Vážení spoluobčané,
rád bych Vám sdělil něco málo informací o novorolské Michalské pouti. Letošní přípravu a organizaci si vzala na svá
bedra kulturní komise pod vedením ing. Jaroslava Šimka. Celou pouť pojali jako ukázku života z dob hraběte Šlika. Mohli
jsme vidět a slyšet dobové tance i hudbu, souboje rytířů, stánky s ukázkami práce řemeslníků té doby atd. Toto vše se
odehrávalo na hřišti ve staré části obce. V areálu SDH probíhala okresní hasičská soutěž za přítomnosti 15 družstev mužů
a 7 družstev žen. Na jiném místě byl umístěn kolotoč s dalšími atrakcemi pro zábavu našich nejmenších ratolestí. Na své si
přišli i milovníci hudby. Ve večerních hodinách jsme mohli sledovat krásný ohňostroj.
Když píši tyto řádky, je venku krásné babí léto, jaké už dlouho nebylo. Ve dne je příjemné teplo a i ráno se dá vyjít v tričku
s krátkým rukávem. Toto počasí určitě vyhovuje zemědělcům, kterých na území města není mnoho, ale jistě i zahrádkářům.
Ti si mohou svoji zahrádku v klidu připravit na zimní období. No a následně v době volební kampaně poznáme, kdo se na
zahrádce seberealizoval a kdo ne. Poznáme, také kdo vůbec zahrádku nemá. Ptáte se, jak to poznáme? Zcela jednoduše.
Uvidíme, kdo do koho bude rýt a rýpat. To byl jen pokus o humor, možná podařený, možná ne. Přeji si, aby volební kampaň
byla vedena solidním způsobem, ne tak, jak jsme to viděli v červnu letošního roku při parlamentních volbách. Věřím, že naši
občané ke komunálním volbám přijdou a svým hlasem rozhodnou, jaké bude složení nového zastupitelstva.
Václav Heřman
starosta města Nová Role



MOMENTY Z MICHALSKÉ POUTI 2006

Pouť začala v 10 hodin průvodem,
který směřoval od MěÚ ulicemi Školní
a Nádražní až k místu tržiště, kterým
bylo hřiště ve staré části města.

Okolo jedenácté starosta města pan
Václav Heřman slavnostně předal tržiště
gardě hraběte Šlika, která jej následně
otevřela výstřelem z kanónu.



V místě středověkého tržiště mohli
účastníci pouti vidět zajímavé ukázky
středověké řemeslné práce, jako třeba
výrobu brnění atd., zakoupit pěkné
upomínkové předměty, stejně jako na
vlastní kůži ochutnat účinky poctivé
staročeské medoviny.

Velký počet diváků s napětím sledoval Odpolední posezení na zahrádce Michalská pouť 2006 byla večer
ukázky středověkých soubojů, které restaurace U Petra zpříjemnil svou zakončena překrásným ohňostrojem na
efektně předváděli členové skupiny hudbou Swing Party Band s Danem prostranství vedle hasičské zbrojnice.
historického šermu Discordia pod „Žebrákem“ Půžou za kontrabasem.
vedením pana Votavy, stejně jako
ukázky střelby ze středověkých palných
zbraní.


Vítáme děti do života
Filip S c h l o s s e r
Ondřej J a k u b e s

Odjezd v 800 od MěÚ, plánovaný
návrat do 2000. Změna programu
vyhrazena.

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození dítěte.

Pozvánka na setkání

Milé děti, přejeme Vám
zdraví a radostné dětství.

Ve čtvrtek 12. října 2006 se od
16 hodin koná v kulturním domě
v Nové Roli podzimní setkání
seniorů s kandidáty do městského
zastupitelstva.
Přijďte se i Vy zeptat na cokoli,
co Vás zajímá o plnění volebních
programů a o budoucím rozvoji města
a přilehlých částí.

hodně

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Blahopřejeme
občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci říjnu 2006.
Zvláště blahopřejeme k významnému
životnímu výročí těmto občanům:

p. Vlastě G e b o u s k é
p. Jaroslavu B a u e r o v i
p. Vilému H o f m a n n o v i
p. Marii P a ř í k o v é
p. Hedvice B a r t o š o v é
p. Aleně H o ř e j š í
p. Ludmile P a t o v é
p. Bohumilu S k á l o v i
p. Boženě K o r d o v é
přejeme
Vám
a spokojenosti.

hodně

zdraví

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Poděkování
Chtěla bych tímto způsobem
poděkovat všem přátelům a známým
za slova útěchy a vyjádření lítosti při
úmrtí mého manžela Jana Kolendy.
Alena Kolendová

Podzimní výlet seniorů
Program výletu na Ústecko, který
proběhne 7. října 2006:
 návštěva památníku Přemysla
Oráče ve Stadicích
 návštěva zámku v Děčíně
 návštěva horního města Krupky
 návštěva nejvyššího vrcholu
východní části Krušných Hor

za komisi pro seniory
Jaroslav Červený

A je tu finále
Až dostanete do rukou toto číslo
Novorolského zpravodaje, budou
nás už jenom dny dělit od dalších
komunálních voleb.
Téměř čtyři roky jsem vykonával
funkci místostarosty města a chtěl
bych z pohledu funkce i za sebe
osobně poděkovat všem zastupitelům,
členům výborů i komisí města, aktivů
a ostatním spolupracovníkům za dílo,
které jsme v tomto období ve prospěch
města odvedli.
Píši-li, že děkuji všem, vím co píši.
Moje poděkování patří i těm, kteří vůči
mé osobě a nakonec i vůči některým
dalším zastupitelům byli v opozici. Jen
tak, odkrýváním slabin a nedostatků,
upozorňováním na věci, které jsme
neviděli a nebo nechtěli vidět a jejich
napravováním jsme mohli zrealizovat
všechny akce, které Vám na jiných
místech Novorolského zpravodaje
budou jiní než já vyjmenovávat jako
svoji osobní zásluhu.
Věřte, že stejně jako v rodině,
zájmových spolcích či organizacích
vše, co se dělalo, se vždy dělalo proto,
že většina zastupitelů uznala, že se
jedná o potřebnou věc ve prospěch
města. A každá nadpoloviční většina
v tomto volebním období znamenala
koalici, protože žádná ze stran neměla
v zastupitelstvu nadpoloviční většinu.
Byli občané, kteří přišli a vyjádřili
svoje i negativní stanovisko k práci
města, jeho organizací, úředníků,
nebo zastupitelů. Pokaždé se našlo
řešení nebo alespoň cesta k řešení
problému. A na prstech jedné ruky
bych mohl spočítat ty, se kterými jsem

se nedomluvil, kteří nechtěli chápat
možnosti města a realitu současného
světa. Mám dojem, že těchto pár
lidí nemá rádo ani sebe samé a na
všem a vždy budou hledat to černé
a negativní.
Je pravda, že začátek volebního
období byl pozvolnější. Byla zde
téměř polovina nových zastupitelů,
kteří se seznamovali s problematikou
a věci slíbené voličům neměly v řadě
případů hmotný základ. Mám na
mysli vyčleněné peníze v rozpočtu,
připravenou projektovou dokumentaci,
stavební povolení, uzavřené smlouvy,
atd..
Ruce jsme měli částečně svázané
doplácením úvěrů, kterými zadlužila
město
předcházející
garnitura
výstavbou domů v Nádražní ulici.
Poslední dva roky se začala práce
rozjíždět, což vidíte na změnách ve
městě.
Že je město stále krásnější, není
jenom zásluha zastupitelů, ale Vás
všech. Nejvíce krásy je vidět na
domech, které Vaší zásluhou mají nové
střechy, okna, fasády a řada z nich
má i izolaci proti spodním vodám.
Takový kus práce by radnice nikdy
nezajistila. Naopak. Jsem přesvědčen,
že obce a města jsou v naší republice
na většině míst špatným hospodářem.
Svědčí o tom desítky hektarů
neobhospodařovaných
pozemků,
živelné zarůstání těchto ploch
náletovými dřevinami i neudržované
cesty a cestičky v majetku obcí, atd.
Svoji vypovídací schopnost mají
i budovy v majetku města, ať se
jedná o ZŠ, MŠ, knihovnu a DDM,
výměníkovou stanici, plynovou kotelnu
a v neposlední řadě i samotnou budovu
úřadu.
Řada věcí je připravena k realizaci.
Na stolech úředníků města leží
připravené projektové dokumentace,
je schválen územní plán, běží územní
řízení, připravují se stavební povolení,
jsou zde návrhy na zajištění financí
i organizační opatření.
Záleží jenom na nových zastupitelích,
co obrazně řečeno „hodí do koše“
a naopak čeho se do začátku chopí.
A na Vás vážení spoluobčané záleží,
kteří z nás se zastupiteli stanou. Až
dostanete do svých domovů hlasovací
lístky budete mít z čeho vybírat.
Přeji Vám šťastnou ruku při volbě
nových patnácti zastupitelů ve prospěch
Nové Role, Jimlíkova i Mezirolí.
Ladislav Cinegr
místostarosta města

Pěvecký sbor v Nové Roli
Vznik pěveckého sboru v Nové Roli sezdala idea
Rybovy mše vánoční v kostele sv. Michaela. Od září
roku 2004 se začali scházet příznivci tohoto projektu
a pod vedením sbormistryně Pavlíny Bauerové
zazpívali na Vánoce nejen v kostele sv. Michaela, ale
i v kostele ve Žluticích.
Radost z dosaženého výsledku sbor upevnila
a proto se pokračovalo ve zkouškách i nadále.
Repertoár sboru se rozšířil z hudby chrámové i na
spirituály, hudbu lidovou a populární. Sbor od té
doby pravidelně vystupuje na plesech ZUŠ N. Role,
na adventních a vánočních koncertech.
Sbor má 26 členu, je smíšený a věková škála členů
je poměrně široká. Rádi však v našich řadách uvítáme
další členy. Scházíme se každou středu od 1900 hodin
v koncertním sále ZUŠ, přijďte mezi nás!
Zatím poslední akcí byl festival sborů La Viva
Musica, který se konal 23. září v kostele ve Žluticích.
Eliška Švehláková

