Pro letošní rok 2006
připadá Den matek na
neděli 14. května 2006
Blahopřeji všem maminkám, matkám a
babičkám u příležitosti svátku Dne matek. Přeji
Vám mnoho osobních, pracovních úspěchů a
také trochu toho štěstíčka. Nejdůležitější dle
mého názoru je popřát Vám všem milé maminky,
matky a babičky, pevného zdraví. To ostatní jste
již prožily nebo jistě ještě prožijete. Ještě jednou
Vám blahopřeji ke Dni matek.

Milí spoluobčané, dovolte

mi podělit
se s vámi o dva náměty k zamyšlení:
První věc k zamyšlení vznikla při setkání s prezidentem
České republiky panem Václavem Klausem. Byl jsem
pozván 11. dubna letošního roku hejtmanem Karlovarského
kraje panem Josefem Pavlem na společnou večeři několika
starostů Karlovarského okresu s prezidentem České
republiky panem Václavem Klausem a jeho chotí. Atmosféra
byla velice přátelská a milá, což se dalo předpokládat. Už
ani nevím, co se podávalo dobrého k jídlu, ale dosti mne
zaujala diskuse při společné večeři. Pan Klaus nás všechny
přítomné vyzval k představení své osoby a obce. Co se Vám
podařilo uskutečnit, co Vás trápí a co byste si přáli. Bylo
řečeno mnoho věcí od výstavby, komunálního odpadu,
pejskařů, zahrádkářů, základního vzdělání, historických
památek až po neziskové organizace. Ve stručnosti jsem
pana prezidenta informoval o městě Nová Role a částech
Mezirolí i Jimlíkov a o všem, co se nám podařilo. Na
otázku, co mne nejvíce trápí ve městě, jsem odpověděl,
že jsem chtěl změnit juniorské a seniorské chování a
soužití obyvatel. Musel jsem přiznat, že se to moc
nezdařilo nebo mám přísnější metr. Stále si myslím,
že je více vandalismu a kriminality mladistvých
ve společnosti. Prezident ČR pan Václav Klaus je
přesvědčen, že v okolních zemích je tento problém
daleko větší a hlubší. Myslí si, že tuto otázku vidím
moc pesimisticky. Nechci o tomto více polemizovat,
ale jsem přesvědčen o tom, že naše odlišné názory
jsou způsobeny životem v rozdílných vrstvách
společnosti.
Druhá věc je z jiného soudku. Je to nedávno,
kdy došlo ke vznícení plastové nádoby pro sběr
papíru firmy Resur u domu ve Svobodově ulici. O
tom zda toto vznícení bylo úmyslné či neúmyslné
nechci hovořil, ale musím Vám sdělit, co se dělo
v následujících okamžicích. Že se první k ohni

Václav Heřman
otec, dědeček i starosta města Nová Role

seběhly děti, to nikoho nepřekvapuje, ale překvapují mne
dospělí lidé, kteří mají životní zkušenosti, jak lokalizovat
oheň a tím pádem předejít velkým materiálním škodám.
Tito dospělí občané se nezmohli na nic jiného než na
sledování hodinek generálským pohledem a měření času,
kdy přijedou hasiči. Nikdo z přihlížejících neudělal to, že
by vyrazil sklo u nejbližších vchodových dveří a pomocí
domovního hydrantu oheň uhasil. A tímto činem předešel
velkým škodám. Nakonec to dospělo do humorné situace,
kdy byla polovina přihlížejících spokojena s časem dojezdu
HZS a ta druhá polovina odešla domů s komentářem, že
za naše peníze přijeli opět pozdě. No co si o tom myslíte?
Lidská lhostejnost a neochota nemá hranic. Nevím, jak se
vypořádat s touto špatnou lidskou vlastností.
A co bych si přál? Aby všichni občané měli pevné zdraví.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Novorolská Walcha
Komise školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy zve občany na 3. ročník
hudebního festivalu Novorolská Walcha,
který se koná pod záštitou města Nová
Role 20. 5. 2006 od 13 hodin v areálu
koupaliště vedle Turisticko informačního
centra (TIC).
Vystoupí interpreti:

Lenka Dusilová
Memory Jazz Band
Červení Panteři ZUŠ Nová Role
Swing Párty Band
Swing studio Karlovy Vary
Harry Phill Band
Švorc
Bluesberry
COP
Nová Sekce
Walchaři

Vítáme děti do života
Jaroslav H a l b e r š t á t
Adéla N i e d e r m e r t l o v á
Tomáš K o v a ř í k
Vážení rodiče, upřímně Vám
blahopřejeme k narození Vašeho dítěte.
Milé děti, přejeme vám hodně zdraví a
radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

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

Pavla H r u š k o v á
Josef N e u m a n
Edita V a v ř i n o v á
Jaroslav P e t r
Marie S t r y a l o v á
Zdeněk S ý k o r a
Jaroslav P a t a
Přejeme Vám hodně zdraví, klidný a
spokojený život.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Město Nová Role
srdečně zve obyvatele k památníku u
nádraží v Nové Roli na pietní akt, který
se koná v pondělí 8. května 2006 od 10
hodin. Následně proběhne na místním
hřbitově kladení věnců k uctění památky
obětí koncentračního tábora.

ZČE oznamuje
K provedení nezbytných prací na
zařízení distribuční soustavy jsme nuceni
dne 16. 5. od 8 do 16 hodin
v celé obci Nová Role a Mezirolí
přerušit dodávku elektřiny.
Žádáme naše zákazníky v souladu s
ustanovením § 25, odst. 4, písmo d), bod
6, zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro
toto nezbytné omezení a doporučujeme jim
provést předem potřebná opatření k zamezení
případných škod. Dodávku obnovíme v
nejkratším možném čase po ukončení prací.

Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno
zařízení distribuční soustavy i v této době
považovat za zařízení pod napětím!
Pro případné informace volejte
prosím linku 840 840 840

Dům dětí a mládeže
Nová Role
** pořádá v sobotu 27. května 2006
CESTU POHÁDKOVÝM LESEM
Cena vstupného: 70,- Kč V ceně jsou
zahrnuty odměny pro účastníky akce.
Vstupenky se budou prodávat v Domě
dětí a mládeže, Na Pěší zóně 148, Nová
Role od úterý 9.5.2006 denně od 12 do
17 hodin. Pro děti je připraven pestrý
program v doprovodu pohádkových
bytostí, s plněním úkolů na jednotlivých
stanovištích.

obce,
samosprávy,
příspěvkových
organizací, příspěvky dobrovolných
a zájmových organizací, kulturních
zařízení ale i články dopisovatelů,
ukázky z tvorby žáků školy, vzpomínky
pamětníků, názory jednotlivců i výpisy
z městské kroniky. Ve zpravodaji jsme
nacházeli volební programy, různé
zprávy a výzvy, informace o volebních
výsledcích, kritické i polemické
příspěvky. Místo se v něm našlo na
poděkování za poskytnutou pomoc,
za velmi pěkné výkony a výsledky ve
sportu, v kulturních disciplinách a též
za vydařené akce.
Vyjmenovávání všech, kteří přispívali
k tomu aby náš zpravodaj vycházel a byl
pro naše obyvatele zajímavý a obsažný,
by vytvořilo
dlouhý seznam jmen
členů redakčních rad, autorů příspěvků,
kreseb a fotografií.
K jubileu vydávání našeho zpravodaje
chceme poděkovat všem zúčastněným.
Jednotlivá čísla zpravodaje, tématických
brožur, almanach, sborník, pohlednice a
propagační skládanky vydané městem
za uplynulých 50 let, se
stávají
archiváliemi a spolu s kronikou města
mohou příštím generacím poskytnout
svědectví o našem životě o jeho
proměnách a o nás samých.
Vydavatel město Nová Role

Počet účastníků je omezen, zajistěte
si proto lístky co nejdříve!!!!!

** pořádá ve dnech 3. července až 14.
července 2006
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR
Cena poukazu: 800,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné
a vstupné. Zajistíme Vám program pro
Vaše děti denně od 8.00 do 15 hodin.
V případě výletů a zájezdů i déle (podle
příjezdu) Přihlášky si vyzvedněte od
1. 5. 2006 v Domě dětí a mládeže, Na Pěší
zóně 148, Nová Role tel. 353 851 172,
kde také získáte další informace.

Jubileum Novorolského
zpravodaje
Nyní, na jaře roku 2006, uplyne již 50
let od prvého vydání cyklostylovaného
výtisku Novoroláčku. Pravidelnost ve
vydávání místní listovky lze vysledovat
ale až od roku 1973. Po roce 1990
zpravodaj prošel několika změnami
formátu, grafické úpravy,
způsoby
přípravy vydání, tisku i doručování
čtenářům. Obsahová náplň této
místní tiskoviny vycházela celou
dobu především z potřeb vydavatele.
Jednotlivá vydání přinášela zprávy

Pietní akt
u památníku u nádraží v Nové Roli
v pondělí 8. května 2006 od 10 hodin.
Srdečně zve ZO KSČM Nová Role

SMS info služba
Upozorňujeme občany, že je v
provozu bezplatná služba zasílání
informačních SMS zpráv města Nová
Role. Odběr informačních zpráv je
možno objednat formou SMS na čísle
+420 720 001 886,
případně telefonicky na čísle
+420 353 176 311
nebo na e-mailu sliz@novarole.cz u
operátora služby. Zprávy jsou zasílány
bezplatně.
Vlastislav Slíž
referent správního odboru

Vol by 2006
Volby

-

O Z N Á M E N Í

Starosta města Nová Role dle §15 odst.1 zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů
oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech:

2. 6. 2006 od 14 do 22 hodin

a 3. 6. 2006 od 8 do 14 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, 293,306,

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

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 jsou 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.
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.
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost.

OZV č. 2/2006 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání konaném dne 27.3.2006 usneslo vydat,
v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2) pís. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku č 2/2006 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška):
1. ukládá povinnosti 1) :
1.

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;

2. při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték;
3. k ochraně životního prostředí;
2. stanoví omezující opatření při užívání veřejného prostranství;
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Veřejným pořádkem
Souhrn pravidel chování na veřejnosti, vycházející z právních norem i norem morálních a společenských, jejichž
zachování je podle obecného přesvědčení v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského
soužití.
2. Veřejným prostranstvím 2)
Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

3. Veřejně prospěšným zařízením
Zařízení veřejně přístupná, určená pro veřejné použití ke konkrétnímu účelu, zejména autobusové zastávky, lavičky,
odpadkové koše.
Čl. 3
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí
1. Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí včetně tanečních zábav a diskoték konaných mimo stavby
určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona 3), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději
sedm kalendářních dnů před jejím konáním písemně oznámit městu. V písemném oznámení uvede:
1. podnikatel právnická osoba - obchodní firmu v souladu s obchodním rejstříkem nebo název, jde-li např. o občanské
sdružení, dále IČ a sídlo, právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku přiloží aktuální výpis z obchodního
rejstříku;
2. podnikatel fyzická osoba - jméno a příjmení, IČ, trvalý pobyt a přiloží příslušný živnostenský list;
3. fyzická osoba - jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt;
4.

další náležitosti oznámení - obsahové zaměření akce, místo pořádání a jeho kapacita, čas konání (zahájení a
ukončení).

Změny údajů uvedených v oznámení je pořadatel povinen sdělit neprodleně v místě podání oznámení.
2.

Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou pořadatelskou službu po celou dobu konání akce.
Čl. 4
Pohyb psů

1.

Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na veřejném prostranství s výjimkou vymezených prostor pro volné pobíhání psů
na pozemcích ve vlastnictví města Nová Role v katastrálním území Nová Role – pozemkové parcely číslo 1087 o výměře
57203 m2 a číslo 1091 o výměře 11601 m2. Vymezený prostor pro volné pobíhání psů je označen na příslušné části mapy
katastrálního území Nová Role s barevným odlišením vymezených pozemků a zvýrazněním čísel pozemků, a to jako příloha
této vyhlášky. Vstupy na vymezené pozemky z veřejně přístupných komunikací a pozemků město Nová Role označí viditelnou
tabulí s nápisem „Vymezený prostor pro volné pobíhání psů dle OZV č. 2/2006 města Nová Role“ s případným doplněním
piktogramu psa.

2.

Doprovázející osoba je povinna na veřejném prostranství, kde je zakázáno volné pobíhání psů, zabezpečit psa vedením na
vodítku.

3. Každý vlastník psa po splnění ohlašovací povinnosti podle zvláštních předpisů4) obdrží evidenční známku pro psa. Vlastník
psa je povinen zajistit, aby pes známku na veřejném prostranství nosil.
Čl. 5
Kontrola, sankce
1. Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů. 5)
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1.

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 3/2002, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku vyhlášená dne
1.7.2002.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.2006.

Ladislav Cinegr, místostarosta města, v.r.

Václav Heřman, starosta města, v.r.

