
Novorolský zpravodaj

Zdarma Září 2003

710 LET NOVÉ ROLE
MICHALSKÁ POUŤ 13. - 14. ZÁŘÍ 2003

na prostranství u kostela sv. Michaela v ul. Polní a v ul. Nádražní

SOBOTA 13. ZÁŘÍ 2003
OD 9,00 – LUNAPARKY A STÁNKOVÝ PRODEJ, OBČERSTVENÍ

9,00 HOD. – ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE, 9,00 - 16,00 – VÝSTAVA „PROMĚNY NOVÉ ROLE“- KNIHOVNA
10,00 HOD. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ - KOSTEL SV. MICHAELA, 15,00 – POSEZENÍ S NOVOROLSKOU DECHOVKOU - HASIČÁRNA

18,30 - 24,00 HOD. – HUDEBNÍ SKUPINA JEŠTĚŘICE, 20,30 – HISTORICKÝ ŠERM - AREÁL HASIČÁRNY
21,00 HOD. – VELKÝ OHŇOSTROJ - AREÁL HASIČÁRNY

NEDĚLE 14. ZÁŘÍ 2003
LUNAPARKY, STÁNKOVÝ PRODEJ, OBČERSTVENÍ

9,00-6,00 – VÝSTAVA „PROMĚNY NOVÉ ROLE“ KNIHOVNA

ZVEME OBČANY NOVÉ ROLE, MEZIROLÍ, JIMLIKOVA 
A VŠECNY PŘÁTELE NOVÉ ROLE



Z jednání rady města
Po kontrole úkolů uložených na minulých schů-
zích projednalo 15. zasedání RMě dne 30. 6.
2003 záměry a pronájmy obce. Schválila proná-
jem několika zahrádek a také jednu výpověď
z nájmu pozemku. Vzala na vědomí připo-
mínky k záměru pronájmu pozemku pod býva-
lou prodejnou Ovoce - zelenina ve Školní ulici
a zamítla znovu otevření této prodejny jako
Zapomněnky. Uložila OŽPaV zveřejnit další zá-
měry na prodeje pozemků podle žádostí ob-
čanů. V bytových záležitostech projednala žá-
dost pana Františka Leina a manželů
Mondříkových na povolení měsíčních splátek
za dluh na nájemném a službách spojených
s užíváním bytu. Celkem se jedná o částku té-
měř 120 tisíc korun. Rada města doporučila za-
stupitelstvu splátkový kalendář schválit a dále
v případě řádného placení prominout dlužní-
kům penále, které je stanoveno ve výši 2,5 pro-
mile. Pro Vaši informaci uvádím, že ani jeden
z žadatelů o splátkový kalendář dluh nesplácí
a jejich zadlužení vůči městu roste.
Dále RMě vzala na vědomí návrh komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele
stavby bytového domu o 14 b.j. a schválila jako
dodavatele firmu IPM STARS s.r.o.
Vzala na vědomí předloženou studii obytné zá-
stavby v Jimlíkově včetně stanoviska stavební
komise a uložila starostovi vyvolat další jednání
k realizaci díla.
RMě zamítla žádost firmy Tipsport, a.s. o zří-
zení předzahrádky před restaurací Bernard
z důvodů neustálých problémů chování hostů
kolem této restaurace.
Rada vzala na vědomí předložený dopis 1. ná-
městka hejtmana Karlovarského kraje ve věci
předpokládaného zrušení některých tratí ČD
(mj. trať Chodov - Nová Role), nebude-li navý-
šena úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2004