Loučení s prázdninami
Již pojedenácté jsme v letošním roce na
poslední prázdninový víkend připravili pro
děti sportovně kulturní program „ Loučení
s prázdninami“. Ráno kolem deváté
hodiny se děti a rodiče začali scházet na
zahradě u knihovny. Nejprve pro ně Dům
dětí připravil sportovní stezku, kde na
trase musely splnit několik sportovních
disciplín. S malými předškolními dětmi
závodili rodiče. My z knihovny jsme
mezitím připravily trasu na literární soutěž
„ Cesta do pohádky“ – tentokrát věnované
filmovým pohádkám. Otázky byly např.
z pohádek Pyšná princezna, Popelka,
Šíleně smutná princezna, Princezna se
zlatou hvězdou na čele, Tři oříšky pro
Popelku, Tři veteráni, Honza málem
králem apod.
V pravé poledne začala vernisáž výstavy
kreseb – Portréty od Marka Borského,
který vystavuje své práce v knihovně již
podruhé. Výstavu zahájil starosta města
pan Václav Heřman. Po malém občerstvení
jsme pokračovali v našem programu.
Začala hrát kapela Bodlo, vyhodnotili
jsme Sportovní stezku, Cestu do pohádky
a předali ceny vítězům.
Poté nastal pohádkový maškarní
karneval, na kterém se objevilo více
než dvacet pohádkových postaviček.
Moderování karnevalu se ujala paní Irena
Švecová, která pohádkovými soutěžemi
(tanec, navlékání perel jako Jiřík ve
Zlatovlásce a přebírání hrachu jako
Popelka) připravila pro porotu nelehký
úkol vybrat nejen krásnou masku, ale
také šikovnou. Posledním úkolem pro
tři zbývající masky bylo zahrát pohádku

O řepě.
ABC kvíz – vědomostní soutěž byla
připravena pro dospělé. Soutěžilo šest
dvojic a vítězové si odnesli pěkné ceny.
Finále nastalo v podvečer, pro děti byla
připravena prázdninová pouť, kde děti
soutěžily v netradičních disciplínách,
za které dostávaly tzv. grešle a v krámku
„U zlámané grešle“ si mohly nakoupit
sladkosti nebo nějaké drobnosti do školy.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří celý
den pomáhali při zajišťování programu
a také sponzorům, kteří věnovali ceny do
soutěží.
Nemčičová Ladislava

Vandalismus na pouti
Malý dovětek
k pouti. Tyto
kadibudky
byly v pátek
přivezeny dvě.
V sobotu ráno
zde byla již jen
jedna. Ptáte se
proč? Na to
nechť vám odpoví ten, kdo si
ji neoprávněně na účet města
přivlastnil.

Sportovní den
Na konci prázdnin jsme uspořádali
v Jimlíkově sportovní den pro všechny
děti. V sobotu 2. září se hned ráno sešli
chlapi a dojeli pro nějaké dřevo na
táborák. Počasí se oproti předcházejícím
dnům opravdu povedlo a tak se
odpoledne všichni sešli v místním
parčíku. Soutěžily poctivě všechny děti
od nejmenších po ty odrostlejší, však
také drobné pamlsky za každou soutěž
dostal každý. Nakonec už měli všichni
účastníci žízeň a hlad a tak se vypila
spousta limonády a opékaly se špekáčky
- vždyť taky všem při tom pohybu pěkně
vytrávilo! A pak už se jen sedělo u ohně
a povídalo s ostatními sousedy.
Myslím, že jsme dětem, nejenom
těm, co chodí do školy, ten poslední
prázdninový den příjemně vyplnili.
A teď s chutí do školy! A někdo třeba
do školky.
Milena Plachká

Středisko JAVOR
Nová Role: Ohlédnutí
za prázdninami
Letošní tábor se konal od 29.7. do 12.8.
Již potřetí jsme odjeli do malebného
koutka Jižních Čech Chvalova 8 km od
zámku Blatná, kde jsme společně prožili
mnoho hezkých chvil. Počasí nám sice
moc nepřálo, pršelo trochu víc než
mělo, ale zase nebyla ta příšerná vedra
jako celý červenec. A podle přísloví:
„Všechno zlé je k něčemu dobré.“ , byl
po týdnu zrušen zákaz rozdělávání ohně
ve volné přírodě. Co by to byl za skautský
tábor bez večerních táboráčků?
Po předloňské „Cestě kolem světa“
a loňském indiánském „Údolí duchů“
jsme se přestěhovali do staročeské
vesnice, kde proběhl celý „Rok na vsi“,
každý den jeden měsíc od ledna až do
prosince. Tak jsme ještě v těch vedrech
běžkovali, pak pletli pomlázky, vyráběli
čarodějnice, zachraňovali dobytek
před velkým suchem (to ale v deštivém
počasí), měli dožínky a pekli chleba (na
kamenech v zemi), mlynářům se úplně
povedl, zato kováři ho měli jako uhel,
měli jsme veselku tří párů, prošli jsme
si dušičkovou stezku odvahy, kde nás na
konci čekalo milé překvapení – Mikuláš
s čerty. Došlo i na Vánoce se vším všudy,
tedy cukroví napečeno z domova, ale
zdobení perníčků, stromečku, dárečky.
Poslední večer – třešínka na dortu
Silvestr, slavnostní oheň a půlnoční
ohňostroj.
Bylo toho všeho dost, někteří

popadali jak mrtvoly, ráno se moc
vstávat nechtělo, tak i cesta vlakem zpět
proběhla v klidu.
Přivezli jsme si hodně nových krásných
zážitků. Ještě dodnes děti vyprávějí
rodičům, prarodičům i kamarádům , co
vše na táboře prožili. A tak „Chvalove,
za rok nashledanou!“
Liška

PRÁZDNINY DOMU
DĚTÍ A MLÁDEŽE
V NOVÉ ROLI
Pracovnice DDM měly tyto prázdniny
opravdu náročné. V letošním roce jsme
uspořádali tři letní tábory.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tento tábor jsme uspořádali ve dnech
3. – 14.7.2006
Tábora se zúčastnilo 25 dětí
a 2 dospělí.
Děti se scházely každý den v 8.00
hod. v DDM a odtud se „vyráželo“
poznávat okolí.
Hned první den jsme navštívili
MIMIZOO ve Staré Roli, prohlédli jsme
si zvířátka, dozvěděli se něco o jejich
chovu a vydali se pěšky do Nové Role.
Cestu jsme si zpříjemnili hraním her
v přírodě. U p.Taišové jsme si opekli
vuřty a tím začal náš příměstský tábor.
Navštívili jsme Karlovy Vary, kde
právě probíhal MFF, vykoupali jsme
se v bazénu THERMAL a byli jsme se
koupat v Potůčkách. Prohlédli jsme si
zámek v Bečově, zde jsme také navštívili
muzeum hraček a muzeum hrnečků.

nás jeden připravili rybáři z MO ČRS
Božičany. Celý den jsme byli v jejich
areálu, vyslechli jsme si besedu o chovu
ryb, údržbě rybníků, hráli jsme různé
hry, vyzkoušeli jsme si rybolovné
techniky – hod na cíl. Chytali jsme ryby,
ale bylo vedro, tak nebraly. Na závěr
jsme si opekli vuřty a vyrazili domů.
V letošním roce nám velice pěkný den
připravili novorolští myslivci. Mysleli
jsme si, že si tento den od turistiky
odpočineme, ale ono to bylo úplně jinak.
Čekalo nás pěkných pár kilometrů.
U garáží na konci Nové Role na nás
čekal pan Cinegr, rozdal všem dětem
bloček a tužku, aby si mohly po cestě
zapisovat své poznatky. Celou cestu
nás doprovázel pan Gössl – myslivecký
hospodář,
který
nám
vyprávěl
o zvířatech,které žijí ve zdejších lesích.
Na cestě na nás čekal hajný pan Engliš,
ten nám vyprávěl mnoho zajímavostí
o stromech a rostlinách v lese. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavostí. Došli jsme
lesem až do Mezirolí. V Mezirolí na
nás čekali myslivci z farmy Kubernát.
Byla pro nás připravena naučná stezka,
kde jsme měli prokázat naše znalosti.
Po trase byly vycpané exponáty zvířat
a ukázky rostlin. Museli jsme vše zapsat
a na konci stezky odevzdat. Tam na
nás čekali další myslivci, byla pro nás
připravena střelnice, stříleli jsme a moc
se nám to líbilo.
Na konec jsme se přesunuli do
restaurace Hubert v Mezirolí, kde na
nás čekaly krásně opečené párečky
a občerstvení. Na závěr proběhlo
„pasování“ a ti nejlepší z nás, kteří
prokázali, že toho o rostlinách
a zvířatech ví nejvíce, byli odměněni.
Myslivci nám připravili opravdu
krásný den.
Poslední den příměstského tábora
jsme si také užili, jeli jsme do Karlových
Varů a celý „parný“ den jsme byli na
koupališti Rolava. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří dětem
zpříjemnili prázdninové dny. Těšíme
se na to, že i další rok tento příměstský
tábor najde své příznivce a budeme
společně prožívat dny prázdnin.

