
NOVÁ ROLE

 Je to neuvěřitelné, ale blíží se poslední 
dny tohoto roku. Není to přeci tak dávno, 
kdy jsme přemýšleli nad otázkou, co darovat 
svým známým a nejbližším pod vánoční 
stromeček. Rok uplynul jako voda a opět 
nastal ten předvánoční shon, příprava na 
bilancování ke konci roku a plánování do 
roku nového. Do roku významného tím, že si 
připomeneme 60 let od ukončení II. světové 
války. 

 V příštím roce nebudete zatěžováni 
žádnými volbami. 

 Přeji Vám, aby jste se dostali do duševní 
pohody, abychom lépe dovedli rozpoznat 
věci podstatné od nepodstatných, aby bylo 
více tolerance a mravní jistoty. 
 

Václav H e ř m a n 
starosta města Nová Role

Z jednání rady města.
 41. zasedání RMě se konalo 1. 11. 2004. 
Po kontrole usnesení byly schváleny pronájmy 
pozemků paní Vlnaté v Mezirolí, panu Veselé-
mu, paní Maurové a paní Mikešové v Nové
Roli. Odboru životního prostředí a výstavby 
bylo uloženo zveřejnit záměr na prodej 
pozemků p. p. č. 1169/5 v Nové Roli a p. p.
č. 500/10 a 500/7 v Mezirolí. Rada města vzala
na vědomí žádost pana Pobiše o zrušení 
výpovědi z nájmu nebytových prostor a ulo-
žila místostarostovi toto se jmenovaným 
projednat. RMě vydala souhlas paní Jitce 
Pokorné k podnájmu nebytových prostor. 
 Schválila mimořádné přidělení bytu paní 
Jitce Fojtíkové o velikosti 1+1 v čp. 219.
 Dále rada vzala na vědomí rozbor 
hospodaření města za 3. čtvrtletí roku 2004 
a předložila jej k podání stanoviska 
finančnímu výboru. V personálních 
záležitostech RMě zamítla předložené žádosti 
jednatelů obchodních společností města 
(Norobyt a TS) na zvýšení měsíční odměny 
za výkon funkce jednatele společnosti a dále 
odvolala pana Mgr. Stanislava Průšu z funkce 
ředitele ZŠ N. Role, a to účinností dnem 30. 
června 2005. Projednala výroční zprávu 
MŠ Mezirolí a schválila čerpání prostředků 
z rezervního fondu ve výši 20 tisíc korun na 
pořízení kůlny na hračky.
 Schválila vyřazení staršího propagačního 
materiálu z evidence TIC s tím, že tento 
materiál bude nadále poskytován zdarma 
dětem či při jiné prezentaci města. 

 V různém vzala RMě na vědomí rozsudek 
odvolacího Krajského soudu v Plzni, kterým 
bylo jednoznačně potvrzeno nezákonné 
působení členky ZMě Olgy Zámostné ve 
funkci starostky města v období od 23. 12. 
1998 do nových voleb v květnu 1999. 
 Na základě opětovného zhoršení vysílání 
kabelové TV uložila RMě komisi KŠTV 
projednat podání výpovědi smlouvy uzavřené 
na zajišťování vysílání. 

42. zasedání RMě 15. listopadu.
 Schválen byl pronájem nebytových 
prostor dříve užívaných jako sběrna prádla 
a mandl ve prospěch paní Jany Borské za 
účelem užívání prostor pro spining ( jízda 
na ortopedech). Schváleny byly i podmínky 
pronájmu nebytových prostor Kulturního 
domu. Chválena byla v RMě i dvě rozpočtová 
opatření týkající se nutnosti přesunu 155 
tisíc korun z rezervy na investice do oprav 
– ostatních věcných výdajů. Konkrétně 
se jednalo o potřebu peněz na opravu 
prolínající vlhkosti na vodovodním potrubí 
v kadeřnictví v čp. 236, samostatné měření 
el. energie v KD a zavodnění hydrantu 
rovněž v KD.
 Další přesun finančních prostředků 
se týkal přijatých peněz na volby do 
zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu 
ČR, které jsou mimořádnou dotací státu do 
rozpočtu města a podléhají vyúčtování.
 V bytových záležitostech RMě uložila 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru 
obce na prodej uvolněného bytu 3+1 

