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Novorolský zpravodaj
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NOVÁ ROLE

34. zasedání RMě se konalo bezprostředně po uzávěrce minulého čísla
NZ a to 21. 6. 2004.
V bodě pronájmy a převody nemovitostí RMě uložila OŽPV uveřejnit dva
záměry obce na prodej pozemkových
parcel a doporučila ZMě vyjádřit souhlas s převodem p.p.č. 1128/3 v k. ú.
Nová Role od státu na Josefa Škardu.
V bytových záležitostech RMě doporučila ZMě schválit prodej bytu v Božičanech, zamítla žádost Petra Palivce
a Dany Michalové o mimořádné přidělení bytu a schválila žádost paní Cecilie
Coufalové o splácení ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
v nájmu jejího syna za rok 2003.
RMě vzala na vědomí předloženou
cenovou nabídku na výměnu bytových
vodoměrů v objektech města a uložila
jednateli Norobytu, s.r.o., zajistit cejchování či výměnu na náklady nájemců
bytů.
Dále doporučila čtyři rozpočtová
opatření k projednání v ZMě.
Vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady TS, s.r.o., žádost Karlovarského kraje o stanovisko k jízdním
řádům ČD, informaci o stížnosti na postup stavebního úřadu při stavebním řízení ve věci přístavby domu č.p. 82,
stížnosti na noční hluk kolem restaurace
Bernard a zápis z jednání komise sociální a zdravotní.
Schválila přidělení jedné vývěsní
skříňky u novinového stánku pro MO
ČSSD a bezplatné poskytnutí prostor
v kině pro zkoušky hudební skupiny
s tanečním zaměřením, a to recipročně
za zajištění dvou hudebních vystoupení
bez nároku na honorář.
35. zasedání RMě v kontrole naplňování usnesení schválilo realizaci kompletní opravy vstupu do budovy zdravotního střediska v Tovární ulici s tím,
že třetinu nákladů na opravu zaplatí lékaři – nájemci tohoto střediska.

RMě schválila dohodu o splátkách
dluhu vzniklého na bytě nájemkyně paní
Marie Bílé v ulici 1. Máje 195 a paní
Ivety Petráškové v ulici Rolavská 213.
Uložila jednateli Norobyt, s.r.o. zajistit v souladu s rozsudkem soudu vyklizení bytu nájemce neplatiče p. Josefa
Seidla, a to do uvolněné garsonky č. 3
v Tovární ulici.
Schválila přidělení bytu v DPS ve
prospěch paní Margity Szeremleiové
a dále bezúročnou půjčku občanskému
sdružení Mánička ve výši 20 tisíc korun
se splatností do konce roku 2004 na pokrytí nákladů spojených s akcí „Festival
bez hvězd“, která proběhla za nepříznivého počasí v Nové Roli a byla vysoce
prodělečná.
V bodě různé RMě schválila navýšení
plánované investiční akce „ZUŠ Nová
Role- rekonstrukce sociálních zařízení
a oken“ o 13 tisíc korun. RMě konstatovala, že na akce pořádané v rámci oslav
40 let města Nová Role finančně přispěly firmy KANOV, s.r.o., VADU PLUS,
Sokolovská uhelná a LINCOLN.
36. zasedání RMě schválilo zasklení
dvou balkonů v čp. 280 v Nádražní ulici, za podmínky, že polovinu nákladů na
zasklení zaplatí stávající nájemníci.
RMě vzala na vědomí předloženou žádost firmy GB COMP z Nové Role
o koupi nebytového domu čp. 235 a doporučila ZMě schválit prodej za kupní
cenu dle dříve zveřejněného záměru.
Uložila jednateli Norobyt, s.r.o. zajistit vystěhování nájemců manželů
Mondříkových z dosavadního bytu
v souladu s příslušným rozhodnutím
soudu a přidělit jim na dobu nezbytně
nutnou garsonku v Tovární ulici čp. 239.
Stejný postup bude zajištěn za účelem
vystěhování manželů Soukupových
z jejich bytu v případě, že k 31. 7. 2004
nebudou uhrazeny dluhy dle rozhodnutí
soudu.
Dále RMě schválila přidělení dalších
dvou bytů v nově postaveném domě

v ulici U Plynárny čp. 310 a to byt 3 +
KK panu Petru Pavlíčkovi a byt 2 + KK
slečně Stanislavě Špatenkové s tím, že
souhlasí na dobu nejdéle do 1 roku s dočasným podnájem bytu jejímu bratru
panu Špatenkovi.
Nadále, a to do 30. 9. 2004 je v domě
rezervován byt k mimořádnému přidělení pro získání učitele ZŠ Nová Role.
RMě uložila tajemníkovi zajistit zveřejnění záměru obce prodeje uvolněného bytu v čp. 218.
Rada města schválila změnu v Pravidlech pro umisťování občanů do DPS
a to tak, že každý, kdo se uchází o byt
v DPS, musí (mimo jiné) mít již předem
zavedenou pečovatelkou službu.
V dalším bodě se RMě zabývala možností získávání peněz z dotačních titulů,
fondů EU apod.
Každá žádost musí být podložena dokumentací, u stavebních akcí většinou
na úrovni stavebního povolení. Proto
RMě doporučila komisi výstavby, finančnímu výboru a dalším orgánům
města zpracovat návrh investičních akcí
města na roky 2005 – 2007.
Vzala na vědomí zápis z jednání komise výstavby a mimo jiné uložila místostarostovi vyvolat jednání s DI PČR
k projednání bezpečnosti přecházení silnice u MŠ Mezirolí a dále vyvolat jednání s firmou KANOV, s.r.o. k zajištění
odvodu dešťové vody z ploch u konzumu Maxim ve staré části obce.
Vzala na vědomí další stížnosti občanů na provoz restaurace Bernard a uložila starostovi města vyvolat jednání
s Jednotou Toužim jako vlastníkem objektu.
Kompletní zápisy z jednání RMě jsou
k nahlédnutí u všech zastupitelů města,
vedoucích odborů MěÚ a na internetových stránkách www.novarole.cz.
Cinegr Ladislav
místostarosta města
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Město Nová Role, jako příslušný orgán
územního plánování podle § 13 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon),

13. zasedání
zastupitelstva města

Mária B r a b e n c o v á
Mária Z á l e s k á
Antonie K o v á ř o v á
Amália K u č a b o v á
Eva M a t u l o v á
Eva G ö s s l o v á
František C i n e g r
Uvedeným jubilantům upřímně blahopřejeme, všem přejeme hodně zdraví, klidný
a spokojený život.