LETNÍ TÁBOR DDM
N. ROLE - PLASY 2006
5.7. jsme autobusem vyjeli do ZOO do
Plzně, tohoto výletu se mohli zúčastnit
i rodiče a mladší sourozenci.
Přes rekordní teploty jsme i letos
zvládli náročnou cestu z Karlových
Varů přes Svatošské skály do Lokte,
kde jsme si prohlédli hrad a historické
památky města.
Jako již několik let i letos si pro

Dům dětí a mládeže uspořádal
v letošním roce letní tábor v RS Zátiší
– PLASY.
Tábor se konal od 15.7. do 28.7.2006.
Zúčastnilo se ho 40 dětí a 4 dospělí.
Naším letošním táborem nás
provázela celotáborová hra „Indiánské
léto“. Na čtrnáct dní se z nás staly
indiánské kmeny, které proti sobě
bojují.Vyráběli jsme si indiánské oděvy
a čelenky, vyráběli jsme zbraně na lov
zvěře a museli jsme předvádět jejich

funkčnost. Každý indiánský kmen
musel nacvičit jeden indiánský tanec
apod. Během tábora jsme navštívili
kláštěr Plasy, navštívili jsme město
Kralovice, které je velice pěkné.
Uspořádali jsme celodenní výlet, při
němž jsme si prohlédli muzeum vlaků
v Lužné u Rakovníka, město Rakovník
a navštívili jsme Křivoklát. Hráli jsme
hry v lese, nejoblíbenější hrou našich
„táboráků“ je hra Boj o kótu a Lovecké
safari. Ale hráli jsme i mnoho jiných her
Mayské pyramidy, protichůdné rozkazy,
Nápisy krále Ašóky, Zrnka moudrosti
apod. Uspořádali jsme několik diskoték.
Děti vyzdobily společenskou místnost
a dostat je do postele nebylo snadné.
Pořádali jsme táboráky, ke kterým si děti
připravily velice pěkný program.
V letošním roce nám počasí opravdu
přálo, dny byly parné a proto jsme se
každý koupali v řece, v bazénu nebo
v přírodních nádržích přímo u tábora.
Jedenkrát jsme se vlakem vydali na
koupaliště v Kaznějově. Hráli jsme také
hry a soutěže u vody, štafetové závody
apod. Od vody šli všichni mokří od
hlavy k patě. Poslední den jsme dětem
připravili netradičně, nazvali jsme ho
„DEN NARUBY“. Tak například před
obědem jsme děti poslali se vysprchovat
a vyhlásili jsme večerku. Po odpočinku
byl budíček, následovala rozcvička
a tak to šlo až do večera. Ještě jsme si
den barevně zpestřili a tak jsme šli na
snídani všichni oblečeni do modré barvy,
na oběd jsme šli všichni oblečeni do
červené barvy. Na večeři jsme se vydali
v indiánských oděvech. Před večeří jsme
si vyslechli velice pěknou přednášku
o pejscích, konkrétně o jezevčících.
Následovala ukázka výcviku. Celou
přednášku nám připravili členové klubu
„JEZEVČÍK“. O pejscích nám vyprávěla
herečka Klára Jandová z Rodinných
pout, což byl pro nás další zážitek.
Večer nás čekalo vyhodnocení celého
tábora, sešli jsme se na „indiánském“
shromáždění všichni převlečeni za
indiány. Všechny naše kmeny uzavřely
věčný mír a indiánský poklad byl
rozdělen mezi všechny indiány. Každý
z dětí si odvezl z tábora malou pozornost.
Večer byla diskotéka a celý tábor jsme
zakončili SILVESTREM v létě. Přiťukli
jsme si dětským šampusem a popřáli
si ještě mnoho krásných společných
táborů Chtěla bych touto cestou
poděkovat vedoucím paní Handšuhové,
paní Sakařové a paní Tvaroužkové,
které se od dětí nehnuly po celou dobu
tábora a věřte mi, že je to práce velice
náročná. Dále bych chtěla poděkovat
praktikantům, jsou to děti, které s námi
jezdily již od školních let, a kteří
odvedou na táborech veliký kus práce
a ne vždy příjemné. Je to Radek Beneš,
Sabina Sakařová, Patrika Handšuhová
a Lukáš Chára. Věříme, že s námi děti
prožily pěkný kousek prázdnin a že se
s některými setkáme i v dalších letech.

LETNÍ TÁBOR
SMOLNÉ PECE
Letní tábor Smolné Pece se uskutečnil
ve dnech 30.7. – 11.8.2006
Zúčastnilo se ho 29 dětí a 6 dospělých.
10 dětí bylo z Toužimi, 10 německých dětí
a 9 dětí z Nové Role a okolí. Tábor byl
určen pro děti od 11 do 15 let. Tento tábor
byl uspořádán ve spolupráci s partnerskou
organizací Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Aue - Achwarzenberg e.V.
Již v říjnu 2005 jsme vypracovali projekt
Dětský tábor českých a německých
dětí, který jsme předložili k posouzení
Euregio Egrensis jako projekt z Fondu
malých projektů regionu Egrensis v rámci
Iniciativy Společenství INTERREG III
Česká republika – Sasko. Projekt byl
schválen a my jsme mohli začít s jeho
realizací. Proběhlo několik jednání mezi
partnery, kde jsme se dohodli o tématické
náplni letního tábora. Po celou dobu
tábora jsme hráli celotáborovou hru
„KOUZELNÝ SVĚT“. Ocitli jsme se
v temném středověku, kde svět byl plný
kouzel. Děti byly rozděleny do tří oddílů
– čarodějnických rodů, které mezi sebou
soupeřily. Děti plnily různé úkoly, např.
vyráběly čarodějnické koště, vyrobily
si čarodějnický hábit, vymyslely si
čarodějnická jména i jména svých rodů,
vyráběly čarodějnické hůlky. Všechny
úkoly se vyhodnocovaly a tak měly děti
motivaci být co nejlepší. I když se neplnily
úkoly do celotáborové hry, bylo vše
zaměřeno tématicky - večer se vyráběly
šperky, kouzelné skříňky, amulety, které
přinášely štěstí, vyráběl se kouzelný váček
na kouzelné kameny. Po celou dobu
tábora psaly děti čarodějnické knihy
– zapisovaly si co jednotlivé dny dělaly
a prožily. Mimo tyto výtvarné a pracovní
činnosti jsme uspořádali mnoho her
v přírodě. Uspořádali jsme výlet do
Nové Role, kde děti navštívily továrnu na
výrobu porcelánu a byly přijaty na MěÚ
panem starostou V. Heřmanem, který
jim řekl základní údaje o městě a jeho
historii. Na památku si děti odnesly
turistickou známku města a propagační
materiály. Děti si prohlédly místní kostel,
ZŠ a DDM. Další výlet byl do Karlových
Varů, děti si prohlédly historické jádro
města, karlovarské prameny a kolonády,
navštívily Vřídlo a podzemní pramen.
Dále pro ně byla připravena exkurze do
Becherovky K. Vary. Německým dětem
se v Karlových Varech velice líbilo.
Celodenní výlety jsme uspořádali dva,
první byl do Mariánských Lázní. V 8.00
hodin přijel k Poseidonu autobus, který
nám byl k dispozici po celý den. Přijeli
jsme do M. Lázní, prohlédli si město,
prošli kolonádu, děti si koupily oplatku
a čekali jsme na „zpívající fontánu“.
Potom jsme kabinkovou lanovkou vyjeli
na Krakonoš, kde jsme navštívili muzeum
miniatur, prošli jsme se až k dančí oboře
a autobusem jsme jeli zpět do města. Na

závěr výletu jsme šli plavat do krytého
bazénu v Mariánských Lázních. Výlet
se dětem moc líbil. Druhý celodenní
výlet byl do Prahy. Přijeli jsme do Prahy,
nejprve jsme sešli k Pražskému hradu,
prohlédli jsme si střídání stráží, ale všude
bylo hrozně turistů, tak jsme nic moc
neviděli. Sešli jsme na Staroměstské
náměstí, kde jsme počkali až začne hrát
Orloj a odtud jsme šli na Karlův most.
Na závěr výletu jsme se svezli parníkem
po Vltavě. Výlet byl pěkný, ale hodně
náročný. Každý den po večeři probíhal
„Sprachkurz“, jeden den se učily české
děti německy, druhý den německé
děti česky. Poslední dny už se všechny
čarodějnické rody připravovaly na velký
slet čarodějnic. Některé děti připravovaly
výzdobu, jiné děti hry a soutěže a další
děti občerstvení. Poslední den již od rána
vládl ve znamení čarodějnického dění.
Děti de převlékly do čarodějnických
hábitů, vyzdobila se jídelna hotelu
a obědem „slet“ začal. Vrchní čarodějnice
všechny přítomné přivítala a seznámila
všechny s programem. Potom následoval
oběd, kde hlavním jídlem byla polévka
z hadích ocásků, žabí stehýnka apod.
Po obědě začaly hry a soutěže, soutěžily
proti sobě všechny tři rody. Po skončení
soutěží bylo připraveno občerstvení, děti
vyráběly karamel, marcipán apod. Vrchní
čarodějnice udělila všem „čarodějnický
certifikát“ a čarodějnický balíček. Potom
následovalo vyhodnocení bodování
pořádku, vyhodnocení celotáborové
hry a následovala „tombola“, kde si děti
nakupovaly za korálky, kterými byly
odměňovány po celou dobu konání
tábora. Večer byla diskotéka na které si
děti vyměňovaly adresy a telefonní čísla.
Poslední den ráno probíhalo smutné
loučení. Děti se nemohly rozloučit,
ukáplo i mnoho slziček. Tento tábor měl
jasný cíl – zdokonalit se v cizím jazyce
a navázat nová přátelství. Myslím si, že
vše bylo splněno na 100%. Děti si i nadále
telefonují a píší si. Věřím, že tato přátelství
vydrží dlouhou dobu. Když si přečtete
tyto články, doufám, že uznáte, že jsme
připravili pěkné prázdninové dny dětem
všech věkových kategorií. Pomohli jsme
rodičům zajistit pro jejich děti program
na dlouhé prázdniny. Pro nás pracovnice
DDM to byly dny velice náročné.
Věřím, že se budeme i nadále setkávat
při dalších akcích, které pro vás pořádáme
během celého roku.
Milena Tichá
Ředitelka DDM