na 186 mil. Kč z předpokládaných letošních 116
mil. Kč.
16. schůze RMě dne 21. 7. 2003 schválila přidě-
lení posledních dvou bytů v nově postaveném
domě U Plynárny. Volný zůstává pouze byt pro
vozíčkáře.
RMě schválila prominutí platby poplatků dle
OZV č. 6/1999 za užívání veřejného prostran-
ství při realizaci oprav a modernizaci bytů na zá-
kladě uzavřených smluv s investory z pro-
středků získaných na základě smlouvy města ze
SFRB. Jedná se o prominutí poplatků za pro-
stranství využívaných pro umístění stavebních
zařízení a dočasných skládek materiálu s tím, že
po skončení akce bude pozemek uveden do pů-
vodního stavu.
Dále rada vzala na vědomí návrh krajského
úřadu na převod zřizovacích funkcí k ZUŠ
a DDM na město Novou Roli. Jedná se o jediná
školská zařízení, která dosud nejsou spravována
městem.
RMě vzala na vědomí protokol o provedení kon-
troly Českou školní inspekcí v MŠ Mezirolí se
závěry, že nebylo zjištěno porušení právních no-
rem v kontrolovaných oblastech. Na vědomí
vzala rada města stejnou zprávu o provedené
kontrole v ZŠ. Uložila radnímu panu Šimkovi
projednat s ředitelem školy zjištěné nedostatky
a předložit návrh na zlepšení celkového stavu.
Schválila předložený návrh cen služeb poskyto-
vaných v Turisticko-informačním centru.
Dále RMě schválila poskytnutí příspěvku na ná-
kup učebních pomůcek v částce 300 Kč všem
žákům ZŠ, kteří ve školním roce 2003/2004 na-
stupují poprvé ke školní povinné docházce.
Vzala na vědomí zápis ze schůze občanů
v Jimlíkově a uložila radnímu panu Zvěřinovi
sjednat termín setkání vedení města a jednatele
TS Nová Role, s.r.o. s občany Jimlíkova.
RMě odvolala podle zákona č. 312/2002 Sb.

z funkce vedoucí správního odboru paní
Elfriedu Lachmanovou s tím, že bude pověřena
prozatímním vedením odboru do doby jmeno-
vání nového vedoucího odboru.
Rada uložila jednateli Technické služby, s.r.o.
zajistit realizací retarderů v Nádražní ulici
a dále uložila vedoucí FaPO MěÚ vyzvat
všechny organizace města k předložení návrhů
jejich rozpočtů a tedy i návrhu jejich vztahu
k rozpočtu města na rok 2004 včetně plánu in-
vestic, a to s termínem podávání návrhů do 30.
9. 2003. Doslovný zápis usnesení obou jednání
RMě je k dispozici u všech zastupitelů Nové
Role a dále na našich internetových stránkách
www.novarole.cz.

Ladislav Cinegr,
místostarosta města
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INFORMACE MĚSTA A MěÚ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Město Nová Role, jako příslušný orgán územního plánování, podle § 12 zákona č. 50/1976 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

OZNAMUJE
podle § 20 stavebního zákona, zahájení veřejného projednání návrhu zadání územního plánu

sídelního útvaru Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov a současně 
Vás zve k ústnímu projednání, které se bude konat 

dne 10. září 2003 v 15,00 hodin
v R-klubu - kulturní dům, Nová Role, Chodovská 236.

Návrh zadání územního plánu SÚ Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov, je vystaven k veřejnému
nahlédnutí u pořizovatele, tj. Město Nová Role, Městský úřad, odbor životního prostředí 

a výstavby, od 25. 8. 2003 do 25. 9. 2003.
Do 15 dnů od posledního dne vystavení může každý uplatnit své podněty. 

K podnětům, uplatněným po této lhůtě, se nepřihlíží.

Václav Heřman
Starosta města Nová Role

Ústředna 353 851 181

p. Heřman, starosta města 353 176 322
353 951 110

p. Cinegr, místostarosta města 353 176 323
353 395 104

p. Dicá, tajemník MěÚ 353 176 315
353 851 094  

správní odbor:
p. Lachmanová 353 176 316
pověřená vedením odboru školství, kultury, soc. věcí

p. Pšeničková 353 176 317
evidence obyvatel, matrika

p. Fedorová 353 176 311
podatelna, přestupky, tiskopisy 

p. Hegenbartová 353 851 552
podatelna, informační služba

sl. Žigovičová 353 176 325
poplatky za odpad, z místa, 
hudební produkce, byty, obchod 