1) § 10 odst. a), b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
3) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
4) obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 4/2005 o místním poplatku ze psů
5) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášeno vyvěšením dne: 31. 3. 2006

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 3.
Zasedání zastupitelstva města (dále uváděno jen ve zkratce – ZMě)
Kromě vlastních kompetencí ZMě jako celku a pravomocí jeho členů dle zákona o obcích je pro občana velmi důležité, že i on má
právním řádem ČR garantována práva, kterými přímo zasahuje do existence a vlastního jednání ZMě. Velmi důležité v tomto ohledu je, že
podle § 93 odst. 2 zákona o obcích je zasedání ZMě veřejné. Kromě ústavního práva svobodnou volbou volit členy zastupitelstev tajným
hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva (čl. 102 Ústavy ČR a 21 Listiny základních práv a svobod) mají
tak občané konkrétní oprávnění být jednak tzv. očitými svědky a zároveň být konkrétně činní na zasedání ZMě. Takovou činnost pak mohou
vyvíjet v souladu s jednacím řádem ZMě, ale zejména na základě oprávnění stanovených v zákoně o obcích, a to:
- vyjadřovat na zasedání ZMě svá stanoviska k projednávaným věcem,
- vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a závěrečnému účtu města za uplynulý rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě nebo i ústně
přímo na zasedání ZMě.
Při výkonu těchto svých práv na zasedání ZMě je správné si též uvědomovat, že zákon o obcích má vyšší právní sílu než jednací řád
ZMě a tak byla-li by kterákoliv ustanovení jednacího řádu v rozporu se zákonem o obcích, jsou v podstatě neplatná a neúčinná a občan má
tedy v takovém případě právo se legitimními prostředky domávat práv stanovených přímo zákonem. To platí samozřejmě obecně i pro jiné
případy konfliktů zákonných předpisů s předpisy ostatními nižší právní síly.
A toto je právě velice citlivá záležitost, kdy zákon přímo sám neřeší rozsah, v jakém se mohou občané na zasedání ZMě vyjadřovat a
jen ve věci hospodaření města blíže konstatuje foru takového vyjádření (písemně předem a ústně na vlastním jednání ZMě). Zákon tyto
záležitosti ponechává k úpravě samotnému ZMě v jeho jednacím řádu.
Z vlastní praxe jednání našeho ZMě vím, že občané přítomní na zasedání v tomto směru dostávají prostoru dostatek a že nejsou příliš
striktně hlídána omezující opatření stanovená v jednacím řádu ZMě v této věci. Zpravidla to znamená pro přítomné občany i pro zastupitele
dobrou příležitost diskuse a věcné konfrontace přímo na zasedání. Někdy je však udělení slova diskutujícím zneužito k vyjádření osobních
pocitů, které již nemají s vlastním jednáním ZMě nic společného. Proto zde připomínám základní omezení pro občany při jednání ZMě
dle jednacího řádu. Občané se mohou vyjádřit zvlášť ke každému bodu jednání, ale:
- doba diskusního příspěvku je omezena na 3 minuty,
- občan může své stanovisko vyjádřit ke každé projednávané záležitosti pouze jedenkrát,
- nikdo nesmí rušit průběh jednání ZMě, jinak může být předsedajícím z jednací místnosti vykázán,
- nemluví-li řečník k věci, předsedající mu slovo může odejmout.
Jako příklad jiného omezení, které by bylo v souladu se zákonem, by mohla být i povinnost hlásit se, či dokonce předkládat svá stanoviska
k projednávaným věcem (mimo záležitostí rozpočtu a závěrečného účtu města) v písemné formě. Sděluji to zde jen pro představu vymezení
hranice, kterou by mohlo ZMě samo pro svá zasedání ve vztahu k občanům až stanovit. Podstatou pro vymezení takové hranice garantované
zákonem tedy je, že občan má právo se na zasedání ZMě vyjádřit ke každému bodu jednání. Omezení rozsahu jeho vyjádření, tedy čas,
popřípadě možnost vícekrát se vyjádřit v jednom bodě jednání či dovolené vymezení formy činěného vyjádření občana, je v kompetenci
ZMě. Samozřejmě že stanovený čas i forma k vyjádření musí být dostatečné, aby občan měl možnost vyjádřit podstatu svých myšlenek a
ve srozumitelné formě. V případě sporů v této věci by musel rozhodnout soud – zda např. 1 x 30 sekund pro ústní vyjádření ke každé věci
je dostatečné pro uplatnění tohoto práva občana či ne. Navíc mohou vznikat rozdíly ve vnímání těchto pojmů např. pro vyjádření občanů
dostatečně zdravotně způsobilých nebo občanů hendikepovaných, kteří mohou potřebovat další pomoc k uplatnění svých práv.
Snažil jsem se tento článek koncipovat tak, abychom se všichni navzájem pokusili zahlédnout jednu z dalších nesnadno čitelných hranic,
které náš právní řád vytváří při uplatňování demokracie ve vztazích občan a obec s její orgány. Ta hranice ve věci jednání ZMě slouží
k tomu, aby na jedné straně ZMě, které je při svém zasedání orgánem řídícím a rozhodujícím, rozhodovalo efektivně a dle práva a na straně
druhé, aby bylo pod silným dozorem a v přímém kontaktu se svými občany s možností třeba i na poslední chvíli korigovat nesprávným
směrem se vyvíjející záležitosti v jeho rozhodování.
Ještě jen připomenu, že příští řádné zasedání zastupitelstva města v Nové Roli je plánováno na 26. června 2006.
Bc .Vladimír Dicá
tajemník MěÚ

Vítejte Na Bouchalce !
Březnová výroční schůze zahrádkářů
základní organizace Stará Bouchalka
konaná
v
příjemném
prostředí

Sportbaru v obchodním domě Rolavan
si připomněla již 15. výročí od rozpadu
celoměstské organizace zahrádkářů
v roce 1991 a ustavení 4 samostatných
menších celků. V osadě Stará Bouchalka
za tu dobu došlo k řadě pozitivních
změn. Lze k nim řadit geometrické
upřesnění výměr zahrad, uzavření
dvoustranných smluv s městem, s rybáři,
podepsání dohod se zahrádkáři, započetí
a pokračování procesu prodeje zahrad do
vlastnictví, generální opravu primárního
rozvodu vody jako společného zařízení
ČZS, pravidelný odvoz odpadů,
spolupráci s odborem výstavby města
Nová Role i s vedením společnosti
Karlovarský porcelán a. s. aj.
Současným problémem se jeví naše

cesty. Území, které obhospodařuje výbor
ČZS Stará Bouchalka, je přístupné
z místní asfaltové komunikace dvěma
vjezdy. Jeden je v majetku města,
druhý v majetku a.s.
Karlovarský
porcelán. Navazující cesty na vjezdy
jsou v majetku Pozemkového fondu ČR.
Všechny cesty jsou prašné s charakterem
polních cest. Vlivem průjezdu osobních
aut přivážejících nejen starší a
handicapované majitele a návštěvníky
zahrádek, nákladních aut odvážejících
odpady a přivážejících materiál na
rekonstrukce a modernizaci zahradních
chatek, jsou cesty velmi zatíženy, bortí se
a stávají se blátivými.
V dohledné době nelze všechny
požadavky zahrádkářů na generální