OZNÁMENÍ
O době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Nová Role.
Starosta města Nová Role dle § 15 zákona 491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstev obcí ve znění pozdějších
předpisů oznamuje, že volby do Zastupitelstev obcí se konají ve dnech:
20. 10. 2006 od 1400 do 2200 hodin a 21. 10. 2006 od 0800 do 1400 hodin.
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB V OKRSKU Č. 1 JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Nová Role, Nádražní ul. č. 89
pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v:
ul. Jiráskova - č.p. 2, 3, 6, 13, 102, 107, 108, 110, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 161, 174, 175,
257, 258, 259, 260, 261
ul. Nádražní - č.p.4, 5, 8, 72, 80, 85, 86, 89, 91, 96, 100, 103, 120, 164, 172, 176, 177, 178, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 228, 254, 255, 263, 278, 279, 280, 288, 291, 298, 300, 304, 308, 313
ul. Chodovská - č.p.15, 39, 42, 81, 82, 83, 84, 93, 114, 116, 137, 149, 150,156, 168,170, 233, 252, 256, 264, 286, 293, 320
ul. Příčná - č.p. 111, 115, 151, 290
ul. Hřbitovní - č.p. 16, 17, 18, 21, 99
ul. Ke Stájím - č.p. 20, 152
ul. Pod Homolkou - č.p. 25, 26, 314
ul. Polní - č.p. 30, 31, 33, 43, 52, 54, 167, 289, 319, 320
ul. Luční - č.p. 34, 35, 36, 49, 53, 60, 270, 272, 273, 274, 305, 315, 318
ul. Mlýnská - č.p. 265, 266, 267, 268, 269
ul. Za Zastávkou - č.p. 275, 294
ul. Rolavská - č.p. 87, 101, 104, 106, 153, 234, 262
ul. Pod Nádražím - č.p. 122, 123, 138, 154, 169, 173, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 316
ul. Na Bouchalce - č.p. 143, 144, 146, 155, 157, 159, 160, 162, 163 , 253, 317, č. e. 32
ul. Za Tratí - č.p. 79, 124, 135, 136
ul. K Lávce - č.p. 281, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303
Nová Role, Zastávka - č.p. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB V OKRSKU Č. 2 JE MÍSTNOST:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Školní ul. č. 232, Nová Role
pro oprávněné občany kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Husova - č.p. 41, 44, 47, 48, 50, 51, 59, 61, 62, 70, 71, 74, 76, 92, 94, 208, 209, 210
ul. Svobodova - č.p. 95, 97, 105, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 198, 199, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207
ul. Krátká - č.p. 113, 117, 147
ul. Chodovská - č.p. 158, 165, 166, 200, 235, 236, 306
ul. 1. Máje - č.p. 191, 192, 193, 194, 195, 196
ul. U Plynárny - č.p. 307, 309, 310, 311, 312

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB V OKRSKU Č. 3 JE MÍSTNOST:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Školní ul.č.232, Nová Role
pro oprávněné občany, kteří sou přihlášeni k trvalému pobytu v:
ul. Tovární - č.p. 1, 19, 27, 29, 32, 37, 38, 121, 238, 239, 242, 271,276
ul. Bezejmenná - č.p. 55, 57
ul. Na Pěší Zóně - č.p. 125, 148
ul. Školní - č.p. 63, 65, 67, 69, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 240
ul. Chodovská - č.p. 223, 241
ul. Rolavská - č.p. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 229, 230, 237, 277
Nová Role - č. evid.170
Nová Role, část Jimlíkov - všechna čísla popisná a evidenční
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB V OKRSKU Č. 4 JE MÍSTNOST:

OBECNÍ KNIHOVNA, Nová Role, Mezirolí č. p. 49
Pro oprávněné občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v:
Nové Roli, část Mezirolí - všechna čísla popisná a evidenční
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR). Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb
může obdržet hlasovací lístky ve volební ústnosti.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Žádáme všechny voliče, aby si před
volbami do Zastupitelstva města
řádně označili své schránky, aby
bylo možno doručit hlasovací lístky.
V případě, že volební lístky nebude
možno doručit, jsou k dispozici
ve všech volebních místnostech.

SNK - Evropští demokraté
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám představit kandidátku SNK - Evropští demokraté do zastupitelstva
našeho města. Všichni kandidáti se rozhodli kandidovat do zastupitelstva proto, aby pomohli svou prací při
rozvoji a zvelebování našeho krásného města. Jsme kandidátka nová, která, jak věříme, vnese do našeho až
příliš poklidného politického dění trošku nového, čerstvého elánu a nadšení. Do čela kandidátky jsme ,,postavili“
ženu. Jsme přesvědčeni, že do vedení města žena patří proto, že dokáže jinak myslet a sociálně cítit.
Kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jitka Pokorná, 43 let, registrovaná zdravotní sestra Nová Role členka strany SNK Evropští demokraté
Libor Škarda, 37 let technik - vedoucí pracovník Nová Role bez politické příslušnosti
Stanislav Hubáček, 55 let, řidič speciálních vozidel Nová Role bez politické příslušnosti
MUDr. Hana Nesybová, 49 let, kožní lékařka Nová Role bez politické příslušnosti
Miroslav Slezák, 37 let, revizní technik Nová Role bez politické příslušnosti
Jaromír Marouš, 41 let, pedagog Nová Role bez politické příslušnosti
Jana Poláková. 28 let, pedagog Nová Role bez politické příslušnosti
Iveta Zumrová, 40 let, pečovatelka Nová Role bez politické příslušnosti
Petr Košťál, 33 let, řidič důlních strojů Nová Role bez politické příslušnosti
Petra Krbcová, 35 let, registrovaná zdravotní sestra Nová Role bez politické příslušnosti
Olga Chárová, 55 let, kuchařka Nová Role bez politické příslušnosti
Josef Janecký, 56 let, dělník Nová Role bez politické příslušnosti
Jaroslav Pokorný, 47 let, živnostník Nová Role člen strany SNK Evropští demokraté
Mgr. Stanislav Průša, 64 let, pedagog Nová Role bez politické příslušnosti
Olga Zámostná, 67 let, konzultant Nová Role členka strany SNK Evropští demokraté

Sdružení nezávislých kandidátů
VOLBY 20. – 21. října 2006

Josef BARTOŠ		
Dana BURIÁNOVÁ
Vít CIBUZAR		
RSDr. Ladislav CINEGR
				
Josef DVOŘÁK		
Jaroslav HELCL		
Zdeněk KRAJSA		
Libor MALENA		
Ing. Jiří NOŽKA		
Miloslava POKORNÁ
				
Dagmar SCHWARZOVÁ
Ing. Jaroslav SÜSSNER
Radek ŠVEJDAR		
				
Milan TINTĚRA		
Šárka VLASÁKOVÁ
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č.

54 let, podnikatel
48 let, podnikatelka
49 let, technik
60 let, místostarosta
města
55 let, ředitel DD
50 let, řidič
53 let, technik
33 let, ředitel
39 let, technik
53 let, staniční
sestra
54 let, učitelka MŠ

41 let, živnostník
30 let, vedoucí
provozu
26 let, obráběč kovů
43 let, ředitelka MŠ

Jen Vy rozhodnete o zastupitelích města

KDO NEVOLÍ, NENÍ ČECH

Volební program KSČM
pro Novou Roli:
Kandidáti KSČM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marcela Dubová, 55 let, dělnice
Jana Pastorová, 60 let, důchodce
František Račanský, 54 let, invalidní důchodce
František Petřík, 69 let, důchodce
Jan Mikeš, 58 let, zámečník
Jan Petrlík, 64 let, důchodce
Petr Rodl, 58 let, dělník
Eduard Janský, 49 let, dělník
Karel Šilhánek, 73 let, důchodce
Leonid Plšek, 68 let, důchodce
Jindřich Slivoně, 75 let, důchodce
Ondrej Suchár, 67 let, důchodce
Rudolf Dzurko, 51 let, dělník
Ing. Jiří Veselý, 81 let, důchodce
Ludmila Voháňková, 81 let, důchodce

1. Výstavba družstevních a nájemních bytů pro
mladé rodiny
2. Výstavba dětského areálu u koupaliště, který
je už plánován několik roků.
3. Generální oprava základní školy.
4. Vybudování penzionu pro důchodce z budovy
dnešního výchovného ústavu, který je málo
využitý. Vyhovoval by jako penzion pro
důchodce, protože je tam veškeré zařízení
včetně kuchyně a jídelny pro asi 50 osob.
Kuchyně by mohla sloužit i pro více strávníků.
Dnes je tam asi 20 chovanek. Budova dnes
patří pod ministerstvo školství, vystavěna byla
národním výborem v roce 1965.
5. Zvýšení zaměstnanosti rozšířením rekreačního
areálu v oblasti Novorolského rybníka
- výstavbou ubytovacího zařízení (hotelu).
6. Ochrana životního prostředí v obci - čistota.

