (jako dobrá

parta), usoudil jsem i já na kolektivní vinu.
Nebo se měla povolati Policie, aby provedla
daktyloskopické šetření, čí že to prstíček mačkal tlačítko zvonku?
Jiného mínění byl ale mladý "neurvala", který
se prohlásil otcem jednoho postiženého (k viníkovi se nehlásil), který v zápětí přiběhl s výhružkami a s velkou chutí do praní. Pochopitelně ve svém spravedlivém hněvu mě tykal,
jako bych s ním chodil do školy a nebo byl
v minulosti organizován ve straně či odborech. Za ním přitáhla celá ta tlupa darebů, kterých se to týkalo. Chtěl jim asi ukázat, že se
nemusí příště bát, protože on je jejich zastánce. Mohou tedy pokračovati bez obav
a rušit tak klid občanů. Zde je jen potvrzeno
staré české pořekadlo, že jablko nepadá daleko od stromu.
Tak takovéto děti opravdu našim pedagogům
ve škole není co závidět a bohužel ani jejich
rodiče.
Zdeněk Bok

Vážení zastupitelé,
jsem ráda, že se v našem městě pořádá tolik
akcí pro děti. Například maškarní karneval,
pohádkový les, poznávací zájezdy, příměstský
tábor, mikulášská besídka atd. Obdivuji
všechny lidi, kteří tyto akce organizují, děkuji.
Přesto nám v Nové Roli stále chybí pořádné
dětské hřiště se skluzavkou, prolézačkou
a houpačkami. Jistě by se našlo místo na zahradě u domu dětí a mládeže. Zahrada je chráněna plotem, školáci se zde schází v zájmových kroužcích, je zde knihovna, kterou navštěvují děti i dospělí. Navštívili jsme a vyzkoušeli hřiště v Chodově, Ostrově i v Božičanech
(u školy). Kdy bude nějaké v našem městě?
Kinosál – pořádají se zde schůze, ale bude se
v kině ještě promítat? Je promítací zařízení
ještě funkční? Jen jednou týdně, např. v sobotu jedno promítací odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Určitě budou nutné dotace,
ale je lepší, když bude mládež sedět v kině,
než u skleničky na diskotéce.
Děkuji za odpověď
A.V., Nová Role

Povodeň.
I město Nová Role měla v letošním roce a to
z 12. do 13. srpna problém s rozvodněnou řekou Rolavou. Povodeň nebyla v takovém rozsahu jako v jižních, středních a severních
Čechách. První zprávu o možné povodni jsem
obdržel od kolegy z Nejdku pana starosty
Sequense v pondělí 12. srpna 2002 v 11.30
hod., kdy hladina v řece Rolavě vystoupila na
hranici 85 cm a tato informace mě přesvědčila
o vyhlášení I. povodňového stupně - stavu bdělosti a netrvalo dlouho situace se zhoršila a byl
jsem nucen vyhlásit II. povodňový stupeň stav pohotovosti. Samozřejmě ve stejném čase
byla svolána povodňová komise na řízení krizového stavu. Členové SDH jsi rozdělili úseky
řeky Rolavy a prováděli kontrolní pochůzky,
informovali občany o vzniklé situaci. Před
půlnocí vystoupila hladina řeky na hranici
140 cm, kdy jsem následně vyhlásil III. povodňový stupeň - stav ohrožení. V tuto dobu jsem
rozhodl o přivezení mechanizace (bagru) od
firmy pana Lexy z kamenolomu ve Smolné
Peci pro případné odstranění kmenů z prostoru řeky Rolavy "U Lávky". Celá situace se
uklidnila po čtvrté hodině ranní a následně po
sedmé hodině jsem mohl oznámit zrušení III.
povodňového stupně - stav ohrožení.
S odstupem času jsem rád, že jsem nemusel
jako předseda povodňové komise využít práva
při stavu nouze, který vyhlásil premiér Špidla
v nočních hodinách.
Co říci bezprostředně po povodni. Nechápu
majitele psů, kteří si své miláčky nechávají
v pejskařském areálu a i po vyhlášení II. povodňového stupně - stav pohotovosti své psi
nechrání. Tímto svým jednáním ohrožují
zdraví členů SDH, kteří v zaplaveném areálu
evakuovali psi z kotců a hrozilo jim pokousání.
Na závěr bych chtěl velice poděkovat za pomoc členům SDH Nová Role, Policii ČR
v Nové Roli a panu Lexovi z Mezirolí za jejich
přístup při řešení povodňových krizových situací.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Vážení spoluobčané.
Blíží se termín konání voleb do nejvyššího orgánu města a to do zastupitelstva města
Nová Role. Volby se konají v pátek a sobotu 1. a 2. listopadu roku 2002, jak již asi většina z Vás zajisté ví. Tyto dny můžete odevzdat svoje hlasovací lístky do uren ve volebních okrscích našeho města. I přesto, že termín druhého dne voleb je stanoven na
Památku zesnulých (Dušičky). Věřím, že se zúčastníte komunálních voleb ve větším
počtu jak tomu bylo při parlamentních volbách. Je důležité si uvědomit, že je osud samosprávy města Nová Role ve Vašich hlasech a ne se domnívat, že zrovna můj hlas
nic nevyřeší, právě naopak.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
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Realitní kancelář

AUTOŠKOLA

DOMINO

KATEŘINA HÁNOVÁ

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

PROVÁDÍ VÝCVIK
SK. A, B, M,

Nabízí
Správu domů a bytů vlastníků
Koupě a prodej nemovitostí a bytů
Sepsání kupní smlouvy do 24 hod.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ
JÍZDY PRO MAJITELE ŘP
,

Pro své klienty poptáváme
Nemovitosti, byty, pozemky a nebytové prostory

SMĚNA BY TU

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

velké stavební úpravy, nadstandard - valmi pěkný

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

Kontakt
Marcela Zingová
U koupaliště 808, Chodov
Telefon
0607 848 723

FITCENTRUM - NOVÁ ROLE
Otevírací doba: PO - PÁ od 16.00 do 20. hod.
HODINY AEROBIKU:
Ženy:
ÚT 18.00 - 19.00 hod
Děti:
ST 17.00 - 19.00 hod
Ženy:
ČT 20.00 - 21.00 hod
Pod novým odborným vedením můžete zlepšit tvar Vaší
postavy i fyzickou kondici.
Těšíme se na Vás.
Cvičení pro ženy
v tělocvičně ZŠ začíná od 9. září a to
PO - 20.00 hod. - AEROBIC
ČT - 20.00 hod. - PRO STARŠÍ ŽENY
Cvičební hodina stojí 20 Kč.
Vhodné s sebou mít podložku
pro cvičení na zemi, pevnou obuv a pití!

2+1 - nájemní, Chodov
za 2+1 Nová Role

MěstoNováRolezvevšechnyna

X.MICHALSKOUPOUŤ
14.a 15.září2002
PROGRAM:

14.9.sobota
9,00HASIČSKÁsoutěž
Zábavné atrakce u kostela sv. Michaela.
Stánkov˘ prodej v NádraÏní ul. Hudba u Hasiãárny

15,00Novorolskádechovka
18,00Countrykapela"LuckyHorses"
21,00OHŇOSTROJ
s hudbou na cviãi‰ti v areálu Hasiãárny

15.9.neděle
stánkov˘ prodej pokraãuje u kostela

Těšíme se na vás
Jana a Jitka
ASPV ženy

15,00MŠESVATÁ
žehnánípraporuměstaNováRole
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