finanční a plánovací odbor:
p. Eichackerová 353 851 787
ved. finančního odboru a plánování 353 176 314
p. Draslarová 353 176 319
mzdová účetní

p. Komínková 353 176 312
fakturantka, inventarizace majetku

p. Jindřichová 353 176 324
pokladní, pronájmy nemovitostí, místní poplatky 

p. Vlčková 353 176 313
hl. účetní

odbor životního prostředí a výstavby:
p. Švajdlerová 353 851 485
ved. odb. životního prostředí a výstavby 353 176 318
p. Pachmanová 353 176 321
úpravy a kácení zeleně, ochrana životního 
prostředí, udržovací práce, ohlášení stav. úprav

p. Schmiegerová 353 176 320
řízení podle stavebního zákona 353 951 164
územní plánování, prodej pozemků

TELEFONOVAT LZE PŘÍMO 
NA JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ

MěÚ



Novorolský zpravodaj Září 2003- 3 -

1.
DPS je určen občanům se státním občanstvím ČR, kteří dosáhli věku
rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního dů-
chodu,jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pe-
čovatelské služby (v potřebném rozsahu) a jsou tak schopni vést po-
měrně samostatný život.
Dále pak pro manželské dvojice či jiné dvojice např. sourozenci, dvo-
jice jiných příbuzných, druh a družka apod., jestliže alespoň u jednoho
z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatel-
ské služby a druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči sám ne-
může poskytnout. Každý z dvojice podává samostatnou žádost.
DPS není určen k dlouhodobému ubytování dospělých dětí, jiných pří-
buzných či známých obyvatel DPS.

2.
Byty v DPS : Byty 0+1 - garsoniéra - pro jednotlivce

Byty 1+1 - pro jednotlivce nebo pro dvojici 
Byty bezbariérové - pro občany vozíčkáře, 
nebo ZTP/P, ZTP

3.
Byty v DPS jsou podle § 10 občanského zákoníku byty v domech zvlášt-
ního určení.
Smlouvu o nájmu tohoto bytu lze uzavřít pouze za předpokladu, že
nový nájemce není vlastníkem ani spoluvlastníkem objektu bydlení,
vlastníkem ani spoluvlastníkem bytu.
V případě bytu ve vlastnictví města musí být jeho nájem ukončen píse-
mnou dohodou. Výjimka z této podmínky platí jen pro případ, že s ná-
jemcem dosavadního bytu ve vlastnictví města žili předtím ve společné
domácnosti členové rodiny - příslušníci domácnosti, kteří splňují pod-
mínky pro přechod nájmu podle § 708 občanského zákoníku.

4.
Žádost o přidělení bytu v DPS, kde je poskytována pečovatelská služba
v potřebné rozsahu, je zařazena do pořadníku uchazečů při splnění
těchto podmínek:

- se žádostí na předepsaném tiskopise je
předloženo vyjádření lékaře o zdravotním
stavu s uvedením potřeby poskytování
pečovatelské služby,

- žadatel není vlastníkem či spoluvlastní-
kem objektu bydlení nebo vlastníkem či
spoluvlastníkem bytu,

- žadatel souhlasí se zavedením
pečovatelské služby nejpozději závazně
s umístěním do DPS 

Přidělení bytu je vázáno pořadníkem uchazečů
dle doby podání žádostí, dále aktuální potřeb-
ností a zdravotním stavem žadatele.
Přednostně jsou umisťováni potřební občané
s trvalým pobytem v Nové Roli.

5.
Přidělení bytu v DPS, projedná a schválí rada města Nová Role po pro-
jednání a doporučení z poradní komise rady města, komise sociální
a zdravotní. O přidělení bytu v DPS je žadatel následně vyrozuměn pra-
covníkem správního odboru Městského úřadu.
Nájemní smlouva s nájemcem bude uzavřena na dobu určitou (1 rok)
firmou Norobyt s.r.o. Nová Role.