ve Svobodově ulici 182. Zamítla žádost 
manželů Zelenkových z Mezirolí o přidělení 
náhradního bydlení pro paní Annu Kosíkovou 
a schválila prodloužení termínu doby nájmu 
v čp. 239 manželům Mondříkovým. 
 Za účasti jednatele TS Nová Role, 
s. r. o. projednala RMě organizační opatření 
k zajištění zimní údržby města a po 
zapracování připomínek s ním souhlasila. 
 Ze zápisu z jednání komise kultury, 
školství, mládeže a tělovýchovy jednoznačně 
vyplynulo, že je nutno zajistit zkvalitnění 
vysílání kabelové televize v Nové Roli. 
Z tohoto důvodu komise svolává jednání za 
účasti zástupců kabelové televize. V bodu 
různé RMě:
 - projednala vyhodnocení požadavků 
a připomínek k návrhu ÚPM a souhlasila 
s tím, aby zpráva pořizovatele a vyjádření 
nadřízeného orgánu (KÚKK) byly 
předloženy zastupitelstvu města N. Role.
 - stanovila termíny konání zastupitelstev 
města na rok 2005 takto: 25. 4; 27. 6; 26. 9. 
a 28. 11. 2005 s tím, že v případě nutnosti 
budou svolávána další mimořádná jednání.
 - ustanovila kronikářem města pana 
Jiřího Ulče a uložila vedoucí SO MěÚ zajistit 
zpracování konceptů zápisů do kroniky do 
roku 2004.
 - schválila realizaci obnovy sociálního 
zařízení v I. patře KD s tím, že práce budou 
ukončeny ještě v tomto roce.

Ladislav Cinegr
místostarosta města

Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova.

Šťastné a veselé Vánoce, mnoho osobních 
a pracovních úspěchů, ale hlavně hodně zdraví 

a štěstí v Novém roce 2005.

Novorolský zpravodaj
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Vážení občané,

z celého srdce bych Vám chtěl poděkovat za Vaší přízeň v letošních volbách do Senátu Parlamentu České republiky. 

Při těchto volbách jsem se přesvědčil, že Vám nejsem zcela lhostejný a někdy jsem Vám dokonce i sympatický. Nebudu 
lhát a řeknu rovnou, že mne to moc potěšilo. Při  každodenní práci starosty není vždy zřetelné, zda jsem oblíben či ne. 
Před volbami jsem se mnohokrát setkal také s názorem: „Nebudu přeci volit starostu do Senátu, když jsem spokojen 
s jeho činností ve funkci starosty města Nová Role a nevidím, kdo by ho mohl nahradil“. 

Určitě stejně jako mne, tak i někoho z Vás neúspěch ve volbách mrzí, ale takové jsou volby, vítězí jen jeden. Dle 
výsledků voleb v našem městě je jasné, že jedna čtvrtina občanů - voličů, kteří se voleb účastnili, není spokojena s moji 
osobou nebo činností a dali hlas jinému kandidátovi. Ale i těmto děkuji, že přišli volit a že se demokraticky vyjádřili.
Ještě jednou velice děkuji za Vaší účast a podporu.

         Václav H e ř m a n
         starosta města Nová Role

Volby do zastupitelstev krajů konané dne  5. - 6. 11. 2004

Název strany
Platné hlasy

celkem v %

NEZÁVISLÍ 23 2.38 

Koalice pro Karlovarský kraj 32 3.32 

Občanská demokratická strana 481 49.94 

Pravý Blok 8 0.83 

Česká str.sociálně demokrat. 128 13.29 

Evropští demokraté 84 8.72 

SNK sdružení nezávislých 16 1.66 

Název strany
Platné hlasy

celkem v %

Strana za životní jistoty 6 0.62 

Strana zdravého rozumu 7 0.72 

Dělnická strana 0 0.00 

Konzervativní strana 9 0.93 

Národní sjednocení 2 0.20 

Komunistická str.Čech a Moravy 167 17.34 
      

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Kolo Okrsky Voliči v sezn. Vydané 

obálky
Volební 

účast v %
Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůPočet Zprac. v %

1 4 4 100.00 3 289 1 067 32.44 1 062 980 92.28 

2 4 4 100.00 3 288 1 005 30.57 1 005 1 000 99.50 

Číslo Kandidát Volební 
strana

Navrh. 
strana

Politická 
příslušnost

Počty hlasů % hlasů

Příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

2 Heřman Václav  ODS ODS ODS 603 748 61.53 74.80

3 Horník Jan Ing. ED ED BEZPP 88 252 8.97 25.20
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Lampiónový průvod městem 
a příjezd sv. Martina 

do Nové Role

 V letošním roce jsme 11. listopadu 

uspořádali již druhým rokem lampiónový 

průvod městem, spojený s příjezdem 

sv. Martina na „bílém“ koni.