opravu cest vzhledem k pestrosti
vlastnických práv najednou uspokojit.
Je ale možné, aby zahrádkáři a majitelé
pozemků, kteří cesty užívají, si těch
pár metrů cesty před vlastní zahradou,
pozemkem, vzali do péče a po vzoru
starých vesnických cestářů je udržovali.
Prospějí tím sobě i druhým.
Jsme rádi, že a. s. KP Nová Role
vyhověla naší žádosti a umožní nám na
jejím pozemku dobudovat zpevněnou
pěšinu pro pěší, vedoucí okolo Vlčího
potoka k našim zahrádkám. Při jednání
nás velmi mrzelo, že jsme museli
vyslechnout výtku na vyvážení odpadů
do prostoru parcely KP některými našimi
zahrádkáři, což je hrubým porušením
pravidel nejen vyhlášky města ale i
slušnosti. (Digital. fotografii zahrádkářky
vyvážející odpad na parcelu KP tentokrát
ještě nezveřejníme. V případě opakování
to bude i s postihem. K případnému
zaplocení celého pozemku KP, o
němž vedení KP uvažuje a kterým by
byl znemožněn příchod k zahrádkám,
nebudeme pak moci nic namítat.)
Jako další nešvar, který zatím unikal
obecné pozornosti je to, že někteří
vlastníci pozemků si vně svých plotů
vysazují keře a dřeviny, osazují květinové
záhony, obrubníky, kameny, nebo i
posunem plotu do cesty zabírají víc,
než je jejich právo. Máme za to, že
takové počínání nepřispívá k dobré
průjezdnosti cest ani k ohleduplnosti,
klidu a pořádku.
Je třeba pochopit, že chceme-li mít
prostředí Na Bouchalce v přijatelném
uživatelném stavu, je třeba se o to dle
svých možností i přičinit. Vítejte Na
Bouchalce.
Výbor ZO ČZS
Stará Bouchalka

Trápí vás Křídlatka
sachalinská ?
Chceme
Vám
nabídnout jeden ze
způsobů jak se zbavit
této invazní rostliny
a také Vás seznámit s
jejím původem. Tato
rostlina je původní
na jižním Sachalinu,
jižních Kurilách a
severním
Japonsku.
Do
Evropy
byla
dovezena v 19. století.
Křídlatku sachalinskou
poznáme
podle
několika
hlavních
znaků.
Křídlatka

sachalinská je dvouděložní silnolistá
rostlina, která má větší listovou čepel
podlouhlého vejčitého tvaru a v dolní
části je čepel srdčitá. V České republice
se vyskytují v místech osídlení, podél
břehů řek a potoků, podél silnic a
železnic, ale také na místech, narušených
lidskou
činností
po
stavebních
úpravách, po přemisťování stavebních
a výkopových materiálů, na skládkách.
Doporučenými biologickými likvidátory
této rostliny jsou ROUNDUP BIAKTIV
a ROUNDUP FORTE. Jedná se o
biologicky neškodné glyfosfáty.
Technický postup při likvidací
křídlatky sachalinské:
Dávkování:
2,5% - roztok Roundup - Forte
(250 gr herbicidu na 10 litrů
vody) a v blízkosti vodního toku
5% - roztok Roundup – Biaktiv.
Roztok aplikovat rozprašováním na
listy a případně i květy rostlin. První
nástřik je nejlépe provést v dubnu za
suchého a slunečného dne. Jeho účinnost
se projevuje vytvářením žlutých fleků na
listech, kdy rostlina očividně chřadne a
usychá. Druhý nástřik je nejlépe provést
v době květu (srpen – září). Postřik
je vhodné opakovat po 14 dnech, po
částečném opadu olistění. Postřik by měl
maximálně do 3 hodin zaschnout. Další
část likvidace je mechanická – jedná se
o posekání odumřelé hmoty. Nejlépe
je rostliny spálit na místě likvidace.
Při transportu je nutné dbát na to,
aby se úlomky rostliny nevytrousily.
Kompostování se nedoporučuje, tato
rostlina se velice obtížně rozkládá.
Jistě existuje mnoho dalších způsobů,
jak se této invazní rostliny zbavit.
Pokud budete mít zájem zvolit způsob,
který Vám nabízíme, přejeme mnoho
úspěchů v boji proti této rostlině.
Ivana Pachmanová
referent OŽPV

Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12
360 17 Karlovy Vary
telefon: 353434211
e-mail: farni.charita.kv@volny.cz
www.volny.cz/charitakv

Vážení občané, chtěli bychom Vám představit naše
zařízení, které provozuje Farní charita Karlovy Vary.

Provozujeme:
1. Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené
občany (DS I.)
Zařízení poskytuje komplex služeb starým a zdravotně
postiženým občanům s cílem zachovat, udržet či zlepšit kvalitu
jejich života s možností co nejdéle zůstat v domácím prostředí.
Stacionář nabízí pobyty denní a týdenní.
Dále nabízíme respitní (úlevovou) péči pro pečující rodiny.
Vybavení: denní místnost, jídelna s kuchyňským koutem
- zajišťujeme stravu pro klienty, odpočinkové místnosti,
bezbariérová koupelna, bezbariérové WC, medítační místnost,
prostorná zahrada s posezením, zimní zahrada, tvořivá dílna.
Provoz:
Denní stacionář: Po - Pá 7,00 - 18,00 hod
Týdenní stacionář: Po - Pá 24 hod
Respitní péče:
Po - Ne 24 hod
Kontakt: 353 434 214, 731433 036
2. Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené
(DS II.)
Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postiženou
mládež poskytuje komplex služeb klientům s mentálním či
kombinovaným postižením po ukončení školní docházky. Jejich
rodinám se tak snažíme umožnit běžný pracovní a rodinný život.
Dále nabízíme respitní (úlevovou) péči pro pečující rodiny.
Vybavení: klubovna, jídelna s kuchyňkou, tělocvična, tvořivá
dílna, hygienické zařízení se sprchovým koutem a bezbariérovým
WC, prostorná zahrada s posezením a hřištěm
Provoz:
Denní stacionář: Po - Pá 7,30 - 16,00 hod
Respitní péče: Po - Ne 24 hod - dle dohody
Kontakt: 353 434 227, 731433037
3. Domov pro matky s dětmi v tísni (DMD)
Domov poskytuje komplex služeb s cílem pomoci matkám
s dětmi, těhotným ženám a osamělým ženám, které se ocitly v
nepříznivé a pro ně obtížně řešitelné sociální situaci.
Základem této pomoci je nabídka dočasného ubytování,
psychická a duchovní pomoc a doprovodné služby (sociálně
právní poradenství aj.).
Vybavení: 7 samostatných pokojů, herna, studovna, společná
kuchyň a hygienické zařízení na každém patře, prostorná
zahrada s posezením a dětským koutkem, hřiště aj.
Provoz: nepřetržitý
Kontakt: 353 434 228, 731 433 03
4. Dům na půl cesty (DNPC)
Dům na půl cesty slouží mladým lidem do 26 let, kteří se
po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy nebe: vlivem
nefunkční rodiny nacházejí ve složité sociální situaci. Zařízení
jim poskytuje dočasné ubytování a doprovodné služby ( pracovně
a sociálně právní poradenství, pomoc s vedením domácnosti aj.
- služby jsou přizpůsobeny specifickým potřebám těchto osob)