6.
Odmítne-li žadatel zařazený v pořadníku umístění v DPS, ale na evi-
denci své žádosti stále trvá, předloží toto písemně na předepsaném ti-
skopise správnímu odboru MěÚ s tím, že v případě opětovného zájmu
toto opět oznámí správnímu odboru MěÚ. Pořadí je přitom v rámci po-
řadníku zachováno beze změny.

7.
Zrušit žádost o umístění v DPS lze pouze písemně .

8.
V případě, že žadatel, který podal žádost ve dvojici, požádá o zařazení
své žádosti samostatně, zůstává datum podání žádosti dle evidence pů-
vodní žádosti dvojice. 
Žadatel však musí splňovat podmínky přidělení bytu v DPS - potřeb-
nost pečovatelské služby.

9.
Požádá-li obyvatel DPS o směnu bytu v rámci DPS, rada města dle do-
poručení poradní komise sociální a zdravotní, může povolit směnu
s uvolněným bytem před umístěním dalšího žadatele z pořadníku .

Tato Pravidla pro umisťování občanů do DPS v Nové Roli nabývají účin-
nosti dnem jejich schválení radou města Nová Role.

Rada města schválila dne 18. 8. 2003

MĚSTO NOVÁ ROLE – PRAVIDLA PRO UMISŤOVÁNÍ OBČANŮ 
DO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA NOVÁ ROLE

Dům s pečovatelskou službou Nová Role, Nádražní ul. 254
Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS ) je jednou ze služeb sociálního zabezpečení, jež jsou poskytovány občanům, kteří v důsledku stáří
nebo svého zdravotního stavu nejsou plně schopni se o sebe a o svoji domácnost postarat. DPS umožňuje těmto občanům ubytování neústavního
charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň v částečné míře zajišťovat své životní potřeby při zachování vlast-
ního soukromí.
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ASOCIACE SPORT 
PRO VŠECHNY
TJ NOVÁ ROLE

Informace pro zájemce o aerobní cvičení
Od měsíce září opět zahajujeme cvičení 

jak pro začínající děti, 
tak i pro pokročilé zájemce 

o toho populární cvičení
"AEROBIK"

Začínáme od 8. září (pondělí)
Pondělí ZŠ Nová Role 

20,00 - 21,00 hod.

Aerobik pro pokročilé
Úterý Fitko  
18,00 - 19,00 

Cvičení pro starší
aerobik, posil. cvičení, stepy

Středa Fitko 
18,00 - 19,00 

Aerobik děti 10 - 15 let
Čtvrtek Fitko 
17,00 - 18,00

Nové! 
Aerobic pro začátečníky - nábor nových
děvčat ale i chlapců: základy aerobiku

Čtvrtek ZŠ Nová Role 
20,00 - 21,00

Cvičení pro starší ženy
pomalejší cvičení, posilovací cviky

problémové partie, strečink, relaxace
Čtvrtek Fitko 
19,00 - 20,00 

aerobní a posilovací cvičení

Cvičební hodina 
ZŠ

20 Kč
Fitko 

25 Kč dospěli
20 Kč děti

Vhodné zakoupení permanentek.
Ostatní informace na každé cvič. hodině!

S sebou do ZŠ pití, 
pevná obuv, podložku, ručník

Na Vaši návštěvu se těší Jana a Jitka

Chce‰ b˘t stále fit, 
pfiijì si zacviãit.

KNIHOVNA NOVÁ ROLE
pořádá 

od 30. 8. 2003 do 30. 9. 2003
VÝSTAVU

"PROMĚNY NOVÉ ROLE"
Fotografie, obrázky 
a promítání diafilmů

Otevřeno ve výpůjčních dnech 
pondělí,úterý a čtvrtek do 18.30

Michalská pouť: v sobotu a neděli
výstava otevřena od 10.00 - 16.00 hodin

19. 9. 2003 Beseda pro klub seniorů
v knihovně od 16.00 hodin

Zájezd - Litoměřice
Komise rady města- klub seniorů zve spolu-
občany na celodenní autobusový výlet do
Litoměřic.
Cílem výletu bude podle zájmu účastníků
prohlídka kulturních památek a pamětihod-
ností v Litoměřicích nebo návštěva výstavy
Zahrada Čech. 
Vstupenky a stravu si hradí každý účastník
sám. Přihlášky podávejte osobně nejpozději
do 19. září 2003 slečně Žigovičové na MěÚ
v Nové Roli (dříve Infocentrum)