Pár vět za kandidáty České strany sociálně demokratické
do komunálních voleb v Nové Roli - říjen 2006.
A opět jsou tu volby. V letošním roce po parlamentních volbách v pořadí již druhé - komunální. Dle vývoje na nejvyšší politické scéně
našeho státu a po třech měsících od výsledku voleb jsme všichni slušní občané znechuceni neustálým dohadováním zvolených politiků.
Není divu, nadpoloviční většina těch zvolených napříč politickým spektrem ovlivňuje politické dění v našem státě od roku 1989. Ani v
našem městě to patrně nebude při komunálních volbách jiné. Když lidem zachutná moc a zjistí, jak je snadné ihned po volbách změnit
směr volebních slibů ve své vlastní potřeby, těžko se pak tyto pozice opouštějí. A konkrétních příkladů se najde mnoho. Co je velmi
obtížné v našem malém městě? Přesvědčit všechny nespokojené občany, že máme všichni stejné podmínky a práva zúčastnit se
veřejného dění v politice a to tím, že si utvoří nové kandidátky do komunálních voleb třeba i nezávislých. Ale v současném volebním
období asi mnoho změn na naší politické scéně nečekáme.
Je na pováženou, že v politickém dění našeho města chybí mladí lidé. Ti se do politiky vůbec nehrnou, a pokud ano, tak je jich velice
málo. A letošní rok je vlastně zvláštní tím, že děti narozené v roce 1988 a 1989 vstupují dosažením 18 let věku do konkrétního dění
v politice, protože jdou prvně k volebním urnám. A to co zde chybí, je všeobecná diskuse s mladými lidmi. Nikdo na ně nemá čas,
málokdo je bere vážně! Většina těch, kteří se po volbách dostanou k moci, mají příliš mnoho svých vlastních zájmů. Nač by ztráceli čas
s mladou generací. U nás v Nové Roli je toho zářným příkladem naše Základní škola. Je ostudou celého Karlovarského kraje, ale hlavně
našich zastupitelů, v jakém stavu se nachází. Tím ukazujeme světu, jaký máme postoj k základnímu vzdělání naší mladé generace, jak
našim zastupitelům pramálo záleží na tom, v jakém zastaralém prostředí tráví svůj čas naše děti. Je to i neúcta k našim současným
učitelům v ZŠ.
Pro modernizaci a zlepšování života v našem městě je před námi stále mnoho práce. Mnohé se změnilo k lepšímu, ale přesto spousta
základních životních potřeb zůstává nedokončena nebo nesplněna. Ale budeme na to mít finance? To je ta nejdůležitější otázka. Ale to
ukáže čas a schopnosti nového zastupitelstva.
Přejeme tímto všem občanům, aby šli k volbám s rozhledem a se zkušenostmi z minulého volebního období
vhodili svůj hlas do volební urny.
Za kandidáty ČSSD Nová Role
Alžběta Schmiedová

Vážení spoluobčané a voliči.
Čas plyne jako voda a čtyřleté volební období obecního zastupitelstva se chýlí ke konci. Před našimi občany leží otázka, koho volit a jaké
bude nové vedení města Nová Role. Místní organizace Občanské demokratické strany (dále jen MS ODS) se samozřejmě účastní voleb do
obecního zastupitelstva. V obecním zastupitelstvu jsme nepřetržitě zastoupeni jako volební strana od roku 1994. Od roku 1999 se přímo
podílíme na samosprávě a řízení věcí veřejných našeho města a jeho tří částí Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov. Od počátku jsme se snažili,
aby rozpočet města nebyl schodkový a abychom byli schopni splatit úvěr z období, kdy v Radě města bylo jiné seskupení, zástupci ODA
- Nová Role můj domov. Prosazovali jsme, aby bylo rozhodování pluralitní a proto jsme rádi, že byla Rada města složena vždy ze zástupců
více politických stran. Kdo bude chtít bilancovat, připomínám přehled hlavních investičních akcí z oblasti rozvoje města, které se realizovaly
ve volebním období 2002 - 2006.
1) dokončení Turisticko-informačního centra u koupaliště v Nové Roli
2) výstavba inženýrských sítí a 2 bytových domů v ulici U Plynárny v Nové Roli (s příspěvkem dotace Kč 7,7 mil.)
3) chodník a autobusové zastávky v Mezirolí
4) zpracování Územního plánu města
5) rozsáhlé stavební úpravy v mateřských školách v Nové Roli a v Mezirolí
6) stavební úpravy sociálních zařízení v Základní umělecké škole v Nové Roli
7) úprava návsi v Jimlíkově
8) doprava v klidu Svobodova, Husova …
9) autobusové zastávky u kruhového objezdu v Mezirolí
10) stavební úpravy a oplocení márnice v Nové Roli
11) výstavba dětského hřiště v Nové Roli – 1. Máje (bude dokončena)
12) dešťová kanalizace a náves v Jimlíkově
13) výstavba nového chodníku k Domu s pečovatelskou službou
14) opravy chodníků – zejména chodníku v Chodovské ulici
15) zpracování projektové dokumentace na kompletní stavební úpravy Základní školy
16) opravy topných kanálů v ulicích Svobodova, Husova, Krátká a 1. Máje
Dále byly provedeny akce, které nebyly financovány z rozpočtu města, ale město se významně podílelo na zmiňované realizaci: rozsáhlá rekonstrukce silnice
č. 209 z Mezirolí do Chodova – KSÚS, oprava mostu přes řeku Rolavu – KSÚS, výstavba kanalizace v Mezirolí – VSOZČ. Někomu se tento výčet bude zdát
málo, ale mohu konstatovat, že výsledky jsou přiměřené k možnostem rozpočtu města. Určité nedostatky však vidím, stejně jako ostatní stávající zastupitelé,
v možnosti většího využití podání žádostí o získání finančních prostředků z dotačních programů našeho státu nebo EU. Co se však stále nedaří, je změnit
chování jednoho vůči druhému. Je jedno, jestli se jedná o chování generací starších versus mladší nebo souseda vůči sousedu atd. Většinou
si tato společenství nerozumí nebo se snad ani pochopit nechtějí. Nikdy jsem to nechtěl řešit formou restrikcí (zákazů
a nařízení), vždy jsem si myslel, že si to lidé uvědomí sami. Z důvodu nedostatku prostoru v Novorolském
zpravodaji Vás na tomto místě nemohu informovat o tom, jaká je představa MS ODS
pro další volební období 2006 - 2010. Vše podstatné zjistíte,
když budete sledovat volební kampaň MS
Místní sdružení Občanské demokratické strany Nová Role
ODS Nová Role

ODS

Václav Heřman

Vážení voliči, díky vaší podpoře jsme v minulém volebním
období v životě našeho města dokázali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.
12 .
13 .
14 .
15 .

č.6

M a r t i n Zvěřina
I n g . J a roslav Šimek
Fr a n t i š ek Schlosser
Fr a n t i š ek Řádek
Dagmar Vochomůrková
Vě r a D oležalová
D a n i e l „Žebr ák“ Půža
J a ro s l av Toman
M i l e n a Plachká
Ka re l Vochomůrka
A n to n í n Pospěch
V l a s t i s l av Čer vík
J i ří H a uzr
J o s e f Urbánek
Lu d m i l a Čer víková

• Zklidnit celkově politickou situaci ve městě.
• Připravit pro město a jeho budoucí rozvoj zásadní investiční projekty.
• Zrealizovat prodej nebytových prostor k podnikání z majetku města a zbavit
tak město zbytečných nákladů.
• Prosadit a zrealizovat akci „Doprava v klidu“ v části města - v ulicích
Svobodova, Husova, Krátká a dalších.
• Zrekonstruovat podstatnou část infrastruktury obce, jako například
komunikace,topné kanály, veřejné osvětlení.
• Schválit celou řadu výhodných úvěrů pro SVJ v Nové Roli z fondu rozvoje
bydlení k provedení revitalizace panelových domů.
• Podpořit investory, kteří měli zájem o realizaci bytové výstavby ve městě
a jeho částech.
• Do diáře kulturně společenského života občanů města zapsat pravidelné
konání kulturně společenských akcí.
• Vrátit do novorolského Domu kultury divadelní představení, hudební
koncerty a celkově zkvalitnit podmínky pro konání kulturně společenských
akcí.
• Nastartovat proces vyčištění „Novorolského rybníku“.

Pokud opět dostaneme vaši důvěru, budeme prosazovat:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Zachování současného rozsahu sociální péče.
Jednání o možnostech rozšíření zdravotní péče pro občany města.
Pokračování investiční akce „Doprava v klidu“ - v dalších částech města.
Rekonstrukci a modernizaci objektu školní budovy.
Podporu aktivit občanů, kteří reprezentují město.
Vybudování relaxační odpočinkové zóny města, veřejného sportoviště.
Vznik veřejných ploch pro sport a kulturu Mezirolí a Jimlíkově.
Výstavbu chodníků
a cyklostezek mezi Novou Roli, Jimlíkovem
a Mezirolím.
Dokončení projektu vyčištění vody v novorolském rybníku.
Naplnění hesla „internet do každé domácnosti“.
Architektonické řešení staré části obce.
Obnovu městské zeleně.

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 8.