 Letos jsme začali s přípravami dříve, 

chtěli jsme oslovit co nejvíce maminek 

a babiček, aby nám pomohly s napečením 

martinského pohoštění.

 Celý týden měly děti možnost přijít 

do DDM a vyrobit si lampión podle své 

představy. Během několika dní se dům 

dětí hemžil dětmi od předškoláků po děti 

z druhého stupně ZŠ.

 Lampióny si přišly vyrobit i děti ze školní 

družiny.

 Požádali jsme o pomoc pí. Markovou 

– ředitelku ZUŠ v Nové Roli, která nám 

přislíbila kulturní program žáků. Paní 

Lahodná z jezdeckého oddílu PEGAS nám 

přislíbila koně, i když bohužel již dopředu 

jsme věděli, že nebude bílý. Ale paní 

Handšuhová ušila bílý přehoz a nikdo nic 

nenamítal.

 Paní Švehláková, která nám s organizací 

akce pomáhala, nám sehnala ohromné dýně, 

ze kterých jsme vytvořili nádherné svítící 

obličeje, které měly za úkol ozdobit celou 

akci.

 A konečně tady byl ten dlouho očekávaný 

ČTVRTEK.

 Ve školní jídelně nám zapůjčila 

p. vedoucí várnici, letos plnou vařící vody na 

přípravu čaje pro všechny zmrzlé dětičky.

 U nás se vařil čaj, paní Švehláková vařila 

punč, který voněl po celé budově. Babičky 

a maminky nosily napečené cukroví, takže 

celý den měl slavnostní atmosféru.

 Paní Handšuhová zajistila dostatek 

svařeného vína, které nesmí na takové akci 

chybět.

 Vše bylo připravené, začalo se stmívat 

děti i rodiče se začali scházet. Rozsvítili 

jsme dýňové svícny, ohromné lampióny 

nad vchodem do budovy a louče na zahradě 

DDM. Taneční orchestr ZUŠ začal hrát a už 

se čekalo jen na sv.Martina, který měl přijet 

z Děpoltovic. Ti nejmenší začali být nervózní, 

chtěli už jít do průvodu. Ale nikdy nemůže 

být vše tak, jak si představujeme. Koník 

si v Mezirolí postavil hlavu a nikdo s ním 

nehnul. Musel tedy nastoupit „náhradník“. 

Ani malé zpoždění nikomu nevadilo, protože 

taneční orchestr hrál pěkně, prodávalo se 

svařené víno a punč, podával se teplý čaj.

 Nakonec vše dobře dopadlo, stačilo 

jen rychle jezdce převléknout a mohlo se 

vyrazit.

 Děti, převlečené za družinu měly 

zapálené louče a doprovázely Martina na 

koni. Za doprovodu Policie ČR se průvod 

vydal Rolavskou ulicí a pokračoval ulicí 

Nádražní a Jiráskovou zpět k DDM, kde 

již bylo připraveno pohoštění a opět hrála 

hudba.

 Je mnoho lidí, kterým chci poděkovat 

za to, že se akce vydařila. Největší dík 

patří všem maminkám a babičkám, které 

nám napekli cukroví. Dále MS ODS, které 

nám přispělo finančně, tyto prostředky byly 

použity také na pohoštění. Poděkování patří 

také pí. Tvaroužkové a Rybárové, které se 

o pohoštění po celý večer staraly. Dále bych 

chtěla poděkovat panu Pohůnkovi a panu 

Volfovi, kteří se zúčastnili této akce ve svém 

volnu a zajistili pořádek při akci. Velmi nám 

také pomohli chlapci z deváté třídy, kteří 

nám pomáhali celý večer udržet pořádek.