Jaroslav Červený

HASIČI MEZIROLÍ

Dalovice 3. 5. 2003 
„MH podzimní kolo her Plamen“

Jelikož loňský podzim nám nepřál, ráno
v době konání soutěže již začal padat sníh, se
podzimní kolo odehrálo až v květnu.
Při nástupu jsme si každý losoval čísla a v kate-
gorii starší jsme nastupovali až poslední.
Nejdříve se běhal závod všestrannosti. Po trase
dlouhé 3 km je postaveno 6 stanovišť - střílení
ze vzduchovky, základy topografie, uzlování,
základy první pomoci. Požární ochrana a pře-
konání překážky po vodorovném laně. Na tuto
disciplínu jsme postavili dvě pětičlenné hlídky.
První hlídku tvořil: Tomáš Hančer, Jirka
Koubek, Hana Lechová, Veronika Kubíková
a Lucka Pavlovičová. V druhé hlídce běželi:
Michal Bernášek, Míra Kančí, Anna Süssne-
rová ml. a Žaneta Tokárová. Po krátké pauze se
běhala štafeta dvojic. Opět jsme na start posta-
vili obě štafety jen s menšími úpravami druhé
štafety, kde běžel Petr Pavlovič a Dominika
Pišňivá.
Po závodu všestrannosti obsadili 6. místo a ve
štafetě dvojic obsadili nádherné 2. místo
a tímto pěkným výkonem si MH přivezli svůj
první pohár ze soutěže.

RREENNOOVVAACCEE PPOOMMNNÍÍKKŮŮ AA RRÁÁMMŮŮ
Firma Pacholská oznamuje občanům, že se na místním hřbitově budou provádět tyto práce:

renovace starých terasových pomníků a rámů od mechů, lišejníků a ostatních nečistot 
s následným napuštěním vysoce účinnou konzervační látkou zabraňující vsakování vody, 
praskání terasa, tvoření mechů, lišejníků a ostatních škodlivých nečistot se zárukou 5 let. 

Po renovaci jsou terasové pomníky a rámy jako nové.
Dále provádíme rekonstrukce, opravy pomníků a rámů, 

stříbření a zlacení písema, prodej lamp a váz.

IInnffoorrmmaaccee aa oobbjjeeddnnáávvkkyy nnaa tteell.. ččíísslleecchh:: 
jjeeddnnaatteell 777777 661100 335555,, 773322 332255 880044

platby až po provedení práce

PACHOLSKÁ 
ŠAFAŘÍKOVA 720, UHERKÉ HRADIŠTĚ 686 01
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Píší nám spoluobčané