Základní právní aspekty kolem proběhlé privatizace městských bytů v Nové Roli
Vzhledem k dotazům některých občanů na posledním zastupitelstvu města a některým nepřesným informacím uvedeným v denním
tisku v poslední době ve věci prodeje bytů z majetku města se pokusím nyní obecně popsat podstatu právního prostředí k tomuto
tématu.
Rada města se na konci roku 1999 začala vážně zabývat myšlenkou masového prodeje městských bytů a nebytových prostor (dále
budeme používat zejména pojem byty) v panelových domech v Nové Roli jejich nájemcům. Tímto problémem se orgány města
zabývaly již v dřívější době, ale bez úspěchu vzhledem k městem navržené výši kupní ceny za byt, která se obecně jevila pro nájemce
bytů nepřijatelná. Nová rada města vzešlá z mimořádných voleb v roce 1999 proto zastupitelstvu navrhla projednání realizace prodeje
bytů a jeho základní podmínky tak, aby byly pro nájemce bytů přijatelnější a privatizace bytů mohla rychle a úspěšně proběhnout. Dle
zákona o obcích bylo a je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodování o převodu bytů z majetku obce. Zastupitelstvo města se proto
již v lednu 2000 věnovalo předloženému návrhu pravidel prodeje a uložilo radě města do návrhu zapracovat vznesené připomínky
členů zastupitelstva. Následně pak v březnu 2006 schválilo pravidla prodeje bytů a nebytových jednotek. Základním právním rámcem
prodeje byly tyto podmínky:
- realizace prodeje dle zákona 72/1994 Sb. (Zákon o vlastnictví bytů),
- cena v úrovni 25%, později upřesněno na 22% z hodnoty dle znaleckého ocenění,
- uskutečnění prodeje prostřednictvím vybrané realitní kanceláře.
Privatizaci bytů v panelových domech v Nové Roli i po přijatých pravidlech zastupitelstvo města dále řešilo téměř na každém svém
zasedání až do začátku roku 2002, tj. celé 2 roky. Byla vedena veřejná diskuse s občany (jistě si všichni vzpomenou jak byla bouřlivá),
vybírala se realitní kancelář k zajištění prodeje bytů, upřesňovala se pravidla prodeje – mimo jiné prodej bytů na sídlišti Pod Nádražím
byl zastupitelstvem uvolněn až 29.10.2001 po rozhodnutí, že v této lokalitě město nebude realizovat vizi dotovaných střešních bytových
nástaveb na panelové domy. Teprve koncem roku 2000 byla vybrána realitní kancelář, začala se zpracovávat prohlášení vlastníka
nemovitostí (tj. města Nová Role) a až v roce 2001 se naplno rozjel vlastní prodej bytů, který byl za daných pravidel až na jednotlivé
případy v podstatě do konce roku 2002 zrealizován. Vše probíhalo naprosto transparentně a rozhodnutí zastupitelstva o prodeji
bytů byla jednoznačně a jasně svobodně učiněným projevem vůle města byty prodat rychle, levně a všem nájemcům bytů s jedinou
výjimkou u bytů, které užívali dlužníci na platbách spojených s užíváním bytu. Osobně jsem si naprosto jist, že v té době zastupitelé
města konzultovali mimo jiné i problém, zda se do prodeje pustí též byty služební a nebyl žádný zájem tomu bránit. Prodej bytů byl
tedy schválen dle zákona o vlastnictví bytů a pravidla města pro prodej plně vědomě naprosto nerozlišovala z jakého důvodu a kdy byl
prodávaný byt přidělen do nájmu, zrovna tak jako nestanovovala žádná věcná břemena do budoucna nájemcům, kteří byt koupí – např.
předkupní právo města, apod.
Prodávaly se tak byty s plným vědomím kompetentních orgánů města a jejich posvěcením, a to bez ohledu, zda nájemce byt užíval
30 let či 1 den před zahájením prodeje bytů, zda byl byt přidělen řádně dle pořadníku či mimořádně z různých důvodů – zejména
sociální nebo za účelem získání kvalifikovaných zaměstnanců do města. Nezkoumalo se přitom ani to, zda takoví zaměstnanci jsou
ještě na příslušných pracovních místech či ne. Těch mimořádně přidělených bytů z dřívější doby nabídnutých nyní do prodeje spolu
se všemi ostatními bylo opravdu mnoho a to byl zjevně důvod, proč se ani jejich prodeji nebránilo. V období zhruba 2 let se tak ve
městě dle schválených pravidel prodalo necelých 1.200 bytů včetně několika desítek nebytových prostor jejich nájemcům bez výjimek
(nepočítám výše zmíněné dlužníky), tzn. včetně nájemců, kteří působili ve veřejné funkci, ať již jako zastupitelé města, členové komisí
rady města včetně komise bytové, úředníci, učitelé či příslušníci Policie ČR a jiní.
Obecně se jednalo o privatizaci bytů realizovanou dle příslušného zákona masivně v celé ČR. Výhoda z nízké ceny privatizovaných
bytů v nabídce prodeje jejich nájemcům platí taktéž obecně v celé ČR ve větší či menší míře, v jaké zastupitelstva obcí a měst rozhodla.
Privatizoval se tak rozsáhlý veřejný statek, jehož původ pochází ze socialistické výstavby a vlastnictví. Taková prostě v této republice
proběhla doba, že se veřejné statky od revoluce 1989 privatizovaly a dodnes leckde privatizují za nízké ceny, a to masivně – začalo
to kupónovou privatizací a privatizací malých podniků a dnes to pomalu končí na úrovni obcí prodejem bytů, nepočítám-li převody
státních, ale i obecních pozemků, které zjevně potrvají ještě dlouhá léta.
Bez ohledu na osobní ekonomickou výhodu, kterou získali všichni nájemci, kteří přijali nabídku ke koupi bytu od obcí, bylo touto
rozsáhlou privatizací bytů docíleno jejich efektivnějšího hospodaření s nimi jako se soukromým majetkem a uvolněn trh s byty, který
razantně zvýšil možnost uplatnění svobody pobytu a pohybu dle Ústavního pořádku ČR. Lidé se tak mohou snadněji např. stěhovat za
prací apod., což je cesta k vyspělé demokratické společnosti. To že se prodej bytů v Nové Roli tomuto zastupitelstvu podařil, je snad
jasné každému, kdo dnes prochází Novou Rolí a vidí, jak se mnoho domů rozsáhle opravuje (byly opraveny střechy, fasády, technické
rozvody v domech, domy byly zatepleny atp.). Město by nikdy tak rychle a dobře tento majetek renovovat nedokázalo, proto alespoň
napomohlo nízko úročenými půjčkami. Myslím si, že je proto na místě poděkovat všem společenstvím vlastníků jednotek za starost
o jejich bytové domy, kterou významně přispívají ke zlepšení životní úrovně celého města. Město k tomu vhodným způsobem vytvořilo
podmínky.
Vážení občané, věřím, že i po komunálních volbách budu moci v psaní této rubriky v Novorolském zpravodaji pokračovat a seznamovat
Vás tak s aktuálními problémy ve městě a jednotlivými právy a povinnostmi, které Vás jako občany ve vztahu k městu obklopují.
Osobně mám dále zájem pracovat ve funkci tajemníka MěÚ Nová Role, pokud se ovšem do funkce starosty města po komunálních
volbách nedostane někdo, s kým se prostě nebude dát slušně a normálně komunikovat. Po čtyřech letech máte zase v rukou prvek
přímé demokracie, přímé a svobodné volby Vašich zástupců, která významně ovlivní další budoucnost města Nová Role.

§

§§

Děkuji Vám za pozornost této rubrice
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Omlouvám se všem

Setkání starostů
V září 2006 jsme se zúčastnili
pravidelného setkání osmi starostů
měst a obcí dotčených těžbou kaolinu.
Hlavní náplní tohoto setkání byla
informace, jak získat dotace na
rekultivaci krajiny po těžbě kaolinu
a k navrácení jejího přirozeného
vzhledu. Nabyl jsem dojmu, že je to
jako v té anekdotě: “Jaký je rozdíl mezi
dotacemi z EU a UFO? Žádný, pořád
se o nich hovoří, ale nikdo je ještě
neviděl“.
V minulém roce byl na setkání
v polském městě Nowgorodziec
zaúkolován polský starosta, aby
zajistil připojení všech zúčastněných
k internetu a
spuštění serveru
s podrobnými informacemi o těchto
městech. Tato poměrně složitá akce
byla i přes některé potíže zdárně
dokončena a je připravena ke spuštění
v říjnu 2006.
Starosta města Hirschau projevil
přání navázat kontakty mezi sportovci,
mládeží a dalšími organizacemi. V této
souvislosti jsme obdrželi adresy čtyř
mysliveckých spolků, které projevily
zájem navázat kontakt s našimi
myslivci.
Příští setkání proběhne dle pořadí
u nás v Nové Roli a já bych chtěl
příštímu starostovi popřát, aby se
tohoto úkolu zhostil minimálně stejně
dobře jako naši hostitelé z města
Mügeln v SRN.
František Schlosser
zastupitel

Dům dětí a mládeže
Nová Role
pořádá ve dnech
18. 10. – 20. 10. 2006
PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU
ODĚVU, OBUVI
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
1000 - 1800
1000 - 1800
1000 - 1430
1430 - 1700
		

18. 10.
19. 10.
20. 10.

příjem věcí
prodej
prodej
výdej neprod. věcí
a peněz

PŘIJÍMÁME VĚCI POUZE
ČISTÉ A V DOBRÉM STAVU !