 Ještě jednou děkuji všem, kteří se na této 

akci podíleli, hlavně kolektivu obětavých 

lidí, kteří jsou při všech akcích, které DDM 

pořádá – pí. Handšuhová, pí. Taišová, 

pí. Sakařová, pí. Toužimská.

 V letošním roce bych chtěla obzvlášť 

poděkovat ZUŠ za velice pěkný kulturní 

program.

 Největší odměnou je pro nás hojná účast 

všech dětí a dospělých a spokojenost dětí. 

A myslím si, že na této naší akci bylo vidět 

mnoho rozzářených očíček a usměvavých 

tvářiček. 

Těším se na všechny další společné akce.

Milena Tichá

ředitelka DDM

Pozvánka pro seniory

 Komise pro seniory a Městská knihovna 

Nová Role pořádají v úterý dne 14. prosince 

2004 od 15.00 hodin v knihovně v návaznosti 

na říjnový výlet seniorů do Prahy, 

BESEDU O PRAZE

 spojenou s promítáním barevných 

diapozitivů Vladimíra Korbela.

 Přijďte si připomenout pražské památky 

a zajímavosti. Snímky z malostranské Kampy 

při povodni v srpnu 2002 ukáží obrovské 

drama, které tehdy Praha prožívala. Besedu 

a promítání připravil Vladimír Korbel. 

Vstup volný.

Základní umělecká škola

 Od nového školního roku 2004/2005 

máme 143 dětí, z toho 98 dívek, z toho 

v hudebním oboru 101, ve výtvarném oboru 

42 žáků. Nově nastoupilo do přípravného 

ročníku hudebního oboru 22 dětí, do 

výtvarného oboru 13 dětí. Ve škole vyučuje 

celkem 10 učitelů, využíváme 9 učeben 

a koncertní sál v budově školy. Ve škole se 

vyučuje v těchto oborech: výtvarný obor, hra 

na klavír, el. klávesové nástroje, akordeon, 

housle, kytaru, basu, zobcovou flétnu, 

příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, bicí 

nástroje a zpěv.

Květa Marková

řed. ZUŠ Nová Role

Agropol Počerny s.r.o.

zve na

MYSLIVECKÝ PLES

Dne 15. ledna 2005
sál kulturního domu Nová Role

Hraje: Alfa sextet
Vstupné 130,- Kč

Bohatá tombola

Předprodej vstupenek
od 10. 12. - p. Lachmanová

Město Nová Role
zve všechny občany na 

SLAVNOSTNÍ 
R O Z S V Í C E N Í 

VÁNOČNÍHO STROMU
ve městě.

4. prosince 2004 (sobota)
od 16,30 hodin 

před Městským úřadem
Žáci a orchestr ZUŠ přednesou 

vánoční písně a koledy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Od 17,00 HODIN následuje 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

Domu dětí a mládeže - sál KD,
program: vystoupení kroužků 

DDM + DISKOTÉKA
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VV Fotbalového klubu Nová Role přeje:

Šťastný a úspěšný nový rok 2005

Všem členům fotbalového klubu, rodičům naší mládeže, našim věrným 
fanouškům, sponzorům, kteří v letošním roce podporovali náš oddíl 

a všem dalším občanům města Nová Role.

Děkujeme za Vaši podporu, a těšíme se
na setkání se všemi, na fotbalových akcích v roce 2005.

VV Fotbalového klubu Nová Role

Město Nová Role
zve seniory na

 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

  10. prosince 2004
od 16,00 hodin

v  kulturním domě.

Hraje :
NOVOROLSKÁ DECHOVKA

Občerstvení zajištěno

Vítání dětí do života

Kateřina  S i l v a r o v á
Evelin  P o l o m i s o v á

Vážení rodiče, 
upřímně Vám blahopřejeme 
k narození Vašeho děťátka.

Milé děti, 
přejeme Vám hodně zdraví 

a radostné a láskyplné dětství.