V pondělí 28. června 2004 se sešli zastupitelé města na svém 13. zasedání. Po
kontrole naplňování usnesení z předcházejících zasedání byly na programu
převody nemovitostí. ZMě schválilo
prodej pozemků v Mezirolí pro pana
Otto Němce a v Nové Roli ve prospěch
manželů Krejčích, Rusňákových, Semerových, paní Brodilové a pana Doležala.
Dále ZMě schválilo uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí směnné za účelem
budoucí směny pozemků pro realizaci
stavby zálivu pro autobusovou zastávku
ve staré části obce se slečnou Andreou
Hüttnerovou a dále směnu částí pozemků mezi městem a manželi Lubasovými
ve staré části N. Role.
ZMě vzalo na vědomí žádosti uživatelů
bytů č. 10 a 16 v čp. 150 a 151 v Božičanech o jejich koupi a stanovilo termín
pro uzavření smlouvy nejpozději do
31. 12. 2004.
ZMě schválilo poskytnutí nízkoúročené
půjčky ve prospěch SVJ Rolavská 214 –
216 na opravy modernizaci společných
částí bytového domu plánované v roce
2005 v celkové výši 800 tisíc korun.
Půjčka se poskytuje na dobu pěti let.
Dále ZMě poskytlo bezúročnou půjčku
pro FK Nová Role na nákup sekačky na
trávu v celkové výši 45 tisíc korun se
splatností po 15 tisících ročně počínaje
rokem 2005. K této půjčce přistoupilo
ZMě na žádost FK z toho důvodu, že
všechny stroje na údržbu sportovišť byly
klubu odcizeny neznámým pachatelem.
Na žádost paní Evy Häuserové schválilo
ZMě snížení výše dluhu na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu
a dále schválilo prodej dvou neužívaných promítacích přístrojů z bývalého
kina za 80 tisíc korun.
V závěru jednání vzali zastupitelé na vědomí informaci starosty města o stavu
bytu č. 15 v Tovární ulici čp. 29 (nájemce p. Štechr) a souhlasili s vyklizením
tohoto bytu a zveřejněním záměru jeho
prodeje. Na vědomí vzali zastupitelé vystoupení pana Vaverky včetně jeho požadavku doslovného otištění jeho vystoupení v Novorolském zpravodaji.

Jasněna Pšeničková
matrikářka

Cinegr Ladislav
místostarosta města

OZNAMUJE
podle § 22 odst. 1 stavebního zákona
dobu vystavení návrhu
Územního plánu města Nová Role
k veřejnému nahlédnutí.
Doba vystavení:
od 1. 9. 2004 po dobu 30 dní,
tj. do 30. 9. 2004.
Místo vystavení:
Městský úřad v Nové Roli,
odbor životního prostředí
a výstavby, č. dveří 19,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role.
Vlastníci dotčených pozemků a staveb
mohou své námitky nebo nesouhlas
s vyřízením svých námitek, podaných
ke konceptu řešení, podat do 15 dnů
od posledního dne vystavení,
tj. do 15.10.2004.
Ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne
vystavení návrhu, tj. do 15.10.2004,
může každý uplatnit své připomínky.
K námitkám a připomínkám, podaným
po této lhůtě, se nepřihlíží.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
Tato veřejná vyhláška bude vystavena
od 1.9.2004 po dobu 30 dní, tj. do 30.9.2004,
na úřední desce Městského úřadu
a na místech obvyklých.

Blahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny v měsíci
září 2004, zvláště blahopřejeme k významnému životnímu výročí těmto občanům:

Novorolský zpravodaj
Vážení spoluobčané,
jistě jste si odpočinuli v letním období a jste plni elánu do dalších měsíců letošního roku.
I pro mne nastal čas informovat Vás
o mé další politické činnosti. Na podzim loňského roku mne členové místního sdružení ODS Nová Role navrhli
jako kandidáta v primárních volbách
uvnitř Karlovarské ODS na post lídra
do letošních senátních voleb, které se
budou konat 5. - 6. listopadu 2004. Na
jaře letošního roku jsem se stal ve druhém kole vítězem v těchto primárních
volbách za Občanskou demokratickou
stranu ve volebním obvodu č. 1 Karlovarsko. Co to znamená? Znamená to, že
Váš starosta Václav Heřman kandiduje
na post senátora v letošních podzimních volbách do Senátu Parlamentu
České republiky.
Možná, že si někteří z Vás řeknou no
a co. Máte na to právo, ale já si přesto
myslím, že je to úspěch jak osobní, tak
i Váš, protože všichni občané z města
Nová Role a obcí Jimlíkov i Mezirolí
mají na tomto svůj podíl. Stejně jako já
jsem k Vám vysílal určité signály a snažil se na Vás působit, tak i Vy jste měli
na mne vliv a do určité míry jste mne
formovali a ukazovali Vaše potřeby.
Výsledkem je moje kandidatura na post
senátora do Senátu Parlamentu České
republiky za Občanskou demokratickou
stranu ve volebním obvodu č. 1 Karlovarsko.
Dalšími kandidáty v tomto volebním
obvodu jsou paní Andrejkiová Pavla za
KDU ČSL a páni Kuneš Michal za
ČSSD, Borka Jaroslav za KSČM, Horník Jan za ODA a pan Večerka Radan za
Nezávislé.
Věřím, že většina z Vás bude souhlasit s tím, abych získané zkušenosti
v komunální politice prosazoval
a uplatňoval při další činnosti v Senátu
ČR. Ti ostatní ať mne moc nezatracují,
protože zajisté již v životě zjistili, že se
člověk nemůže zavděčit lidem všem.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
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40 LET MĚSTA NOVÁ ROLE – POLICIE ČR
Položili jsme vedoucímu OO-Policie
Nová Role mjr. Teplému následující
otázky:
- byla v Nové Roli samostatná policejní
jednotka (tehdy oddělení VB) i před rokem 1964?
- v čem je rozdíl mezi policejní stanicí
v roce 1964 a dnešním sídlem?
- kolik bylo na policejní stanici příslušníků tehdy a dnes?
- jak velký je stávající rajon policie ČR
v Nové Roli?
- jaký je nápad trestné činnosti v porovnání na předcházející desetiletí?
- má každý policista na zodpovědnost
konkrétní část města nebo všichni pracují všude?
- dočkáme se ještě někdy toho, že budu
policisté procházet při výkonu své služby
město, případně v obcích, pěšky?
- jaké máte poznatky k provozovně
„Bernard“ ve Školní ulici, na kterou je na
městě řada stížností z řad občanů?
- v obci Mezirolí jsou nově instalovány se
souhlasem DI PČR dopravní značky
„Obytná zóna“. Je naděje, že by se někdy
v této lokalitě na chvíli zastavil policista
(zejména o sobotách a nedělích) a alespoň vizuálně sledoval dodržování tohoto
omezení?
- Město Nová Role vydalo řadu obecně
závazných vyhlášek, které jsou řadou
spoluobčanů respektovány. Je možné, aby
policie ČR ukládala nápravná opatření
v případě jejich porušování?
- platí stále ještě zásada, že policista,
i když není ve službě nesmí nečině trpět
porušování zákonů a páchaní trestné činnost, zejména je-li na toto upozorněn spoluobčany?
- máte nějaký vzkaz našim spoluobčanům
do dalších měsíců?