Všem, kteří měli možnost sledovat
poslední „Novinky z Nové Role“
v naší kabelové televizi, se omlouvám
za čísla, která jsem uváděl v návaznosti
na budování nových investic v tomto
končícím volebním období.
Ve své podstatě čísla byla správná,
došlo jenom k posunutí desetinné
čárky. Nejednalo se o miliony, ale
o tisíce proinvestovaných korun na
jednoho obyvatele.
Pravda je taková, že v letech 2003
- 2006 proinvestovalo město na nových
akcích více než padesát dva milionů
korun.
Vezmeme-li v úvahu, že jsme
každoročně měli průměrně 4.050
obyvatel vychází na jednoho občana
částka 13.000 korun na volební
období.
Je mi jasné, že vložené investice
nelze dělit na novorolské, jimlíkovské
a mezirolské. Ale protože někteří
zastupitelé chtěli vědět, kolik se
v přepočtu na jednoho občana
investovalo v jednotlivých obcích,
zpracoval
ekonomický
odbor
Městského úřadu přehled ze kterého
vyšlo následující:
Nová Role
 investovalo se téměř 44
milionů korun a při průměrném
počtu obyvatel 3.600, vychází
přes 12 tisíc korun na hlavu.
Jimlíkov
 největší investicí byla dešťová
kanalizace. Celkem se v obci
prostavělo více než 4,5 milionů
a při necelé stovce obyvatel
vychází matematickým propočtem
na jednoho obyvatele náklad
téměř 48 tisíc korun.
Mezirolí
 za volební období se zde
investovalo necelých 3,5
milionů. Vezmeme-li v úvahu, že
Mezirolí, díky rozsáhlé výstavbě
mělo v průměru 350 obyvatel
ročně, zjistíme, že zde město
proinvestovalo necelých 10 tisíc
korun na jednoho obyvatele.
Ještě jednou se omlouvám všem.
Ladislav Cinegr
místostarosta města













57 kg a celkem bez problému obhájila
loňský titul. Trenér M. Černý poprvé
nastupoval do Koshiki kontaktu (plný
kontakt), navíc s povolenými koleny
a lokty do těla a dalšími rozdíly proti
klasickému fullkontaktu. Ale rychle se
přizpůsobil nezvyklému vedení boje
a po finále, kde nedal mnoho šancí
údajnému 5 násobnému mistru Řecka,
zvítězil i v této disciplíně. Po skončení
zápasu dokonce přišel osobně popřát
prezident WPKA p. Thoktaridis. Zlatá
medaile Kláry a dvě zlaté Miloše
z celkem pěti pro výpravu ČR, to byl
velký úspěch! Děkuji městu Nová Role
za finanční podporu Kláry Lochové!
M. Černý

Lochová a Černý
obhájili evropské zlato
ME WPKA v kickboxu se konalo 5.
- 10. 9. ve Španělské Seville. Začátek
šampionátu nevypadal zrovna příznivě,
Klára nepotvrdila roli favoritky ve
fullkontaktu žen do 58 kg a v semifinále
prohrává s pozdější vítězkou, domácí
reprezentantkou, nejtěsnějším rozdílem
1:2. Druhý den se trápil v prvním
zápase light kontaktu trenér M. Černý
ze soupeřem z Irska, ale jako úřadující
mistr světa této disciplíny nakonec
zvítězil ve všech zápasech a obhájil
titul mistra Evropy. Až poslední den
šampionátu vyšel opravdu zlatě! Klára
nastoupila v light kontaktu žen do






čtenářská amnestie pro hříšníky
(při vracení knih po upomínkách
odpustíme hříšníkům poplatky)
každý padesátý návštěvník získá
kalendář Nové Role
každý registrovaný čtenář knihovny
může pracovat na internetu 1
hodinu zdarma, ostatní 1/2 hodiny
každý nový čtenář přihlášený
v týdnu knihoven nemusí platit
čtenářské poplatky na rok 2006
každý dětský návštěvník dostane
sladkou odměnu
soutěže pro děti ve výpůjčních
dnech PO, ÚT, ČT v 1500
výstava Marek Borský – Portréty
( výstava kreseb)
soutěž pro děti ABC kvíz – pro děti
ZŠ 6. – 9. třída
Cesta do pohádky – filmové
pohádky – 4.10. ve 1400
začínáme s počítačem -miniškolení
pro dospělé (2., 3., 5. 10. v 1700)
nebojme se internetu – miniškolení
pro dospělé středa 4.10.06 od 1400
– 1800 hod,
práce na PC a internet – pro
seniory

Vážení občané
Nové Role
Žiji v Nové Roli už 46 roků a znám
mnohé z Vás, jako mnozí znáte mne.
Myslím si a musím to říci, že jsem
dosud nezažila tolik nenávistného
a sprostého napadání za celý svůj život
jako v poslední době.
Obracím se na Vás, občané, abyste si
udělali úsudek sami, zda je Novoroláček
vhodné místo k tomu, aby v něm byli
uráženi poctiví občané takovýmto
způsobem.
Žádám také kompetentní členy
městského úřadu, aby zvážili svou
zodpovědnost v této záležitosti.
Chci věřit, že se to už nebude
opakovat.
Ludmila Voháňková

KNIHOVNA
NOVÁ ROLE
TÝDEN KNIHOVEN
2.10.2006 – 8.10.2006
Jako všechny knihovny v ČR se naše
knihovna zapojila do této celostátní akce
a pro naše čtenáře připravila zajímavý
program.

Kulaté životní výročí - 80 let - oslavil v měsíci září
v kruhu své početné rodiny pan Josef Špitalský
z Mezirolí. Ke gratulantům se připojuje Osadní
výbor Mezirolí

Vyjádření k článku pana A. Kocura v Novorolském zpravodaji ze září 2006
Vážení čtenáři.
Přesto, že jsme se dlouhou dobu bránili medializaci problému
vztahů mezi sportovními subjekty TJ a FK Nová Role a to hlavně
proto, že jsme stále věřili v možnost vítězství zdravého rozumu,
slušné dohody a v pomoc představitelů města, nezbývá nám
než veřejně reagovat na článek člena vedení TJ Nová Role pana
Augustina Kocura, který otiskl Novorolský zpravodaj ve svém
vydání ze září 2006 a které se týkají Fotbalového klubu Nová
Role.
Chtěli bychom zde doplnit, upřesnit a vyvrátit některá
vyjádření, která ve svém článku pan A. Kocur uvádí.
Již v úvodu svého článku se pan Kocur takticky nevyjádřil
k názoru Fotbalového klubu, o problematice využívání malého
travnatého hřiště a označil náš názor za jednostranný. Ano je to
možná jednostranné vyjádření, ale kdo jiný by se měl k tomuto
problému vyjadřovat, než ta jedna strana, která se o toto
sportoviště od roku 2002 stará. Zajišťuje vlastními prostředky
vše pro to, aby toto sportoviště bylo v co nejlepším stavu a plnilo
účel, pro který bylo fotbalovým oddílem v roce 1995 vybudováno.
Za uplynulé 4 roky investoval FK do zajištění provozu tohoto
sportoviště (sekání, hnojení, dosévání, děrování a kropení)
minimální náklady ve výši cca 130 000 Kč. Naproti tomu TJ
Nová Role, která si na toto hřiště činí nárok, se za uplynulé
4 roky na těchto nákladech nepodílela ani 1 Kč. Bývalí i současní
zastupitelé a členové rady města Nová Role ale i další občané
města si jistě pamatují jak členové VVTJ Nová Role prohlašovali,
že nutně malé travnaté hřiště potřebují pro sportovní vyžití
vlastních členů. A skutečnost? Za uplynulé 4 roky TJ nevyužila
pro vlastní členy toto hřiště ani jednu hodinu. Zato toto hřiště
pronajímá za úplatu různým organizacím a získává tak pro
svoji potřebu finanční prostředky a to za práci a peníze členů
Fotbalového klubu, který se o toto hřiště stará.
Ve své vzpomínce na doby „minulé“, kdy dění v TJ ovlivňovali
fotbalisté a kdy hospodaření bylo „neprůhledné,“ zapomněl
p. Kocur čtenářům sdělit, že v této době byl předsedou,
místopředsedou a později členem všech Výkonných výborů
tj a jako takový měl všechny možnosti a práva rozhodování
a činnost tehdejších VVTJ mohl usměrňovat a ovlivňovat. I toto
vypovídá o objektivnosti článku pana Kocura. Další informace
p. Kocura a to, že „v této době bylo všechno společné,“ se opět
nezakládá na pravdě. Tak jako např. vzpírárna, kterou si vlastní
prací a vlastními prostředky vybudoval oddíl vzpírání, o kterou se
staral, rozhodoval o jejím provozu a využití, byla vždy vzpěračů
a jejich vlastnictví nikdo nikdy nezpochybňoval, tak ostatní
sportoviště vždy patřila dalším oddílů TJ. Společná byla pouze
sportovní hala, kterou využívaly všechny oddíly tehdejší TJ. Nový
VVTJ však začal v roce 2000 prosazovat koncepci, že
vše je společné a bude se využívat dle rozhodování VVTJ
od financí až po využívání sportovišť. Hlavní příčinou
rozporů mezi TJ a fotbalovým oddílem byla v této době
snaha VVTJ co nejvíce využívat sportoviště pro komerční
účely a „širokou veřejnost“ a váznoucí komunikace mezi
VVTJ a vedením fotbalového oddílu. Rozdílné názory
na to, jak a pro koho provozovat sportovní činnost a jak
nakládat se sportovišti v Nové Roli, byly hlavními důvody
proč se členové fotbalového oddílu rozhodli v roce 2002
osamostatnit a vystoupit z TJ Nová Role. Hlavním
důvodem pro osamostatnění fotbalového oddílu nebyl
v žádném případě jak mylně uvádí p. Kocur problém
financování.
S rozhodnutím Valné hromady TJ N. Role ze dne
2.4.2002, na které mohl mít fotbalový oddíl jako největší
oddíl TJ pouhé 4 zástupce (kteří neměli šanci cokoli
ovlivnit), jsme nesouhlasili od samého začátku. Věřili