Rada města Nová Role
Věc: stížnost na nadměrný hluk
• Vážení, jelikož jste zřizovatelem a provozo-
vatelem dětského hřiště u knihovny, žádáme
Vás, aby jste provedli taková opatření, která
zmírní, nebo úplně odstraní hluk z tohoto pro-
storu.
Nejvíce obtěžuje hluk vznikající mlácením
míče o zem, střelbou na koš a řevem hráčů.
O prázdninách a ve dnech volna se jedná
o nepřetržitý časový úsek od 8.00 h do tmy.
Výjimkou není účast hráčů i po 22.00 hodině.
Rámus je značný, což v bytech směrovaných
do tohoto prostoru neumožňuje otevření oken.
Jsme přesvědčení, že v Nové Roli jsou místa
určitě vhodnější, pro umístění koše, mimo
obytnou zónu. Například Sportovní areál
TJ,areál FK, popř. u Sportovního centra
města atp.
Dále požadujeme zákaz vstupu do tohoto pro-
storu po 22. hodině a tím i dodržování noč-
ního klidu. Je již pravidlem, že se zde po 22.
00 hod. "sportovně vyžívá" omladina města.
Cigaretka a pití nesmějí chybět.Úspěšně po-
tom pod rouškou tmy demolují stávající zaří-
zení dětského hřiště, o čemž se mohou občané
N. Role přesvědčit na vlastní oči. Přehled
o tom, co vše se již opravovalo, má určitě TS
města.
Stejná situace, co se týče produkce hluku a ni-
čení zařízení, nastává, pokud má nějakou or-
ganizaci JUNÁK, s tím rozdílem, že je hluk
potom až do rána. Paradoxem je to, že tuto or-
ganizaci dotuje město a také jí pronajímá pro-
story v budově knihovny. Není se co divit, ne-
boť odpovědný vedoucí JUNÁKU, se těchto
nočních akcí nezúčastní. Ráno si jdou una-
vení Junáci lehnout a uvolní prostor pro od-
počaté hráče košíkové.
Máme právo na klidné bydlení, proto Vás žá-
dáme, aby jste nám to umožňili.

• Majitelé bytových jednotech ve věžovém
domě Chodovská 223, N. Role, Vás osobně žá-
dájí, aby jste v rámci svých kompetencí po-
mohli řešit naše níže uvedené požadavky,
které znepříjemňují  životní prostředí a bez-
pečnost nás a občanů Nové Role.
Neustále dochází k porušování nočního klidu
(někdy i v průběhu dne) před naším věžovým
domem a jeho okolí. Na porušování klidu
kromě občanů vracejících se z restaurací, dis-
koték atd. se podílí i někteří bezohlední,

nezodpovědní řidiči parkující a projíždějící
pod naším oknem, silně hrající rádia, křik,
porušují pravidla silničního provozu při par-
kování, obcí projíždějí rychlostí nad
50km/hod., přejíždějí želez. přejezd na červe-
nou, nedávají přednost chodcům na přecho-
dech atd.    
Dále obyvatelé věžového domu požadují ome-
zit (zamezit) přivazování psů k různým před-
mětům v blízkosti věžového domu a obchod-
ních středisek, prodejen, odkud je slyšet pro-
nikavý štěkot psů do bytových jednotek(vliv
na psychiku a spánek dětí a některých dospě-
lých). Někdy dochází i k znečišťování pro-
středí výkaly těchto miláčků.
Za pomoc při řešení výše uvedených pro-
blémů předem děkujeme.
To jsou pro ukázku pouze dva dopisy spo-
luobčanů za poslední měsíc. K dalším se
řadí stížnosti na hlučný provoz v restaurač-
ním zařízení, které vyrostlo místo bývalé
prodejny potravin a masny u nádraží.
Přestože RMě nepovolila této provozovně
zřízení předzahrádky, není vyjímkou, že
zde sedí zákazníci na přepravkách, popíjejí
pivo načepované v restauraci, odhazují ne-
dopalky kolem sebe a hlučí. 
Pokračovat bych mohl stížností na zajíž-
dění motorových vozidel na betonový chod-
ník u čp. 220 - 222, přestože je zde umís-
těna dopravní značka "Stezka pro chodce"
a "Zákaz vjezdu motorových vozidel", atd.
Všechny tyto připomínky, náměty na zlep-
šení situace a stížnosti mají jednoho spo-
lečného jmenovatele: bezohlednost, bezcit-
nost, narůstající agresivita a zhoršující se
mezilidské vztahy.
Porušování zákonů, vyhlášek, obecně zá-
vazných nařízení a principů občanského
soužití je na denním pořádku a zdaleka už
není jenom záležitostí velkoměst. 
Je pravda, že máme státní policii. Ani její
možnosti však nejsou neomezené. Vezměte
si počet příslušníků na místní stanici a je-
jich služební obvod, který je několikrát větší
než samotné město Nová Role. Zahrnuje
mimo jiné oblasti rekreace novorolského
rybníka i koupaliště Děpoltovice se stov-
kami rekreačních objektů.
Zřízení městské policie je v rukách města.
Každý z nás si ale musí uvědomit, že ná-
klady na městskou policii jdou každoročně
do milionů a záleží na nás, zda budeme na-
dále budovat městské byty, opravovat
předškolní a školní zařízení, komunikace,