Vybavení: 6 dvoulůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový krizový
pokoj, společná kuchyň, společenská místnost, hygienické
zařízení, prostorná zahrada s posezením a hřištěm, tělocvična.
Provoz: nepřetržitý
Kontakt: 353 434 222, 731 433 032
5. Poradna
Posláním Poradny je poskytnout klientům potřebné
informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální
situace a nabídnout podporu a kvalifikovanou poradu při řešení
jeho potíží.
Poskytujeme sociálně-správní poradenství v oblasti sociálního
zabezpečení, předáváme rady a zprostředkováváme informace o
právech, povinnostech a oprávněných zájmech, nabízíme různé
možnosti řešení sociálních problémů nebo náročné životní
situace, pomáháme klientům získat kontakt s potřebnými
sociálními zařízeními, příp. jinými Zdroji pomoci. Zajišťujeme
pastorační péči.
Součástí Poradny Farní charity Karlovy Vary je kontaktní
místo ČALS (České a1zheimerovské společnosti) Provoz:
služby jsou poskytovány bezplatně po celý rok v pracovní dny,
po dohodě lze v sobotu i v neděli. Kontakt: 353 434 234, 731
433 038
6. Sklad humanitární pomoci
Sklad humanitární pomoci se zaměřuje na pomoc lidem,
kteří se ocitli v situaci hmotné nouze. Jedná se zejména o lidi
bez přístřeší, rodiny s malými dětmi, matky samoživitelky, oběti
individuálních a hromadných neštěstí nebo o uprchlíky, kteří se
ocitli v tísni. Postiženým osobám Sklad humanitární pomoci
zajistí ve spolupráci s dalšími institucemi bezplatně pokrytí
materiálních potřeb (ošacení, základní hygienické prostředky
apod.) a pomůže i dloul1odobě ve vybavení domácnosti.
Provoz; Po-Čt 9,00- 15,00 hod
Kontakt: 731 433 033
Farní charita Karlovy Vary je zřízena Biskupstvím
plzeňským podle zákona č. 3/ 2002 Sb. O církvích
a náboženských společnostech a je evidována Ministerstvem
kultury ČR dne 30.10.1996 s cílem pomáhat lidem v nouzi na
principu křesťanské lásky.
Provoz je zajišťován pod patronací Řádu křížovníků s
červenou hvězdou.
Na zajištění provozu se podílejí:
Farní charita Karlovy Vary Diecézní charita Plzeň
Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad Karlovarského kraje
Město Karlovy Vary
Řád křížovníků s červenou hvězdou Sponzoři FCH
IČO: 49 75 3053
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Karlovy Vary, číslo účtu:
100 306 23 59/5500
Farní charita Karlovy Vary – Stará Role
Svobodova 743/12 (konečná 3, 15, 11)
vás srdečně zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v charitních domech ve dnech 1. a 2. června 2006
Budete mít možnost seznámit se s jednotlivými provozy v
areálu:
o Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené
o Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené
o Domov pro matky s dětmi v tísni
o Dům na půl cesty
o Poradna
NAVÍC: 1. června probíhá cca od 17 hod. opékání vuřtů
– připojte se k nám!!!

Noc s Andersenem
Již potřetí jsme se sešli v novorolské
knihovně na akci, která vznikla v roce
2001 v knihovně v Uherském Hradišti
na podporu dětského čtenářství v rámci
měsíce internetu a k výročí narození
největšího světového pohádkáře H. Ch.
Andersena
(* 2.4.1805). 31.
března bylo chatem připojeno téměř
500 knihoven ( několik ze Slovenska
a Polska). V každé knihovně byl
individuální pestrý program, všude
se soutěžilo, hrálo, četlo, besedovalo
a chatovalo.V letošním roce jsme se
zaměřili na českého spisovatele Václava
Čtvrtka (* 4.4.1911, + 6.11.1976).
V naší knihovně strávilo pěkné chvilky
38 dětí. 14 chlapců nocovalo v půjčovně
mezi regály a 24 děvčat si ustlalo ve
třídách Domu dětí v prvním patře.
Povídali jsme si o Václavu Čtvrtkovi
a jeho dětství, poté proběhly literární
soutěže „Čtvrtkův milionář“ a „Za
Rumcajsem do Jičína“, děti se převlékly
do pohádkových postaviček, hemžili
se zde Křemílkové, Vochomůrkové,
Cipísek, Manky a víly Amálky. Celý
večer nás „ sledoval“ čaroděj Prskolec,
který v nestřeženém okamžiku odcizil
nejen knihy z knihovny, ale také knihy
donesené dětmi na výstavku. Uspořádali
jsme noční výpravu za čarodějem a po
vyjednávání byly knihy vráceny. Děti
slíbily, že se budou o knihy starat, neničit
je a také číst.
Za dětmi přišlo i několik hostů. Na
chviličku se zastavil kronikář, pan Jiří
Ulč, místostarosta Ladislav Cinegr,
předseda kulturní komise Ing. Jaroslav
Šimek a z Českého rozhlasu redaktor
Pavel Pavlas. Děti byly zvídavé a otázka
střídala otázku.
Po jedné hodině po půlnoci jsme četli
večerníčka , vyprávěli si zážitky a ve dvě
hodiny zhasínali.
V 8 hodin byl budíček, snídaně, úklid
a balení. Ráno nás navštívil pan starosta
Václav Heřman a několik rodičů a sázeli
jsme náš nový stromeček – Andersenův
Pohádkovník II. Děti se staly patronem
tohoto stromečku a slíbily, že se o něj
budou dobře starat a chránit ho.
Nemčičová Ladislava