A nyní vám na ně přinášíme odpovědi:
Na otázku, zda byla v Nové Roli před rokem 1964 samostatná policejní jednotka
– zde vycházím z informací žijících kolegů – bývalých příslušníků SNB a z toho,
co si pamatuji z jejich vyprávění:
Před rokem 1964 byla služba zajišťována formou okrsků – tedy na okrsku byl
jeden příslušník SNB: všichni tito příslušníci spadali pod tehdejší Okresní
správu SNB Karlovy Vary a konkrétně
pod Obvodní oddělení SNB Karlovy
Vary - Rybáře, které tehdy sídlilo vedle
hotelu BRIX. Když to vezmu na Novou
Roli, Božičany, Mezirolí a Děpoltovice,
tak zde sloužili vždy po jednom příslušníku SNB, kteří v těchto obcích měli pronajatu jednu místnost jako služebnu,
nebo někteří – v Mezirolí hlavně, dokonce měli služebnu ve svém rodinném
domku. Tedy na Novou Roli byl jeden
příslušník SNB, na Božičany také
a Mezirolí a Děpoltovice měl také na starost jeden příslušník SNB. S budováním
sídlišť v Nové Roli, rozvojem průmyslu
v okolí došlo k výraznému zvýšení kriminality v této oblasti a se vznikem
Města Nová Role vznikla potřeba založení Obvodního oddělení, které bylo
ustanoveno v r. 1964. V této době zde
sloužilo 6 příslušníků SNB, jejich počet
pak během let kolísal, ale pohyboval se
mezi 6-8 příslušníky SNB.
V čem je rozdíl mezi policejní stanicí
v r. 1964 a dnešním sídlem OO- PČR
Nová Role.
Zde pochopitelně se jedná o rozdíl
markantní. Jednak ve vybavení a jednak
v zabezpečení objektu. Bývalé Obvodní
oddělení bylo tehdy SNB a následně
i Policii pronajato městem Nová Role. To
samo o sobě skýtalo mnoho problémů
v otázce údržby objektu, kdy Policie jako
nájemce, nemohla vkládat prostředky do
objektu, který nebyl v jejím majetku
a město Nová Role, i když se snažilo
o venkovní údržbu, tak nemělo dostatek
prostředků k tomu, aby budova byla
schopna dalšího užívání. Nynější objekt
splňuje všechny bezpečnostní kriteria.
Také splňuje veškeré požadavky co s týká
sociálního zázemí pro zaměstnance a je
zde také kulturní prostředí pro osoby,

které dochází k jednání na OO-P. Nyní se
nemusíme již stydět za pracovní prostředí a dokonce si jezdí naše OO-P prohlížet
i delegace partnerských Policejních stanic za Spolkové republiky Německo.
Jaké jsou početní stavy – v minulosti je
otázka zodpovězena v prvním bodě o historii SNB. V současné době je dle norem
stav Obvodního oddělení 4. typu, jakým
je i naše OO-P Nová Role stanoven na 12
policistů včetně vedoucího. Tento stav
v Nové Roli není naplněn pouze o jednoho policistu.
Obvodní oddělení Nová Role spravuje
obvod následujících obcí – Nová Role,
Nová Role-Zastávka, Jimlíkov, Božičany, Mírová, Děpoltovice, část obce
Odeř – velkovýkrmna prasat, dále obce
Nivy, Mezirolí, kamenolom Děpoltovice.
Rozloha našeho obvodu činí více jak
50 km2 plochy.
Co se nápadu trestné činnosti týká, tak
byl v posledních 10-ti letech je stále na
stejné úrovni. Pochopitelně je daleko
vyšší, než byl nápad v 60. letech, kdy oddělení vzniklo. Mohutný nástup trestné
činnosti nastal po r. 1989, ale v roce 1995
se ustálil a s menšími výkyvy je stabilizován.
Co se týká odpovědnosti jednotlivých
policistů za konkrétní okrsky, tak uvádím, že celý obvod je rozdělen do 8 okrsků, za které má osobní odpovědnost
vždy jednotlivý policista. Nová Role
jako taková je rozdělena do celkem tří
okrsků a jejich vymezení je následující –
jeden okrsek je vše, co je napravo od silnice, protínající Novou Roli ve směru
Mezirolí na Božičany, okrsek končí u kolejí žel. trati Nová Role- Karlovy Vary,
druhý okrsek je opět vše nalevo od této
silnice, tedy ulice Chodovské, a další je
vše, co je za žel. tratí ve směru na
Božičany, tedy se jedná hlavně o zahrádky a rekr. objekty kolem koupaliště, ul.
Na Bouchalce a Za tratí, rybářské sádky,
Nová Role – Zastávka, sportovní areál
TJ, TIC a končí tento okrsek koupalištěm
u žel. trati Nová Role - Božičany.
pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3