jsme však (asi naivně), že když se fotbalový oddíl vzdal podílu na
tenisových kurtech, protože jsme usoudili, že je k naší činnosti
nepotřebujeme, dojde k rozumné dohodě i o vlastnictví malého
travnatého hřiště a že za pomoci představitelů města bude tento
problém v klidu vyřešen. Proto jsme nechtěli tento problém
medializovat či řešit soudní cestou.
Ani informace p. Kocura, že FK dostal při dělení majetku
„vše co pro svoji činnost potřeboval“ není opět pravdivá. To co
jsme potřebovali nejvíce a nejnutněji – malé fotbalové hřiště, si
z nepochopitelných důvodů (že by pro sportovní vyžití vlastních
členů ??) ponechala TJ. FK měl v této době 6 mládežnických
mužstev a dvě mužstva dospělých a pro všech 8 mužstev mělo dle
rozhodnutí TJ postačit jedno travnaté hřiště (škvárové hřiště je
v letním období nepoužitelné).
Ani strojní vybavení nedostal FK veškeré, jak píše p. Kocur. TJ
si ponechala z majetku fotbalového oddílu jednu travní sekačku
(zelený traktůrek), na které byla v té době naplánovaná za levné
peníze GO a která mohla ještě řadu let sloužit při sekání našich
hřišť. Bohužel kde je jí dneska konec ???
Smlouvy, které, jak uvádí p. Kocur, předložila TJ Fotbalovém
klubu, byly pro FK z principu nepřijatelné. Naproti tomu na
smlouvu, kterou předložil FK na TJ, jsme nikdy nedostali
odpověď.
Nemáme zájem a není ani naší snahou „očerňovat“, jak uvádí
ve svém článku p. Kocur, Tělovýchovnou jednotu N. Role,
považujeme stále členy ostatních sportovních oddílů v Nové
Roli za své přátele a sportovní kolegy, nemáme problém s nimi
komunikovat a spolupracovat, ovšem s výjimkou těch, kteří
tvrdohlavě odmítají náš nárok na malé travnaté hřiště. Bojujeme
pouze o své hřiště, které jsme si sami vlastním silami vybudovali
a o které se od roku 1995 staráme a které naši hráči téměř denně
využívají. Nechceme, aby se z naší práce, snahy a peněz vložených
do údržby obohacoval někdo jiný.
To, že se na závěr svého článku obává pan Kocur, aby nedošlo
za strany představitelů města ke „znárodnění“ tohoto sportoviště,
svědčí o jeho zkušenostech. Již se totiž jednoho „znárodnění“
zúčastnil a to 2. 4. 2002, kdy Valná hromada TJ Nová Role
„znárodnila“ bezdůvodně a bezohledně novorolským fotbalistům
malé travnaté hřiště, které si sami vybudovali.
Přes to všechno se pomoci od představitelů města v konečném
dořešení tohoto problému asi nedočkáme a nebude jiné konečné
řešení než splnit pro nás ponižující a nemorální požadavek
představitelů TJ a budeme si muset koupit svoje vlastní hřiště.
Z pověření VV FK Nová Role
Jiří Hájek
předseda FK Nová Role

Má reakce na článek p. Augustina Kocura v Novorolském zpravodaji září 2006
Vážení čtenáři, rád bych tímto
polemizoval s vyjádřením pana A. Kocura
v Novorolském zpravodaji – září 2006.
I když se ve fotbale v Nové Roli pohybuji
teprve od podzimu 2001, dovolte mi,
abych se vyjádřil k některým uvedeným
skutečnostem.
Jak sám pan Kocur uvádí, byl Fotbalový
oddíl největší, a to nejen množstvím svých
členů, ale také rozsahem své sportovní
činnosti. Takže náklady na sportovní
činnost fotbalového oddílu byly v přepočtu
na každého aktivně sportujícího člena
daleko vyšší než u ostatních oddílů. Tím je
také logické, že do tohoto oddílu plynulo
z rozpočtu TJ nejvíce peněz.
Co se týče hospodaření TJ do roku 2000,
v té době jsem sice v TJ vůbec nepůsobil,
přesto jsem si zjistil z dostupných
materiálů, že sám pan A. Kocur byl
v letech, kdy píše, že hospodaření TJ bylo
neprůhledné, ve vedení této organizace
a dokonce na postu místopředsedy. Pokud
bylo hospodaření TJ tak špatné, tak byl
vlastně i on ze své pozice spoluodpovědný
za hospodaření této organizace.
Myslím si, že po změně vedení TJ došlo
především ke komunikační bariéře, na
základě které vystoupili tehdejší členové
fotbalového oddílu z vedení TJ a posléze
i z vedení samotného fotbalového oddílu.
Fotbalový oddíl byl v té době v nelehké
situaci a měl pouze tři členy výkonného
výboru. Byli jimi předseda p. D. Hájek
a členy byli p. T. Hájek a p. K. Dvořák.

Na přelomu října a listopadu 2001 byl
požádán o spolupráci a kooptován p. M.
Kříž a já. Nikdo z členů nového vedení
fotbalového oddílu nebyl osloven vedením
TJ, abychom se též mohli, jakožto největší
oddíl náležitě spolupodílet na vedení celé
TJ. Tímto se komunikační propast nadále
prohlubovala. Většina z nás se teprve učila
zajišťovat potřeby spojené se sportovní
činností a místo očekávané pomocné ruky
ze strany TJ přišla pouze striktní nařízení
co musíme a co nesmíme. Stále rostoucí
neshody nás také přivedly na myšlenku
opustit „ochranná křídla TJ“ a zkusit to
sami. Fakt, že jsme nebyli jediní, leč první
kdo tak učinil, nasvědčuje tomu, že naše
kroky nebyly neopodstatněné.
Nařčení rady města N. Role ze
znárodňování se mi zdá poněkud směšné.
Já osobně jsem si vždy myslel, že každý
oddíl si buduje svá sportoviště a zázemí
povětšinou sám a měla by být tudíž i jejich
majetkem a že TJ pouze zastřešuje tyto
oddíly jako právní subjekt a přerozděluje
získané prostředky. To, že fotbalový
oddíl si na výstavbu malého travnatého
hřiště zajistil z cca 90% materiál,
techniku, finance i brigádnické hodiny
sám (což lze doložit) a nehledě nato, že
započal s výstavbou tenisových kurtů,
kde se odhaduje podíl 20 - 30% nákladů
současného stavu, které šli za tehdejším
fotbalovým oddílem. Valná hromada TJ
v roce 2002 rozhodla, že tato sportoviště
zůstanou v majetku TJ bez jakéhokoliv

adekvátního vyrovnání. Není snad toto
jakési znárodnění? „Čert vem tenisové
kurty, ale proč to hřiště, když jsme v tu
dobu měli osm fotbalových družstev?“
Každému rozumnému člověku dojde, že
při průměru tři hodiny týdně na tréninky
pro družstvo nelze zvládnout na jednom
travnatém hřišti, aniž by došlo ke zhoršení
kvality tohoto sportoviště. (škvárové hřiště
se používá pouze přes zimní období) Kdo
tenkrát při Valné hromadě hlasoval ve
prospěch TJ dle „svého“ svědomí, úsudku
a přesvědčení, ať dnes hodí kamenem.
I ten majetek, který nám valná hromada
TJ v roce 2002 svým rozhodnutím
přenechala, byl předán takovým způsobem,
že nebylo možno provést změnu na listu
vlastnictví vedeného na Katastrálním
úřadě v Karlových Varech a dodnes je část
nám předaného majetku stále vedena na
tomto úřadě ve vlastnictví TJ. Až v těchto
dnech je sjednávána náprava a nové
smlouvy o předání tohoto majetku snad
zajistí změnu ve prospěch FK N. Role
Na druhou stranu je pravda, že jsme
přistoupili na návrh TJ odkoupit toto
sportoviště za částku 50 000Kč. Je to
pro nás svým způsobem velmi ponižující,
přesto ale není v současnosti jiné řešení,
jak bez dalších dohadů ukončit jednou pro
vždy tento spor.
Roman Mokrusch

SUPER CENY ŽALUZIÍ KADEŘNICTVÍ
na plastová okna

Chodovská 236, Nová Role

tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1350-1400 Kč

HANA
BENEŠOVÁ

dále nabízím:

PÁNSKÉ

> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu
> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč

DÁMSKÉ

Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov
Tel.: 602 160 734

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8-12 14-17
8-12 - - - - - 13-19
8-12 - - - - - 13-19
dle objednávek

Tel.: 353 951 221
Mobil: 608 680 310

V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
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© INDECO CZ

NABÍZÍME

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
HYPERNOVA Karlovy Vary - tel.: 603 557 623
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz

- Správu bytů vlastníků
- Ustavení společenství domu dle § 72/94Sb.
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
- Sepsání kupní, darovací a jiné smlouvy do 24 hod.
- Zabezpečení hypotečního úvěru u bankovního domu

Výběr z naší nabídky
- Prodej R.D 1+3 vč. příslušenství a pozemku ve Staré
Chodovské 1 450 000,- Kč sleva 1 350 000,- Kč
- Prodej nebo výměna RD v Krásné Lípě u Šindelové za byt 1+3
- Prodáme R.D. IV kat. v K. Poříčí vč. pozemku 1 200 000 Kč
- Prodáme R.D. 1+5 v Chodově 4 300 000 Kč s vybavením
- Prodám byt v Chodově 1+2 s balk. ul. Příční 525 000 Kč
- Prodám byt Chodově 1+3 s balk. ul. Palackého 685 000 Kč
- Prodáme byt v osob. vlast. v Chodově 1+3 za 650 000 Kč
- Prodej bytu v H. Slavkově 1+2 za 300 000 Kč
- Pronajmu byt 1+2 v N. Roli
Nabídněte i vysvou nemovitost!
Volejte ihned 352 666 322, mobil: 608 963 540
Můžete nás navštívit rovněž v Karlových Varech,
mob.: 608 963 540
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