Jak Sněhuláček odplul do země
paní Zimy
Začalo svítit sluníčko a venku pomalu
roztával sníh. Sněhuláčkovi najednou
bylo teplo a nastal nejvyšší čas, aby
odplul tam, kde se sněhuláci připravují
na novou zimní sezónu. Vždyť si
letošních zimních radovánek užil s dětmi
až,až !…….
Sněhuláci, sníh i tání – to byl jeden z
námětů pro výchovnou práci a zároveň
nápad na vytvoření masky pro vrcholné
zakončení zimního období – masopustní
rej.
Děti z mateřské školy v Nové Roli
ze třídy Myšek se naučily celou řadu
písniček, říkadel i básniček, vymodelovaly
a nakreslily spoustu sněhuláků, natrhaly
a vystříhaly z papíru

Školanda na Webrovce
2006
Celá třída volá: Sláva!
To je pro nás super zpráva.
Na hory prý pojedeme,
tam si pěkně užijeme.
A když nastal 4. březen,
do Krkonoš už se vezem‘.
Odvezl nás autobus
a pak jsme šli pěšky kus.
Webrovka je horská chata,
horský vzduch má cenu zlata.
Kolem ní je velký les
a u chaty štěká pes.
Nejezdí tu žádné vozy,
pod okny se pasou kozy.
Starají se o nás rádi
dospěláci – kamarádi.
Indy s Rejdym – to jsou páni,
na bubny bubnují rádi.
A ten Jirka – ředitel
je fakt skvělý bavitel.

hromady sněhových vloček, zkoumaly
vlastnosti sněhu – ty byly vyzkoušeny i
prakticky – jízdou z kopce nejrůznějšími
způsoby. Byly u krmelce krmit zvířátka,
sypaly ptáčkům, pozorovaly stopy ve
sněhu, získaly spoustu nových poznatků
týkajících se zimy i tradic s ní spojených.
A když se zima chýlila ke konci, všichni
věděli, že bude masopustní rej! Trošku
si zařádit, zasmát se, zatančit si a
hlavně – za něco se převléknout ! A tak
byla najednou plná třída sněhuláčků
(samozřejmě nechyběli ani dva velcí!).
Velká diskárna byla ve třídě Berušek.
A aby to nebylo maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům a všem nám milým
líto, pozvali jsme je taky. Odpoledne
se všichni sešli u Myšek. To byla
paráda! Hosty přivítali sněhuláčkové,
kteří zatančili a zazpívali, maminky na
oplátku přinesly napečené dobroty a
nechyběly ani masopustní koblihy! Po
společném tanci se všichni občerstvili
u prostřených stolů.Děti samozřejmě
nemohly nechat bez povšimnutí
stavebnice i ostatní hračky, a tak rodiče
měli chvíli na posezení u odpolední
kávičky a popovídání.
Ale pak už byl nejvyšší čas, aby se
malí i velcí sněhuláci rozloučili se
všemi kamarády, sbalili kufry a jeli se
připravovat na příští zimu.
……..knoflíky si celé léto přišívají na
vestu, aby měli jak se patří, vybavení na
cestu….
Dagmar Schwarzová
učitelka dětí ze třídy Myšek

Večer nikdo nemá rád,
nikomu se nechce spát.
Ale Rejdy s mísou svou
uspí všechny najednou.
Ráno čeká nový den,
ten začíná úklidem.
Učení moc nebylo,
to by zdraví škodilo.
A všem dětem pro radost
bylo tu pohybu dost.
Disco, skály, hasiči
naše těla procvičí.
Také paní učitelky
byly jak dvě cvičitelky.
Cvičnou dráhu prolezly
i na skálu vylezly.
Adršpach nám zabrat dal,
každý si tu zašplhal.
Když jsme skály zdolali,
buřty nám všem chutnaly.
V podzemí je ježibaba,
chutné krysy všem rozdává.
Schová se v železné kleci.
Kde? No v Josefově přeci.
V safari nám hezky bylo,
sluníčko se rozzářilo.
Hroši, sloni, opice,
těch tu bylo nejvíce.
Bingo – to je bezva hra,
každý něco vyhrává.
A i další super hry
nás velice bavily.
Mrzlo, slunce svítilo,
nám se v horách líbilo.
A až přijde správný čas,
vrátíme se jistě zas.
Spokojení žáci 4. A a 5. B

TRIBUNA
Teď když máme co jsme chtěli...
Tak zase jsem se ozval na zasedání zastupitelstva 27. 3. 2006
a hned jsem od zastupitele Heřmana dostal novou funkci neb mi
doslova řekl: vy jste největší diktátor v Nové Roli! Neb zase jsem
se ozval a to naši staronoví mocipáni nemají rádi. Zkuste to a také
upadnete v nemilost. Za prvé jsem se ozval ohledně soudního
handrkování o mamon ve sporu Heřman – Zámostná. Nevím
čím jsem se jim zalíbil, že rozhodnutí nejvyššího soudu poslali i
na mne. Na můj dotaz, proč mi to poslali a ještě k tomu ze Staré
Role, mi zastupitel Heřman řekl, že o tom nic neví!? Ale mne
nezajímal výsledek rozsudku, ale řekl jsem aby oba zastupitelé si
sedli a společně vše zaplatili a ne aby se soudili na úkor nás občanů.
Zastupitelka Zámostná řekla, že vše zaplatila. Škoda že byl zrušen
videozáznam ze zasedání a zastupitel Heřman jistě věděl proč to
ruší neb by jste viděli tu atmosféru na zasedání, sami jste si mohli
udělat úsudek. V roce 2003 na otázku reportérky Karlovarských
novin paní Kalinové odpověděl: podle něj se stejně vysílal
pouze záznam z jednání, to nebyla žádná publicistika. Teď náš
kameraman natočí větší záznam z rokování a ten se pak několikrát
odvysílá. Takže asi Heřmanův větší záznam je větší než záznam
celého jednání. Jenže od tohoto roku se neprovedl žádný záznam
– měly být natáčeny spoty, na zasedání jsme se ptali, kdo bude tyto
spoty vybírat, zastupitel Heřman neodpovědět. Myslím, že šlo o
to opít paní reportérku Kalinovou rohlíkem a zavést cenzuru a
to se povedlo. Loni 7. 2. 2005 na veřejném zasedání mi zastupitel
Heřman řekl: vše co jste chtěl vědět už jsem vám řekl a už vám
neotisknu žádný článek. To není cenzura?
Kdo vysvětli zastupitelům z ODS, co jsou to lidská práva a že
vláda dokumenty OSN o lidských právech schválila v plném znění
a nebo stačí vedení ODS, že mají v obcích své lidi na vedoucích
místech a vědí, co se kde děje, jak to dělala rodná (matička) strana?
Takže, občané, přemýšlejte, začíná květen – měsíc před volbami a
pozorně sledujte, jak se začnou rojit nejvyšší politici a jak se začnou
podbízet, chválit naše děti, rozdávat dárky a i pro dospělé se něco
najde a po volbách jste pro ně na obtíž, nejste pro ně na úrovni. To
vše než dáte někomu váš hlas. Také žádám místní radní o zveřejnění
prodeje domu s obchody – odhad a výsledek prodeje a kdo co
rozhodl nebo nařídil. Jmenovitě. Děkuji. Také by měli místní radní
uvědomit Evropskou unii, že v Evropě není jeden diktátor, ale dva,
a to Lukašenko a Vaverka. A když tak sleduji ty aféry od vlády,
korupci, úplatky až dolů, tak se začíná naplňovat heslo matičky
strany: Korytáři všech stran spojte se!
Vaverka