Co se týká pěších hlídek, tak k této věci
uvádím, že tyto jsou možné, ale pouze
v denní době. Noční služba je zajišťována
motorizovanou hlídkou, jelikož má na
starost celý obvod a nejen Novou Roli
a hlavně v důsledku napojení jak soukromých, tak i firemních objektů na tzv. Pult
centrální ochrany, musí být hlídka schopna v určitém časovém limitu po vyhlášení poplachu zasáhnou na místě. Proto
není možné, aby v noční době byly organizovány pěší hlídky. Navíc se podílí na
plnění úkolů celého Okresního ředitelství
PČR a musí být mobilní a schopna v rámci výpomoci jiné součásti ihned vyrazit.
K otázce provozovny Bernard Nová
Role uvádím, že zde jsou největší potíže
s rušením nočního klidu. Máme zde
v Nové Roli více provozoven, ale jen
u této jsou stálé stížnosti spoluobčanů na
rušení nočního klidu. Je to dáno hlavně
tím, jaké má uvedená provozovna
hosty. Zde se rekrutují návštěvníci z řad
mládeže, kteří pak po odchodu dělají binec po městě a ruší noční klid. Spolupráce s majiteli či obsluhujícím personálem zde není téměř žádná. Na výtky ze
strany policie odpovídají, že oni za hosty,
co dělají venku, nenesou žádnou odpovědnost. Avšak postavit trvale hlídku na
celou noc jen sem k této provozovně není
možné. Proto jsou nočním službám ukládány kontrolní body v blízkosti této provozovny, aby bylo sledováno počínání
hostů při odchodu a jednak, aby bylo dodržováno nařízení města, které povolilo
předzahrádku u této restaurace do 21 hod.
večerní. Porušení je pak městu oznamováno k projednání.
Co se týká kontroly dodržování dopravního značení „Pěší zóna“ v obci
Mezirolí, tak zde jsou veleny hlídky v odpoledních hodinách o víkendech. Jednotlivé přestupky jsou řešeny na místě.
Obec Mezirolí má opět na starost konkrétní policista a v případně, že zde budou připomínky k tomuto problému, bude přizván tento policista k jednání s občany, aby věděl, kde je problém a s čím
občané nejsou spokojeni.
Co se týká nápravných opatření při porušování obecných vyhlášek na území
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města, tak zde uvádím, policie nemůže
žádná nápravná opatření činit. Tento pojem není v platném zákoně. Policie musí
jednat a sankce ukládat dle platného zákonného ustanovení. Zde je patrně na
mysli zákon ČNR č. 200/90 Sb. o přestupcích. Tento zákon poměrně jasně vymezuje, kdy o přestupcích rozhoduje
Policie, a kdy jiný správní orgán, kam
patří příslušná Komise pro projednávání
přestupků. Police provádí šetření u přestupků v dopravě, dále u přestupků proti
občanskému soužití, ale jen v případech,
kdy došlo k fyzickému napadení a dále
pak u majetkových přestupků. Jinak
všechny ostatní oznamuje příslušným
správním orgánům k projednání a nepřísluší jí v těchto věcech rozhodovat. Pouze
oznamovat.
Co se týká otázky o zákroku policisty
v době mimo službu, tak toto zákon
o Polici ČR specifikuje vcelku jasně v §
7 odstavci 2 z. č. 283/91 Sb. – cituji:
Policista i v době mimo službu je povinen
v mezích tohoto zákona provézt služební
zákrok, popřípadě činit jiné opatření
k provedení služebního zákroku, zejména
vyrozumět nejbližší policejní útvar, je-li
páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.
Pochopitelně nemůže být jeho činnost
ovlivněna alkoholem, léky a podobně.
V těchto případech nesmí zákrok provádět. Zde je vidět hlavní zásada a to ta, že
musí docházet k ohrožení života či majetku. Jinak v době volna zákrok neprovádí.
Pro všechny občany bych měl v současné době jeden vzkaz a to, aby ve zdraví a spokojenosti prožili letní měsíce,
pěkně si užili dovolenou a nenechali si
znepříjemnit život současnou situací
v dopravě zde ve městě a okolí. Můžeme
se jenom těšit na to, aby včas byla komunikace dokončena a snad pak se nám
zlepší nálada. Pochopitelně se změní situace na náměstí, kde je budováno parkoviště. Pak zákonitě dojde k omezení parkování na svávající průběžné komunikace
a je nutno v tomto směru počítat i s omezujícím dopravním značením.
mjr. Josef Teplý
Vedoucí OO-P Nová Role
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Město Nová Role
Vás zve na

MICHALSKOU
POUŤ
18. září 2004

prostranství u kostela
sv. Michaela, Nádražní ul.
Program:

17. 9. 2004 – pátek
18,00 hodin
„Příběhy děda Vševěda“
moderní pohádka v podání souboru Jirásek z Nejdku
v sále KD

18. 9. 2004 – sobota
od 9,00 hod. pouťové atrakce
stánkový prodej, občerstvení
10,00 hod. zahájení výstavy
VOLNÝ ČAS

areál myslivecké klubovny: rybáři, myslivci, včelaři,
zahrádkáři, kaktusáři, chovatelé, modeláři

od 13,00 hod.
projížďky na koních pro děti
14,00 – 18,00 hod.
Novorolská dechovka - „U Petra“
15,00 hod. MŠE SVATÁ
kostel sv. Michaela

16,00 hod. koncert žáků ZUŠ
kostel sv. Michaela

18,00 – 23,00 hod.
skup. ing. Rokůska - před rest. „U Petra“
20,00 hod.
historický šerm DISCORDIA
areál SDH

21,00 hod. Ohňostroj - areál SDH
19. 9. 2004 – neděle
od 9,00 hod. - pouťové atrakce
od 10,00 – 16,00
výstava – VOLNÝ ČAS
Poděkování
Dne 20. 6. 2004 jsem se zúčastnil se
svou ženou zájezdu pro seniory do
Chyše a na zámek Krásný Dvůr. Celý
zájezd se nám moc líbil, hlavně jak byl
zorganizován a to především díky panu
Červenému. Zároveň bych chtěl poděkovat městskému úřadu.
Antonín Jelínek, Mezirolí 100