Jasněna Pšeničková
matrikářka

BLAHOPŘEJEME
všem občanům Nové Role, Mezirolí a Jimlí-
kova , kteří oslaví své narozeniny v měsíci pro-
sinci 2004, zvláště blahopřejeme k význam-
nému životnímu výročí těmto občanům: 

 Antonie S v i t á k o v á
 Hedvika S t r o u h a l o v á
 Božena N e u m a n o v á
 Anna H ů l o v á
 Edmund L o c h
 Věra M o t l o v á
 Eva Š t e c h o v á
 Marie M i n á r s k á
 Alexander T o u š

Uvedeným jubilantům upřímně blahopře-
jeme, všem přejeme hodně zdraví, klidný 
a spokojený život.

 Jasněna Pšeničková
 matrikářka

OZNÁMENÍ

Norobyt, s.r.o. Nová Role,
oznamuje všem statutárním

orgánům Společenství
vlastníků jednotek, 
které má ve správě, 

že máme na skladě posypovou sůl, 
kterou budeme vydávat 
až do vyčerpání zásob.

Možnost výběru posypové soli 
máte každé pondělí a středu od

8. do 17.00 hod. 
Posypovou sůl máme v 10 kg balení.

Žádáme zájemce aby se přihlásili
u p. Zdeňka, jednatele obchodní 

společnosti.

Kuchyň bytu č. 11 
v čp. 249 Pod 
Nádražím po 
vybydlení rodinou 
Brejlových 
a po rekonstrukci 
novými majiteli.
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Další skvělý výsledek 
Kláry Lochové!

V sobotu na MČR v light kontaktu a kickboxu 
s lowkick (povolené kopy do nohou) konané 
v Ústí n. Labem, vybojovala titul v lightu-
60 kg. Dále se probojovala do finále lightu 
- 65kg, které vzdala bez boje, aby se šetřila na 
velké finále v kickboxu s lowkick.

Ve své váze neměla soupeřku, tak si troufla 
do váhy vyšší, kde ve velkém večerním 
finále prohrála nejtěsněji 2:1 na body 
s dvounásobnou vicemistryní světa v tomto 
stylu Svobodovou z Prahy!
Klára má teprve 2 zápasy v tomto stylu!
Titul a dvě stříbrné si připsala na tomto 
šampionátu.

Miloš Černý, trenér

Mikuláš, čert a anděl.

Chcete, aby Vás navštívil? 
(Děvčata z páté třídy)
Vhodné pro menší děti

Kontakt: 35 3951722 nebo 
mobil 723 21 48 46.

Čas dohodou!

Cvičení Fitball.

Velké míče, jedny z nejlepších rehabilitačních 
pomůcek. 
Přínos cvičení: k protahování, posilování 
sval. skupin, pomáhá rozvíjet rovnováhu, 
koordinaci a nervosvalové funkce, zlepšuje 
držení těla a kloubní pohyblivost.
Vhodné pro plnoštíhlé ženy.
Cvičí se každé úterý a čtvrtek od 18,00 hod. 
v TIC u koupaliště (nová budova č. dv. 20). 
Cena 30,-- Kč. 
Pití a ručník s sebou! 

ASPV - ženy

Vzpírání

II.liga mužů.
16.10.2004 (Teplice) 3.kolo.

Výkony závodníků TJ Nová Role:
 66,30-----Václav VALDMAN
 71,40-----Roman NEUDERT
 107,50---Zdeněk KADLEC
 77,70-----Miloš PODŠER
 75,00-----Václav MASTNÝ
 88,40-----Josef NAGY

Konečná tabulka soutěže: 
II.liga mužů ČR (skupina „A“ ) 2004.
 1. GV Teplice  26 bodů
 2. Bohemians Praha 23
 3. Lokomotiva Cheb 18
 4. PSK Olymp Praha 17
 5. TJ Nová Role 15
 6. Baník Sokolov 9
 7. Start VD Plzeň 9
 8. Rotas Rotava 6

Žákovská liga 
2.10.2004 (Sokolov) 4.kolo

Výkony závodníků TJ N.Role:
 48,00----Miroslav KOMJATI
 52,50----Rostislav PLECHATA
 56,90----Jakub VALDMAN
 61,70----Antonín CHVOJKA

Konečná tabulka soutěže:
Žákovská liga ČR (skupina A)
 1. Rotas Rotava „A“ 32 bodů
 2. Sokol Plzeň  30
 3. Baník Sokolov 23
 4. GV Teplice  18
 5. TJ Nová Role 14
 6. VTŽ Chomutov 12
 7. Rotas Rotava“B“ 11
 8. Lokomotiva Cheb 9

Trenér: A. KOCUR

Zpráva o konání Valné hromady 
TJ Nová Role.