Předvolební rozjímání malého českého človíčka - Volit či
nevolit, toť otázka.
Za vlády jedné a neomylné strany, byla povinnost voleb se
účastnit. Volby se povyšovaly takřka na lidovou veselici, včetně
hudby. Volilo se spontánně a veřejně do uren, které byly na očích
volební komise. Byla tam sice i plenta, ale každý odvážlivec, který za
ní zašel, neušel bdělému zraku slídilů. Po volbách stačilo porovnat,
kolik nespolehlivých si odskočilo za plentu s počtem protihlasů.
Nyní jsou volby demokratické. Blahobyt, který nám tehdy
slibovali tehdejší mocipáni, nám dnes slibují všichni kandidáti,
z jakékoli strany. Drží se hesla „Nikdo Vám toho nenaslibuje víc
nežli já“. A má-li štěstí, že svým šarmem zblbnul dostatek voličů
, dostane se ke kýženému korytu. Jeho voliči za odměnu mohou
celé volební období bezplatně poslouchat jeho spokojené mlaskání,
chrochtání a krkání z přežrání. Nedávno jsem viděl billboard, na
kterém kandidát (nejmenovaný primátor) říká svým potenciálním
voličům „ŽIJI TU S VÁMI“. Ve své skromnosti pomlčí, že tam
skutečně žije nejméně za desetinásobný plat, než jeho spoluobčané,
kteří často jen živoří.
Ale abych jen nepomlouval, že nic pro nás neudělají. Nemálo
času věnují debatám o kolik si mají přidat a jaké výhody by si ještě
zasloužili. Nedávno řešili takovou důležitou otázku, bez jejíhož
vyřešení se nemůžeme za Evropany počítat. Totiž kdy už konečně
úředně požehnáme „páření teploušům“. Za to zaměřit se na
rozkrádání, korupci a jiné specificky české národní vlastnosti by nás
v civilizovaném světě mohlo poškodit. Mohlo by se to vnímat jako

bránění svobodnému podnikání. Také by mohl utrpět újmu některý
se zákonodárců, či někdo z jeho rodiny či přátel. Tak bude lepší pro
příště se držet přísloví „nehas co tě nepálí“ a „je vše dovoleno, co
není výslovně zakázáno“.
Tak koho volit, když se všichni nabízejí nám nezištně sloužit?
Volit malé strany, které se stejně do parlamentu nedostanou,
je zbytečné. Ty jejich hlasy si stejně rozdělí ti úspěšnější, takže
jihočeské mamky se západočeskými taťuldy a východočeskými
přáteli dobrého moku se nikam nedostanou, byť to mysleli dobře.
Zelení vedou často žabomyší válku o zachování lokality, kde se
vyskytuje blatouch, slunečko sedmitečné, či hraboš polní a brání
toto území zuby nehty proti plánu dálnice a je jim šumafuk zdraví
městských obyvatel a hlavně dětí.
Lidovci se chtějí podílet na vládě s každým, jen ne s komunisty,
jak tvrdí. To už za ně udělal jednou páter Plojhar. Také jejich
vzdálení příbuzní – „luďáci“ Hlinka a Tiso vešli do našich dějin ,
jako rozbíječi republiky v roce 1938. Světlou výjimkou naopak byli
v roce 1948 páni Msgr. Šrámek a Hála, kteří se spojili se socialisty
proti vzrůstající hrozbě bolševizace.
Naopak Sociální Demokraté svou nerozhodností a vyčkáváním
pomohli vlastně provést komunistům únorový puč, protože
setrváním ve vládě nemohla být takto rozpuštěna, ale pouze doplněn
dle obrazu Gottwalda. Ministr Laušman na to poději doplatil,
zatímco Jidáš Firlinger byl na výsluní. Přestože jsem dělnického
původu, nemám důvodů věřit dnešním Laušmanům a Firlingerům,
jak se můžeme dozvídat denně v tisku či TV. Komunisty volit
nebudu, protože jsem řád, že jsem se dožil jejich pádu. Ale ten
bolševický smrad z té zdechliny čpí a otravuje ovzduší nadále. Není
se co divit. Pořád zde jsou bývalí komanči, nebo jejich děti, či vnuci,
kterým se desetiletí vštěpovala výjimečnost a nadřazenost.
Konečně je tu ODS, kterou jsem pomáhal v N. Roli zakládat.
Bohužel jsem i touto stranou zklamán, protože i u nich
je
prvořadý osobní prospěch a je lhostejno, zda se jedná o člena
sněmovny, parlamentu, hejtmana, primátora, či jen o starostu
neznámé vísky v naší vlasti.
A tak protože volby budou v červnu, myslím si nejužitečnější
bude jít místo k volbám raději někam k vodě.
Bok Zdeněk

Reakce na dva příspěvky do Tribuny.
Od členů rady Novorolského zpravodaje jsem obdržel dva
příspěvky, na které musím reagovat. Z příspěvku „Volit či nevolit,
toť otázka“ je cítit životní zkušenost pisatele pana Boka a určité
politické životní zklamání, že to, co si představoval, se nenaplnilo a
jak to vnímá i nyní, jeho ideály a myšlenky nebudou realizovány ani
teď. Nesdílím s pisatelem panem Bokem názor, že je lepší jít raději
k vodě než k volbám. Stále je důležité k volbám jít a svojí volbou, a
to mám na mysli vhození svého vyplněného hlasovacího lístku do
volební urny, vyjádřit svůj názor. V budoucnu mohu říci, zda byla
moje volba správná nebo nesprávná. Ne nejít a potom říkat, oni to
dělají špatně.
Co se týká druhého příspěvku. Nevím, jak na toto reagovat. Jsou
toto názory člověka, kterému něco chybí? Někdo mu ubližuje?
Nebo jsou to názory člověka, který je charakterově člověkem zlým.
Vždyť není normální, aby měřil stále dvojím metrem. Například,
když Zastupitelstvo města prodávalo bytový fond za cca 22,5 %
ceny dle znaleckého posudku, tak vše bylo v pořádku. Na druhou
stranu, když Zastupitelstvo města prodalo nebytové prostory ve
Svobodově ulici čp. 200 a 201 za cca 33 % ceny dle znaleckého
posudku současným právnickým i fyzickým osobám, které mají
s městem podepsanou nájemní smlouvu, tak je oheň na střeše.
Jak pan Bok, tak i druhý pisatel se pozastavují nad mírou korupce
ve státní správě, tak i mezi volenými orgány. Vždy je to v nás lidech.
Čím bude větší přerozdělování, jak finančních prostředků nebo
majetku, tím hrozí větší míra korupce. Jsem přesvědčen, že po této
otázce si mnoho lidí nebude vědět rady, kam mě zařadit (bere nebo
nebere). Ale kdo je větší lump, ten kdo dává nebo ten kdo bere.
Nyní je společnost přesvědčena, že ten kdo bere, je lump. Ten kdo
uplácí je vzorný.
Václav Heřman
starosta i zastupitel města Nová Role