Novorolský zpravodaj

CHODNÍK V MEZIROLÍ
Psal se rok 2000 a dopravní situace
v Mezirolí se stávala neúnosná. Komunikace číslo 210/II spojující Karlovy Vary
s Nejdkem praskala ve švech.
Vliv na její narůstající zatížení má rozvoj
kamionové dopravy z firmy Witte v Nejdku, narůstající těžba dřeva v Krušných horách, zvyšující se produkce kamenolomů
v Děpoltovicích a Smolných Pecích, dovoz kaolinové rudy ze Sadova ke zpracování v Božičanech a řada dalších přepravců včetně narůstajícího cestovního ruchu
a zvyšování se průjezdu osobních automobilů.
Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2000
provádí měření projíždějících vozidel
a zjišťuje, že přes obec Mezirolí denně
projíždí přes 7000 motorových vozidel,
z toho více než 2000 nákladních aut, návěsů, přívěsů a souprav.
V té době jezdilo do Nové Role do školy
přes třicet dětí, které byly nucené denně
po vystoupení z autobusu jedoucího na
Ostrov absolvovat pěšky cestu z jedné křižovatky na druhou po vozovce bez chodníku a krajnice. Občané dříve narození potvrzovali, že při míjení se dvou kamionů
není jiné cesty než ustoupit do příkopu.
Do toho přichází informace, že firma
STRABAG má zájem u kamenolomu
Děpoltovice vybudovat obalovnu drti
a 70% produkce vozit přes Mezirolí na
Karlovy Vary.
Proto Osadní výbor Mezirolí požadoval
vybudování chodníku podél komunikace.
V únoru roku 2002 bylo na stavbu chodníku vydáno stavební povolení a byla zahájena vyjednávání s firmou STRABAG.
Koncem roku 2003 potvrdil městu Nová
Role generální ředitel Ing. Svoboda, že jejich firma pro odpor občanů a rekreantů
zatím upustila od záměru vybudování obalovny.
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Protože se ale výstavba chodníku jejich vinou zpozdila o dva roky, zajistí položení
balené drti na celém chodníku zdarma.
Proto byla stavba chodníku zařazena do
investičních akcí města na letoší rok.
Výběrové řízení na jeho vybudování vyhrála firma KANOV, s.r.o. a v prvním pololetí roku se dala do díla.
Zdržení nastalo v době, kdy město obdrželo informaci od Krajské správy silnic, že
bude prováděna generální oprava silnice
K. Vary – Nejdek a po jejím ukončení nebude povoleno po dobu záruky na povrch
vozovky (5 let) žádné kopání přípojek do
komunikace.
Podle Územního plánu obce však je zřejmé, že zde v nebližší době počítají majitelé pozemků minimálně se čtyřmi přípojkami. Město zahájilo s těmito majiteli intenzivní jednání. Bylo zapotřebí zajistit projektovou dokumentaci a všechny ostatní
náležitosti pro stavební povolení a následně firmu, která práci provede. Proto město
čekalo. Zároveň probíhala jednání s Českým telecomem o nutnosti odstranění šesti sloupů z trasy chodníku a uložení kabelu do země.
Když se blížil konec měsíce srpna a žadatelé o přípojky nejevili dostatečnou iniciativu, rozhodlo vedení města, že déle vyčkávat nebude.
Jak vidíte v současné době práce na chodníku pokračují a děláme vše, aby v nejbližší době sloužil veřejnosti.
Přitom je nám jasné, že majitelé pozemků sousedících s chodníkem mají vydané
stavební povolení na přípojky s platností
na dva roky. Každý jejich vstup (kopání,
podkop apod.) do chodníku však ošetříme tak, aby chodník uvedli již na vlastní
náklady do původního stavu se zárukou
několika let.
Heřman Václav
starosta města

KOMUNIKACE
Jak jste si jistě stačili všimnout, tak se
provádí celková oprava a úprava silnic
druhé třídy č. 220/II ze Staré Role do
Nejdku a č. 209/II z Chodova do
Mezirolí.
Na této celkové rekonstrukci, kde investorem je Karlovarský kraj se podílejí tři firmy: ze Staré Role po úsek u kamenolomu uvidíte zaměstnance SSŽ,
dále pak zaměstnance Strabag a z Mezirolí do Chodova uvidíte pracovníky firmy Karlovarské silnice. Rekonstrukce
je opravdu důkladná a proto si vyžaduje nemalých finančních prostředků, ale
hlavně také úzké spolupráce investora,
zhotovitele, dopravní policie a zástupců
dotčených obcí. V katastrálním území
města Nová Role se dělají tyto důležité
úpravy: opravuje se kompletně odvodnění vozovek, vyměňují se kanalizační
vpusti, rozšiřuje se vozovka v úseku od
MSK BÖDA do Mezirolí, opravuje se
hlavní křižovatka ve městě dle stávajících platných dopravních norem, upravuje se autobusová zastávka v dolní
části obce atd.
Dále silnice ze Staré Role do Mezirolí:
opravuje se kompletní odvodnění, pravotočivá zatáčka před Mezirolím se bude rozšiřovat a upravovat sklon a z důvodu častých nehod na křižovatce do
Nové Role se tato bude předělávat na
křižovatku kruhovou.
Položení finálního povrchu na komunikaci ve městě by mělo býti v prvním
týdnu měsíce září a ostatní povrchy by
se měli dokončit ke konci měsíce října
letošního roku.
Všichni uživatelé zmíněných vozovek
prožíváme krušné chvíle, ale po celkové rekonstrukci si budeme připadat jako
v pohádce.
Václav Heřman
starosta města

září 2004
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PRÁZDNINOVÁ ČINNOST DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V NOVÉ ROLI
Dům dětí a mládeže zajišťuje v době letních
prázdninovou činnost. V letošním roce jsme
začali 1. července a tábory skončily 3. srpna.
Přípravy na letní prázdniny začínají již
v měsíci březnu, kdy se začíná hledat vhodný objekt.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tábor byl organizován od 1. 7. do 16. 7.
2004. Zúčastnilo se ho 24 dětí, které byly
přihlášeny na celý pobyt. Pro děti je organizována činnost vždy od 8.00 hod. do 16.00
hod. Jsou však pořádány také výlety, odkud
se děti vrací později. I v letošním roce byl
program příměstského tábora velmi pestrý.
Dětí se seznamují s okolím Nové Role a zajímavostmi v rámci karlovarského kraje.
Jsou organizovány výlety turistické např.
výlet z Tisové, v Nejdku děti navštívily muzeum. Jeden den nám pomohli zajistit program rybáři MO ČRS Božičany, pozvali nás
k nim, mohli jsme si zachytat ryby, zkoušeli jsme i rybolovné soutěžní techniky – házení udicí na terč. Potom jsme si opékali
vuřty. Tento den pršelo, ale nám to nevadilo. U rybářů se nám velmi líbilo. Navštívili
jsme Karlovy Vary, vyjeli jsme lanovkou na
Dianu a zpátky šli po karlovarských vyhlídkách, byly jsme se také podívat na karlovarské prameny, podívali jsme se přímo na
Vřídlo.
Dále jsme navštívili Zoopark v Chomutově,
hrad v Lokti, Cheb a Františkovy Lázně.
Organizovali jsem dva výlety autobusem.
Jeden výlet byl na zámek Kozel a zábavný
park Nepomuk. Na tomto výletě jsme se
opravdu vyřádili. Celé odpoledne jsme mohli skákat na trampolínách, houpat se na houpačkách a jezdit na kolotočích. Byl to velice
pěkný výlet. Dalším celodenním výletem
byla návštěva muzea lokomotiv v Lužné
u Rakovníka, zde se nám také moc líbilo.
Prolézali jsme staré lokomotivy a vlakové
soupravy. Byla zde velká maketa nádraží,
kde jsme si mohli zajezdit. Z Lužné jsme jeli
do Lán, kde jsme navštívili muzeum sportovních vozů. Tady jsme si zahráli na závodníky, seděli jsme v závodních vozech starých
i „super“ moderních. Oba celodenní výlety
byly velmi pěkné. Na tyto akce nám zapůjčil
autobus pan B. Hejhal – majitel autoškoly
v K. Varech. Těchto zájezdů se mohli zúčastnit i rodiče a naši kamarádi. Autobus byl
vždy plný. Náš příměstský tábor se stal
v Nové Roli velmi „populární“.
Je každoročně více zájemců a my máme radost, že vám můžeme pomoci zabezpečit
pestré prázdniny pro vaše děti. Program
příměstského tábora i realizaci měla na starost paní I. Patrovská a myslím si, že se jí
celá tato akce velice zdařila.