Uskutečnila se dna 4. 11. 2004 ve Sportovní 
hale TJ Nová Role.
Z 19 pozvaných delegátů se zúčastnilo 13, tj. 
68,4 %. Konkrétně zástupci oddílů:
ASPV, Šachy, Volejbal, Vzpírání, Turistika, 
členové VV TJ a RK TJ.

Program:
 1. Zpráva o činnosti, od poslední VH
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Volba nového VV TJ
 4. Návrh další činnosti a její organizace
 5. Diskuze

Z důvodu zmenšení členské základny, po 
vystoupení oddílů kopané a tenisu, delegáti 
Valné hromady rozhodli o zredukování VV 
na 3 členy.

Do VV byli zvoleni pánové 
L. Škarda, R.Veselý a A. Kocur.

Týden otevřených dveří TJ. 
Tělovýchovná jednota bude opět pořádat 
tradiční akci pro sportovní veřejnost 
a občany města Nová Role „Týden 
otevřených dveří“.
Tato sportovní akce se uskuteční ve dnech 
26. - 31. 12. 2004.
S vlastním programem bude veřejnost včas 
seznámena.

Za VV TJ zpracoval: 
Augustin KOCUR

Z Valné hromady TJ Nová Role

 Mezi největší klady práce minulého VV 
patří vybudování materiálního zázemí pro 
sportování. Oddlužení TJ, přechod na PC 
účetnictví, vybudování sauny, nová sociální 
zařízení, přebudování interiéru šaten 
s moderními sprchami, plynové ekonomické 
vytápění haly, plastová okna ve zděné části 
budovy, kompletní výměna oken haly a pěkné 
plážové hřiště jsou výsledky naší práce, 
z nichž těží široká sportovní veřejnost.

 Obrovské změny prodělala restaurace 
Na koupališti. Po vyhraném soudním sporu 
připadla v loňském roce budova TJ. Tím 
ovšem nastala starost co s ní. Vyhlášení 
pronájmu se nezdařilo, neboť zájemce 
po prohlídce a předběžných kalkulacích 
nabídku nepřijal. VV rozhodl o nutných 
opravách havarijního stavu a výstavbě bufetu 
pro letní provoz v části restaurace. To se 
podařilo. Myslíme si, že každý, kdo navštívil 
areál koupaliště loni a letos, musel na první 
pohled uznat obrovskou změnu k lepšímu.

  Plány do budoucna se týkají samozřejmě 
tohoto objektu, který bychom chtěli 
zkulturnit a následně zprovoznit tak, aby 
sloužil všem návštěvníkům nejen areálu 
koupaliště, ale i města.

 Další velkou akcí by mělo být vybudování 
víceúčelového hřiště před halou, kde už 
započaly práce. Doufáme, že s pomocí 
MěÚ, který přislíbil účast, se nám podaří 
vybudovat sportoviště, které umožní aktivní 
využití volného času všem občanům Nové 
Role.

 Závěrem poděkování všem členům 
odstupujícího VV a brigádníkům z řad 
oddílů.

  VV TJ Nová Role
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Jeden ze sporů paní Olgy 
Zámostné s městem rozhodnut 

s konečnou platností.
 

 Vzhledem k dřívější široké prezentaci 

sporu paní Olgy Zámostné (členka 

zastupitelstva města) s městem Nová Role, 

ve věci podané žaloby na ochranu osobnosti 

proti městu, považuji za nezbytné informovat 

občany o konečném rozhodnutí soudní moci 

ČR v této záležitosti, kterým město tento 

spor zcela vyhrálo. 