chodníky nebo zda si pořídíme městskou
policii, která nás bude hlídat, abychom do-
držovali zákony a nařízení, což je ve vy-
spělých zemích samozřejmostí většiny
obyvatel.
Ano, máme demokracii, ale každý z nás si
musí uvědomit, že demokracie jednoho
končí tam, kde začíná demokracie dru-
hého.
Každý z nás by si měl uvědomit, že prosa-
zováním svých práv nemohu pošlapat
práva druhého. A uděláme-li si každý z nás
pořádek v rodinách, bytech, domech, uli-
cích a následně ve městě, sníží se naše stíž-
nosti, ubude bezohlednosti i když ani po-
tom nedocílíme pravděpodobně ideální
stav, protože každý z nás je jiný a lidský ma-
teriál vedle toho, že je tvárný je i různorodý.

Ladislav Cinegr
místostarosta města

Vážená redakce,
u našeho domu č. 76 v Husově ulici se tak-
řka od nepaměti nacházely popelnice -
nyní kontejner - skoro pro půlku Husovky.
Nemyslím si, že bychom tím byli zvýhod-
něni, protože nemusíme chodit daleko
s odpadky.
Opak je pravdou. Kontejner je rejdištěm
much z kuchyňských odpadků a později
v době ovoce množství vos.
Že by byl kolem kontejneru, díky někte-
rým, pořádkumilovným občanům (hlavně
dětí) vždycky pořádek, se také nedá říci.
K tomu poslední roky přibyly specielní ná-
doby na tříděné odpady. Papír, plasty
a sklo. A to je ten hlavní problém. Někteří
jedinci si potrpí vynášet sklo až za tmy
a dělá jim patrně potěšení z hluku při jejich
rozbíjení. Možná chtějí na sebe upozornit,
že oni odpad třídí.
A jelikož jsem místopředseda výboru SVJ,
obrátila se na mně jedna mladá maminka.
Ta má okna přímo nad kontejnerem se
zmíněným sklem, které rámus rozbíjeného
skla budí čtyřměsíční děcko.
A protože nezohlední lidé byli, jsou a bo-
hužel i budou, je třeba vymysliti řešení
k nápravě. Co takhle na pár let přemístit
kontejnery kousek dál, ať si to také užijí
i druzí. Myslím si, že těch pár metrů více
by z nás každý rád obětoval. Alespoň mě
by to nevadilo.

Bok Zdeněk
ul. Husova

TRIBUNA
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Svatý archanděl Michael
S postavou sv. Michaela se setkáváme hned na
prvních stránkách Bible. Je to právě on, kdo
střeží vchod do ráje. A dále v knize Daniel,
kde je to on, kdo chrání národ. V Novém zá-
koně pak stojí v čele vítězného tažení proti
Satanovi. Úcta k svatému Michaelovi archan-
dělovi je velmi starého data. Potvrzuje to sku-
tečnost, že již v 5. stol. existovaly v Itálii četné
kostely a kaple, které mu byly zasvěceny. 
Jak si ale představit anděla či archanděla?
V našem kostele v Nové Roli nalezneme ob-
raz, který zpodobňuje Michaela jako mladého
muže s křídly, plamenným mečem a vítězícího
nad Satanem. Tímto způsobem umělci velmi
často zobrazují anděly a právě sv. Michaela.  
Uměleckými prostředky se tak člověku připo-
míná nejen hlubina našeho světa, kterou jsme
již často přestali vnímat, ale řadu dalších kon-
krétních skutečností, na které bychom neměli
zapomínat. Slovo anděl je z řečtiny a znamená
posel. Slovo archai se používalo o "vládách"
a mocnostech.Archanděl je tedy posel Boží,
který náleží do "vynikající" (zvláštní) skupiny
andělů. Nejen andělé, i archandělé jsou stvo-
řené bytosti, které stojí pod Božím nárokem.
Křídla a mládí, jak znázorňují umělci ve svých
výtvarných dílech, odkazují k svěží síle, od-
hodlanosti, pohotovosti a rychlosti splnit
Bohem daný úkol. Meč nám připomíná bojov-
níky. A skutečně - Michael nám nezakrývá, že
dobro není samozřejmost. Člověk se o ně musí
zasadit. A mnohdy (ne-li pokaždé) takové za-
sazování se nás, něco stojí. Zápas mezi dob-
rem a zlem začíná u nás, v našem srdci. Proto
prosba k sv. Michaelovi zní: "…chraň nás
v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým."
Jméno Míkael, respektive Michael, je hebrej-
ské slovo, které přeloženo znamená: Kdo je