LETNÍ TÁBOR - HOJSOVA STRÁŽ
Ve dnech 22. 7. – 3. 8. jsme uspořádali stálý
letní tábor, tentokrát v nejkrásnějším koutě
Šumavy – Hojsově Stráži. Tábora se zúčastnilo 40 dětí a 4 vedoucí.
Z Nové Role jsme vyjeli v 9.00 hod. za pomoci silného deště, nastupovali jsme mokří
a kufry i tašky jsme sušili ještě další den. Ale
nám to nevadilo, těšili jsme se na společně
strávené dny. Po příjezdu jsme se ubytovali,
vybalili si věci a šli jsme na oběd. Byli jsme
ubytováni v soukromém penzionu, měli
jsme samostatnou jídelnu a společenskou
místnost. Penzion se nám velmi líbil. I okolí
bylo velice pěkné, hned za budovou byla
velká zahrada, malé hřiště, ohniště a bazén.
Večer byl slavnostní nástup, kde jsme se seznámili s denním režimem, táborovým řádem a byli jsme rozděleni do oddílů.
Seznámili jsme se také s celotáborovou
hrou, tímto okamžikem se z nás všech stali
na 13 dní piráti, z našich oddílů se staly pirátské flotily, které brázdily mořské hladiny,
aby našly poklad kapitána Flinta. Čekala
nás spousta úkolů. Prvním úkolem bylo vymyslet název lodi, ušít uniformy, vymyslet
hodnosti posádky apod. museli jsme také
vytvořit námořní deník a celou plavbu do
něho zapisovat, museli jsme si vymyslet pokřik a hymnu. Vyráběli jsme také maketu
lodi, která však musela být funkční. Celou
dobu jsme proti sobě bojovali a snažili se
získat co nejvíce bodů. Prémie navíc čekala
na toho, kdo najde poklad. Poklad našel
Zdenda Borský a stal se pro svůj oddíl hrdinou dne. Vždyť získal pro oddíl tolik vytouženou prémii.
Ale tábor byl plný i jiných her, které jme
hráli v době, kdy jsme zrovna neplnili „celotáborovku“. Mezi nejoblíbenější patří hra
Boj o kótu, tady proti sobě bojují v lese dvě
družiny, každý soutěžící má na čele lístek
s číslem a úkolem každého je vyřadit co nejvíce soupeřů. Dále je velice oblíbená hra
Lovecké safari, Nápisy krále Ašsky, Zrnka
moudrosti a další. Jeden den jsme strávili
v klubovně, jelikož pršelo, hráli jsme spoustu her a moc jsme se u toho nasmáli, museli
jsme vymýšlet např. - co nejvíce slov od určeného písmena.
Uspořádali jsme také RECESIÁDU, byly to
opět soutěže družstev – např. co nejdřív sníst
čokoládu, vytvořit pomocí šampónu na hlavě co nejvíce pěny, udělat z věcí družstva co
nejdelšího hada. Uspořádali jsme také výlety na Černé a Čertovo jezero, byl to krásný,
ale náročný turistický pochod. Byli jsme na
zámku, hradě a v galerii Klenová. I zde se
nám velice líbilo. Navštívili jsme pohádkovou zemi – muzeum pohádkových postav,
kde jsme malovali, modelovali z keramické

hlíny a malovali na kameny. Prohlídli jsme
si město Nýrsko.
Program byl opravdu náročný, myslím, že
nikdo z nás neměl čas se nudit. Pořádali
jsme diskotéky, táboráky. Celý tábor jsme
zakončili maškarním karnevalem, všechny
masky uspořádali průvod obcí. Nemohu zapomenout na našeho „bobříka odvahy“, kdy
všechny děti šly na místní hřbitov. Některé
to stálo hodně a hodně sil.
Celý tábor se nám velice líbil. Někteří z nás
plakali už když jsme odjížděli z Hojovy
Stráže, někteří až v Karlových Varech, kde
některé děti vystupovaly. Utvořila se bezvadná parta dětí, která spolu tráví celý zbytek prázdnin. A my se těšíme, že s námi
strávíte další pěkné chvíle.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedoucím, které dětem obětovaly svou dovolenou
a snažily se připravit jim krásné a pestré dny
– je to paní Jana Handšuhová, Ivana Sakařová a Hana Tvaroužková. Děkuji také našim skvělým praktikantům – Kubovi Rubášovi, Radku Benešovi, Olče Špundové a Simoně Ozomové.
Těšíme se na další chvíle s novorolskými
dětmi.
Milena Tichá, ředitelka DDM

Vítáme děti do života
Šimon Z d o b i n s k ý
Ondřej D o b o š
Adrian H e j n a
Leontýna B u r i á n o v á
Adam B a r t o ň
Karolína B e n e š o v á
Vít N a v r á t i l
Zuzana B e n d o v á
Lada E c k e l s b e r g e r o v á
Martin F r a n k
Martin L u k e š
Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme k narození
Vašeho děťátka .
Milé děti,
přejeme Vám hodně zdraví a radostné
a láskyplné dětství.
Jasněna Pšeničková
matrikářka

Novorolský zpravodaj
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INFORMACE O ČINNOSTI
TENISOVÉHO CLUBU V N. ROLI
Kurty přístupně široké veřejnosti od 8:00
do 20:00 hod. Objednávky u správce
pana Tvaroužka, mobil: 728 020989.
Cena kurtů 60 Kč/hod
(rakety a míčky jsou v ceně)
Služby: Vyplétání tenisových raket
Informace: Tréninky mládeže
do 15 let každou středu
od 14:00 do 17:00 hod pod vedením zkušeného trenéra.
Výsledky:
Všechna naše družstva dospělých se
účastnila okresního přeboru neregistrovaných hráčů DAVIS CUP 2004.
V tomto roce družstvo „A“ ve složení:
Sonny Sonnberger, Radek Veselý, Roman Tichý a Tomáš Veselý postoupilo
v okresním přeboru neregistrovaných
hráčů do 1. ligy.
Družstvo „B“ ve složení: Vladislav Vaněk, Tomáš Tvaroužek a Zdeněk Borský
skončili ve IV.lize na pěkném 4. místě.
Družstvo „C“ ve složení: Roman Sakař,
Aleš Heřman a Míra Hruška skončili ve
stejné soutěži na posledním místě.
Žáci ve složení: Tvaroužek, Strnad,
Borský, Pokorná a Tichá se v krajském
přeboru neregistrovaných žáků umístili
na 1. místě.
Všem hráčům děkujeme za příkladnou
reprezentaci TC a města Nové Role.