 Nejprve mi však dovolte, abych 

připomněl, že žalobu na město podala paní 

Olga Zámostná na ochranu své osobnosti 

na jaře roku 2000 na základě předložené 

zprávy tajemníka MěÚ Nová Role k jednání 

rady města a jejím následném projednání 

v zastupitelstvu města. Tato zpráva byla 

zpracována po vzneseném požadavku na 

zastupitelstvu města a dle tohoto požadavku 

se tedy zabývala zejména oprávněností 

odměňování vedoucích funkcionářů města 

včetně bývalé starostky paní Olgy Zámostné 

v předcházejícím volebním období až do 

dubna roku 1999. Podaná zpráva se opírala 

o konkrétní fakta – dokumenty řádně 

evidované na MěÚ, což stvrzuje i skutečnost, 

že tajemník MěÚ nebyl v inkriminované 

době vyplácení posuzovaných odměn 

pracovníkem tohoto úřadu. Následně byla 

oprávněnost zprávy potvrzena stanoviskem 

Ministerstva vnitra ČR. Proč tedy žaloba 

na ochranu osobnosti. Zjevně proto, že paní 

Olga Zámostná neunesla tíhu kritiky a faktů 

upozorňujících na velmi vážné podezření 

ze zneužívání pravomoci veřejného činitele 

neoprávněně nadměrným odměňováním jí 

samotné a dalších osob z bývalého vedení 

města. 

 Jsem schopen pochopit subjektivní 

pocity paní Zámostné, když uvedený 

problém vyplul na povrch, ale nejsem 

schopen pochopit, proč zastupitelka města 

žaluje své město s požadavkem na přiměřené 

zadostiučinění ve výši 300.000,-- Kč. Město 

se ničím jiným neprovinilo než tím, že řádně, 

dle zákona o obcích ve svých orgánech (radě 

města a zastupitelstva města), projednalo co 

mu přísluší. 

 Dnes již máme celý proces za sebou, 

myslím si ale, že vláčet se s právníky, 

žalobkyní paní Zámostnou a svědky 

v procesu po několika soudech není tím 

pravým, čemu bychom se ve vedení města 

asi měli věnovat. Ubere to mnoho času 

a sil, a to i když jsme tento proces v celém 

rozsahu vyhráli. Věřte, že to není žádné 

potěšení. Vždyť k tomu, abychom dnes 

mohli konstatovat konečný verdikt musela 

proběhnou soudní řízení u Krajského soudu  

v Plzni (dvakrát), u Vrchního soudu v Praze 

(dvakrát) a též u Nejvyššího soudu České 

republiky v Brně (taktéž dvakrát). 

A jak tedy konkrétně uvedené 
soudy pravomocně rozhodly?

 Krajský soud v Plzni svým 

rozsudkem ze dne 28. 5. 2003 zamítl jak 

žalobu s rozsudečným požadavkem na 

učinění požadované omluvy žalobkyni 

prostřednictvím Karlovarských novin, 

tak žalobu s požadavkem na náhradu 

nemajetkové újmy ve výši 50.000,-- Kč 

(původně požadováno 300.000,-- Kč). 

Zároveň bylo rozhodnuto o úhradě nákladů 

řízení žalobkyní, tj. paní Zámostnou.

 Vrchní soud v Praze svým rozsudkem 

ze dne 14. 10. 2003 výše uvedený rozsudek 

soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil 

a pouze ve věci nákladů řízení hrazených 

žalobkyní výrok rozsudku změnil – upřesnil 

nově výši nákladů řízení proběhlých před 

oběma soudy.

 Nejvyšší soud v Brně svým usnesením 

ze dne 30. 9. 2004 dovolání žalobkyně 

odmítl, přičemž proti tomuto usnesení již 

není přípustný opravný prostředek. Dovolací 

soud v podstatě konstatoval nepřípustnost 

podaného dovolání, což svým širokým 

právním výkladem ve svém odůvodnění 

popisuje.

 Pravomocná rozhodnutí jak Krajského 

soudu v Plzni, tak Vrchního soudu v Praze 

v podstatě v odůvodnění svých rozsudků 

shodně konstatují zejména, že:  

- zpráva tajemníka MěÚ Nová  Role ze dne 

29. 12. 1999 je považována za výkon práva 

kritiky, a to kritiky oprávněné, neboť je 

přiměřená co do obsahu a formy a nevybočuje 

z hranic nutných k dosažení svého účelu 

a vycházela z listinných podkladů,  

- předmětná zpráva žalobkyni neskandalizo-

vala, neboť byla projednána na místech 

k tomu určených (jednání rady a zastupi-

telstva) a její obsah v převažující míře 

vytýkající pochybení tehdejší městské radě 

a tajemníkovi, se žalobkyně dotýkal výlučně 

v souvislosti s výkonem její tehdejší funkce 

starostky,

- žalobkyně se s výkonem uvedené funkce 

stala veřejně známou osobou, takže musela 

být srozuměna s tím, že její jednání může být 

předmětem kontroly,  že bude hodnoceno, 

popř. kritizováno, nejen pozitivně, ale 

i negativně,

- je zřejmé, že se zprávou byl seznámen 

kompetentní orgán Ministerstva vnitra ČR 

(ten zprávu potvrdil jako oprávněnou).