jako Bůh? Také satan je hebrejské slovo.
Přeloženo znamená: protivník, odpůrce, ža-
lobce (řecky diabolos). Vítězství Michaela nad
Satanem znamená vítězství pravdy nad lží.
Ale také vítězství Boha nad vším a každým,
kdo si činí nárok podřídit si svobodu člověka
a vládnout mu. 
Vítězství Michaela nad Satanem je také vítěz-
stvím života nad nepřítelem, kterým je smrt.
Sv. Michael byl a je uctíván, to znamená vzý-
ván a pokorně žádán, o pomoc i pro chvíle
umírání a smrti. Tedy pro chvíle, kdy člověk
přechází z tohoto našeho časoprostoru do di-
menze bytí, která přesahuje naši představivost. 
Sv. Michael archanděl je tedy pomocníkem
v každém poctivém zápase, který stojí na
straně lidskosti, života a pravdy. A to na-
vzdory všem přetvářkám a vší rafinovanosti
zla, které se ve své podlosti může a tvářívá

jako učiněná nevinnost. Uvědomuji si, že mé
představení sv. Michaela je neúplné a neu-
mělé. Jsou to spíše střípky, jakási mozaika.
Ale snad něco napovídá. 
To, že sv. Michael existuje, je věcí víry a zku-
šenost s ním ostatně také. Víra má své vlastní
prostředky poznání. Jednou z cest je odvaha
přiznat si to, co již bylo řečeno. Sice, že zlo za-
číná v lidském, v mém srdci, a v odhodlání ne-
dovolit, aby v něm vítězilo. 
„Svatý Michaeli, ochránce nás i tohoto města,
buď nám oporou a pomocníkem nejen v pře-
máhání zla v nás a kolem nás, ale také nám po-
máhej zlo včas a správně rozpoznat.“

Přeji všem čtenářům a jejich rodinám krásný
pouťový den. 

Vladimír Müller

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

AUTOOBCHOD
Petr Zedník

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



DUKAS s.r.o.
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Výroba oken a dveří 
euro a plastových

Vzorková prodejna:
K Panelárně 172, 362 32 Otovice u K. Varů 

Tel./Fax: 353 567 359

Obch. zás.: 721 867 447
Harušťák Milan

Jiráskova 781, 357 35  Chodov

Faktura
IČO 25248251

DIČ 128 - 25248251

DUKAS s.r.o.

TOPENÁŘSKÉ 
A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

na základě živnostenského oprávnění

Rozvody teplé a studené vody, 
odpady, výměny umyvadel, 

van baterií, WC, 
instalace sprchových koutů, 

výměny bojlerů, atd…

Výměny radiátorů, ventilů, 
rozvody topení, výměny kotlů, atd…

Oldřich Pospěch
Děpoltovice 98

Telefon
604 681 407
353 852 189

Zdeňka Pávková

Gaston
stříhání a úprava psů

Tovární 238, Nová Role
veterinární ordinace MVDr. D. Bořka

Provozní doba
Út 15 - 17 hod
Čt 15 - 17 hod

Objednávky 
na tel.: 728 338 045 

nebo osobně v provozní době.
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