PARTNERSKÉ OBCE
Město Nová Role má od října 2003 uzavřenou dohodu o partnerství s několika
obcemi, které jsou ovlivňovány těžbou
a zpracováním kaolinu.
Jednou z těchto obcí je město Hirschau
ve Spolkové republice Německo. Hirschau je známé sportovním střediskem
Monte Kaolino, které využívá velký kopec vytěženého písku zbylého po zpracování základní suroviny k získání kaolinu.
Vedení města a pracovníci městských zařízení v Hirschau, zástupci různých společenských a zájmových organizací navštívili ve dvou termínech vždy v počtu 50
osob v červenci Novou Roli. Prohlédli si
naše město, těžební jámu v části Jimlíkov, výrobu porcelánu v závodě 02

Karlovarský porcelán a. s. Thun a kostel
sv. Michaela. Při druhé návštěvě přijela
také pravá, krojovaná, bavorská dechovka, která se představila krátkým koncertem na prostranství před budovou MěÚ.
Tuto kapelu určitě uvítáme v budoucnu
na některých celoměstských kulturních
akcích.
Naše městečko se hostům velice líbí
a mnozí již plánovali další návštěvy
v rámci svých rodinných výletů a dovolených.
V nočních hodinách 31. července 2004
se Novorolská dechovka zapojila na programu pod názvem „Noc Bílé Země“ ,
která se konala přímo ve velkém povrchovém kaolinovém lomu nedaleko města Hirschau. Jednalo se o filmový a hudební festival

(obdobná akce by se měla uskutečnit
v příštím roce také v Nové Roli). Celý
lom, včetně jednotlivých těžebních strojů byl osvětlen mnoha reflektory.
Barevné reflektory vytvářely na vysoké
bílé stěně těžební jámy zvláštní barevné
obrazce. Ohromná halda vytěženého písku a jeho okolí slouží jako centrum rodinné zábavy a her. Jsou zde dětská hřiště, bazény, skluzavky, sjezdařské tratě
pokračování na str. 8
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MATEŘSKÁ ŠKOLA V MEZIROLÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2003/2004
Naši mateřskou školu najdete přímo
u autobusové zastávky v Mezirolí.
Nemůžete ji přehlednout, protože její
okna jsou vždy vyzdobena nápaditými
výtvory dětí, či paní učitelky.
Mateřská škola v Mezirolí je jednotřídní
a dochází do ní děti ve věku od dvou do
šesti let. Kapacita mateřské školy je 23
dětí a již třetím rokem je plně využita.
O děti se starají dvě kvalifikované učitelky a tři provozní pracovníci.
V mateřské škole pracujeme podle
Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání. Za základní cíl tohoto programu považujeme umožnit všem dětem optimálně rozvinout všechny předpoklady a pomáhat jim utvářet si pokud
možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. Celoroční projekt nesl název „Je
nám dobře na světě“. Tento projekt obsahoval dvanáct tématických bloků, jejichž náplň vycházela z ročních období,
svátků a událostí blízkých dětem předškolního věku. Režim dne probíhal ve
smyslu volné hry. V průběhu dne převládaly spontánní činnosti a hry. Řízené
činnosti pak vycházejí ze zájmu dětí
a navazují na týdenní témata. Činnosti
jsou dětem nabízeny a děti je nemusí
přijmout. Spontánní reakce dětí jsou
pak cenným vodítkem při posuzování
zralosti dětí ke školní docházce.
V průběhu roku se děti dle zájmu mohly ve zvýšené míře věnovat rozvoji hudebnosti v hudebním kroužku a rozvoji
manipulačních schopností a dovedností
v kroužku dovedných rukou.
Pod dohledem logopedického asistenta
byla prováděna náprava řeči u dětí
s vadnou výslovností.
V průběhu roku byly využívány svátky
a významné události k vytváření radostné atmosféry (Mikulášská nadílka, vánoční besídka, divadelní představení, výlet na hrad Loket, sportovní olympiáda,
dokončení ze str. 7

a podobné atrakce. Novorolská dechovka si získala svým vystoupením všechny
přítomné o čemž svědčil potlesk a poděkování organizátorů. Členům Novorolské dechovky děkujeme za reprezentaci
a propagaci našeho města.
E. Lachmanová
D. Irlbeková

pěší výlet do Nové Role, oslava Dne matek a Dne dětí, slavnostní rozloučení
s předškoláky, besídka k ukončení školního roku…).
Spolupráce s rodiči zatím není na takové úrovni, jakou bychom si představovali. Rádi bychom umožnili rodičům
podílet se na dění v mateřské škole.
Vycházíme vstříc rodičům při potřebě
pozdějšího příchodu dětí do mateřské
školy. Snažíme se o vytváření oboustranné důvěry a otevřenosti. Prostřednictvím nástěnek je rodičům poskytován poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
Velmi oceňujeme snahu některých rodičů pomoci mateřské škole formou sponzorských darů.
Nezbytným předpokladem realizace
předškolního vzdělávání je vytváření
prostorových, materiálních, hygienických a bezpečnostních podmínek. Dle
finančních možností je škola vybavována hračkami, výukovým materiálem,
nábytkem… Na počátku školního roku
byly dokončeny rozsáhlé stavební práce
v prostorách mateřské školy, tak aby vyhovovala novým hygienickým předpisům. V letošním roce jsme se dočkali
výměny oken, v průběhu prázdnin pak
bylo provedeno zateplení budovy
a školka dostala novou fasádu.
Děkuji touto cestou Městskému úřadu
v Nové Roli, zaměstnancům mateřské
školy, rodičům a sponzorům za jejich
pomoc a ochotu, bez níž bychom jen
těžko naplňovali poslání naší mateřské
školy.
Šárka Vlasáková
ředitelka MŠ