Co dodat?

  Celá anabáze mě velmi mrzí, ale byli 

to právě poslanci z volební strany paní 

Zámostné, kteří si vyžádali na jednání 

zastupitelstva předložení zprávy o odmě-

ňování členů ZMě ve snaze něco najít na 

nové vedení a důsledná zpráva odhalila, co 

asi tak moc nechtěli (kdo jinému jámu kopá, 

sám do ní padá). Uražená ješitnost se pak 

předvedla v celé své parádě. 

 Není zřejmě náhodou, že i další soudní 

spor s paní Olgou Zámostnou město také 

pravomocným rozsudkem vyhrálo, a to ve 

věci oprávněnosti výkonu funkce starosty 

města v období leden – duben 1999 

a s tím souvisejícím vrácením neoprávněně 

vyplacených odměn za funkci starosty 

v tomto období paní  Zámostné. 

 A jak jsem se dočetl z novin, opět se paní 

Zámostná hodlá dovolávat svých představ 

o právu u Nejvyššího soudu České republiky 

v Brně. Takže tentokráte kolečko do Brna 

přes několikerá stání u Okresního soudu 

v Karlových Varech a Krajského soudu 

v Plzni. Zkusme někdy také hledat chyby 

sami v sobě, možná se nebudeme muset tolik 

soudit.     

Václav Heřman 

starosta města  
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AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

PROVÁDÍ VÝCVIK

SK. A, B, M,

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ

JÍZDY PRO MAJITELE ŘP

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.

UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.

PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY.

VÝCVIK „B“ 5.800 Kč

Informace
DDM Chodov, Husova 263

Tel.: 602 475 702, 352 692 327

KOSMETIKA
M. Machalová

znovu zahájen provoz na nové adrese:
Zdravotní středisko Rolavská 237, 1. patro

Nabízím:
kompletní ošetření pleti, tvarování obočí

barvení obočí a řas, depilace, líčení

Provozní doba: 
pondělí 10,00 – 18,00
čtvrtek 10,00 –18,00

(po dohodě možné i v jiném čase nebo v so a ne)

Objednávky na provozovně nebo tel: 731 168 040

Stavební firma

Josef Nagy – PENA

Provádí přestavbu byt. jader, obklady + dlažby
Montáž plastových oken a venkovních dveří.

Tel. 35 385 14 20
Mobil: 602 18 18 33

V kostele sv. Michaela Nová Role
Štědrovečerní mše               24. 12. 2004  od 22,00 hodin  
Slavnost Narození Páně      25. 12. 2004  od 10,30 hodin  
Svátek sv. rodiny                 26 .12. 2004  od 10,30 hodin 

Koncerty
5., 12. a 19.12. Kostel Nová Role 16.00 hd
 Adventní koncerty ZUŠ
12. 12. Kostel Stará Role 17.00 hod. Orbis Pictus
 Adventní koncert sboru s Ostrova nad Ohří
13. - 17. 12. Koncerty jednotlivých tříd ZUŠ
20. 12.  Kostel Rybáře 18.00 hod.  J.J.Ryba – Hej, Mistře
 Koncertní provedení – Karlovarský pěvecký sbor
26. 12. Kostel Stará Role 16.00 hod. Martin Mastník 
 – Vánoční koncert - klasická kytara – hudba barokních mistrů
02 .01. Kostel Stará Role 08.30 hod. J.J. Ryba – Hej, Mistře 
 (při mši sv.) Karlovarský pěvecký sbor



Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12. 
Odpovědný zástupce vydavatele: Ladislav Cinegr • Foto S. Hořínek a archiv 

Grafika, sazba a výroba: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 25. 11. 2004
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje redakce, která však nezodpovídá za jejich obsah.