ČRS MO Božičany pořádá:
„Rybářské závody v lovu ryb udicí“
Kde: Revír - Koupaliště Nová Role
Kdy: 13.5.2006 – 6.00 až 11.00,
vyhodnocení od 12.00
Zápis od 5.00 v klubovně FK Nová Role
Jak: Startovné - I.kategorie - dospělí: 100,- Kč
a mládež (15 až 18 let ): 50,- Kč
II.kategorie - děti do 15 let: zdarma
Podmínka: členství v ČRS + platný státní rybářský lístek
Poznámka: prvních 10 soutěžících v každé kategorii bude
odměněno věcnými cenami,další cenou bude odměněn největší
úlovek a pod. …
POZOR ! Rozmístění soutěžících u vody bude určeno losem u
presentace !!!
Důležité: po dobu konání závodu bude revír pro ostatní
rybáře mimo soutěžících uzavřen!

XIX. ročník turnaje žen ve volejbale
„VENUŠE„
V Nové Roli se dne 22.4.2006 konal již 19.ročník turnaje žen
ve volejbale - VENUŠE. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 5
družstev: Parta hic, Corelli, Silnice, Žlutice a Nejdek.
I když šlo hlavně o dobrou náladu, a dát si trochu do těla
,motivací nám byly i ceny,za něž děkujeme naším sponzorům.
Na jubilejní 20. ročník se těšíme. Tešíme se i na hojnou účast
soutěžících a těch ,kteří přijdou fandit !
Výsledek turnaje:
1. místo - Corelli ( Nová Role)
2. místo - Silnice
3.místo - Žlutice
4.místo - Parta hic (Nová Role)
5.místo - Nejdek
TJ Nová Role

S pozdravem Petrův zdar !!!
Srdečně zve výbor MO

oddíl volejbalu

Zpráva o soutěžích - vzpírání
15.4.2006 - Otevřený přebor města Plzně.
kategorie-starší žáci:
do 56 kg: Ondřej Krbec – 62 (29 +33) - 1.místo
kategorie-junioři 17 let:
do 69 kg: Jakub Valdman-140 (63 +77) - 1.místo
do 77 kg: Antonín Chvojka-150 (64 +86) - 1.místo
trenér: A.Kocur
23.4.2006 - Mistrovství ČR - masters (Příbor).
kategorie AG1 ( věk 35 - 39let)
do 105 kg: Jan Gondáš - 215 (95+120) - 4.místo
+105 kg: Zdeněk Kadlec - 200 (90 +110) - 2.místo
trenér: A.Kocur
TJ Nová Role, oddíl vzpírání

www.dominochodov.cz
Správu bytĤ vlastníkĤ
Ustavení spoleþenství domu dle § 72/94Sb.
KoupČ a prodej bytĤ a dalších nemovitostí
Sepsání kupní, darovací a jiné smlouvy do 24 hod.
Zabezpeþení hypoteþního úvČru u bankovního domu
VýbČr z naší nabídky
- Prodáme RD 1+5 v ChodovČ 4 300 000 Kþ
- Prodej RD s bytem 1+4 a nebyt. prostorem v Krásné LípČ 650 000 Kþ
- Prodám byt v ChodovČ 1+2 od 490 000 Kþ
- prodáme pozemek v Nejdku 900 m2 200 000 Kþ
- Prodáme byt v Horním SlavkovČ 1+1 175 000 Kþ
NabídnČte i vy svou nemovitost!
Volejte ihned 352666322, mob: 608 963 540
MĤžete nás navštívit rovnČž v Karlových Varech mob: 608 963 540
-

základy•bazény•příjezdové komunikace

Zemní a výkopové práce

Jiří Bečvář
•traktor CAT 428D
•lžíce 30, 60, 90 cm
•úprava terénu
•vidle na skládání palet
Rohova 9, Stará Role
Tel.: 353 565 528, Mobil: 602 445 697

Aktivní VŠ a SŠ mají ŠANCI
ZAJÍMAVÉHO PŘÍJMU
Podmínka - půlroční zaškolení
vlastní notebook a práce s ním

Po - Pá 353 236 565, 731 488 686
nebo e-mail: nprace2006@volny.cz

GOLEM finance jistota silného PARTNERA

PETRÁŇ A CHALÁNEK

VYBERTE SI HYPOTÉKU,

VODA - TOPENÍ - PLYN

KTERÁ VÁM NEJVÍC VYHOVUJE
Zprostředkujeme Vám hypotéku
na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitostí
za zvýhodněných úrokových sazeb a poplatků.

služba ZDARMA
•••••
» akční úroková sazba již od 2,59% p.a.
» SLEVA 50% z poplatku za zpracování úvěru
u vybraných typů hypoték (ušetříte 6.000 Kč až 15.500 Kč)

» šek na 1.000 Kč k Vaší hypotéce nad 500.000 Kč
při podpisu smlouvy

» poukázka TESCO v hodnotě 500 Kč
navíc jako dárek pro Vás

PROVÁDÍME:
• havarijní opravy - nonstop
• výměny plynových spotřebičů
• výměny radiátorů
• montáž plynovodů
• montáž ústředního vytápění
• montáž vody, kanalizace
a zdravotechniky
• revize plynovodů a plynových
spotřebičů

Hypoteční kancelář: T.G.Masaryka 42 (budova PVT), Karlovy Vary

tel.

739 902 256 nebo 776 861 711

kontakt / tel.: 602 857 460 nebo 724 088 224
Jiráskova 108 , Nová Role, 362 25

Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12.
Odpovědný zástupce vydavatele: Ladislav Cinegr • Foto archiv
Grafika, sazba a výroba: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 02.05.2006
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje MěÚ, který však nezodpovídá za jejich obsah.