Opravy v MŠ Nová Role
V letošním roce uplynulo 40 let od povýšení Nové Role na město. O tom už bylo
publikováno mnoho, ale nikde nebyla
zmínka o tom, že zařízení spadajících
pod správu měsa za uplynulé období nezaznamenala mimo vybavení počítači
a v některých případech obměny nábytku, žádných velkých změn. Tato zařízení
nepošla žádnými opravami, tam se prostě
zastavil čas. Tak to na mně zapůsobilo,
když jsem vešel po 35 letech do zařízení,
o kterém bude zmínka. Na základě požadavku ředitelky a hygienických norem

dle EU městské zastupitelstvo uvolnilo jisté částky ze svého rozpočtu na tyto nezbytně nutné opravy a úpravy. Jedná se
hlavně o školní jídelnu, ZUŠ a mateřské
školky v Mezirolí a Nové Roli. Nejvyšší
částka, a to 815 tisíc korun byla uvolněna
na generální opravu v mateřské školce
v Nové Roli, kde se vyměnila dlažba,
dlaždičky, rozvod vody, odpady. Z původních 4 WC na jednu třídu je nyní 5,
instalovala se nová umyvadýlka a byla
zasazena zrcadla do obkladů. Nově se vybudovaly i dvě kuchyňky s bezdotykovými bateriemi a nerez dřezy. Je zde nová
dlažba, obklady, rozvod vody a odpadů
a ze svého rozpočtu si koupila paní ředitelka 2 myčky na nádobí.
Tato akce byla časově a z pohledu provedení velmi náročná, a proto mně požádala rada města, abych převzal nad
touto akcí technický dozor.
Převzal jsem podklady, domluvil schůzku se zhotovitelem a paní ředitelkou
a dne 12.června se zahájilo s realizací
celé akce.
Nastoupila bourací četa, následně zedníci, instalatéři, obkladači, malíři.
V průběhu těchto prací se operativně
s ředitelkou MŠ a dodavatelem řešily
nepředvídané situace a ještě týden před
termínem dokončení byl stav v těchto
prostorách „prostě hrůza“.
Nakonec stanovený termín, tj. 12. 8.,
byl dodržen. Proběhlo předávací řízení
a jsem přesvědčen, že ke spokojenosti
všech, hlavně personálu mateřské školy,
neboť ten se tvrdě zapojil do závěrečného úklidu. Byly provedeny některé práce nad rámec smlouvy na pokyn paní ředitelky. Na příští léta je nutné vyčlenit
další finanční prostředky na postupnou
výměnu oken, která hrozí vypadnutím,
opravu střechy do které zatéká, atd.
Závěrem lze říci, že je hezké, že Nová
Role má nové chodníky, fasády, infocentrum, a další věci, které jsou vidět.
Ale je třeba investovat i do zařízení, která nejsou mnoha občanům a hlavně voličům na očích, ale jsou stejně důležitá
pro řádný chod našeho krásného městečka.
František Schlosser
zastupitel a předseda stavební komise
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TRIBUNA
Vážený pane místostarosto, vážení členové zastupitelstva
v Karlovarském deníku ze dne 22. 7.
2004 jsem si se zájmem přečetl článek
„Novorolský skatepark jistě potěší jezdce“. Je to velice zajímavé povídání
o tom, co se chystá v Nové Roli. Přemýšlel jsem, zda je něco takového
v N. Roli nutné. Je pravda, že mladí
jezdci na prknech své místo potřebují,
ale jsou zde jiné věci k zamyšlení. Tak
například asfaltový okruh, který zde má
vzniknout pro bruslaře – nebylo by
vhodnější investovat do stávající cyklostezky – N. Role. – St. Role, aby byla
důstojnější pro cyklisty a zároveň by ji
využívali bruslaři?
Veřejné univerzální tábořiště by možná
bylo lepší vybudovat v areálu TIC
a koupaliště – je to blíže a lidé by mohli využívat WC v TIC!
Zajímalo by mě totiž, kdo se bude
o vzniklé Centrum sportu a relaxace starat. Dále si myslím, že to jsou opět zbytečně vyhozené peníze (viz TIC), protože ve městě jsou tři fotbalová městská
hřiště, sportovní hala, tenisové kurty
a hřiště na plážový volejbal.
Možná, že by stačilo, aby jedno z těchto hřišť (fotbalové) mohla využívat
i mládež, která není organizovaná ve FK
a neplatí 1.200,-- Kč ročně. Možná, že
vybudování tohoto centra je zase důvod,
aby někam nekontrolovaně tekly peníze
jako do TIC.
Na závěr bych chtěl upozornit vás i veřejnost jak vypadá nedávno vybudované
dětské hřiště v areálu DDM. Stálo hromadu peněz a ať se tam jde někdo
v podvečer podívat, k čemu slouží.
Bylo by dobré, kdyby jste se vážení zastupitelé zamysleli nad tím, co chcete
budovat, kolik to bude stát, kolik bude
stát údržba, kdo se o to bude starat a jak
se bude kontrolovat tok peněz do údržby. Je to důležité především proto, aby
někteří zastupitelé mlčky nezvedali ruce
pro vybudování a později neřekli – je to
tady, tak se musíme postarat.
Děkuji za zveřejnění v Novorolském
zpravodaji.
František Skákal

Vážený pane Skákale,
se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek do Tribuny Novorolského zpravodaje a děkuji Vám za Vaše názory. S některými souhlasím, a proto na ně nebudu reagoval a některé se pokusím Vám
vysvětlit.
Uvádíte, zdali by nebylo vhodnější investovat do stávající cyklostezky na
místo asfaltového okruhu. Mám za to,
že by bylo vhodné investovat jak do
opravy stávající cyklostezky, kde mohou jezdit jen cyklisté, tak vybudovat
asfaltový okruh, aby na něm mohli jezdit i děti za dohledu rodičů. Tím chci
říci, že rodiče sedí na lavičce a děti jezdí po okruhu. Všichni rodiče nejsou tak
sportovně vybaveni jako vy.
DDM je krásnou ukázkou toho jak ještě
myslíme po staru. Město vybuduje za nemalé peníze daňových poplatníků dětské
hřiště. Tím pádem je to nás všech, a proto už nikoho nezajímá, které z dětí devastuje toto zařízení, protože není vychováván k osobnímu vlastnictví. Rodiče se
nestarají co jejich děti dělají po setmění
a druhý den přitakávají svým kolegům
v práci, kteří si stěžují na hluk a sprosté
vyjadřování dětí trávící svůj volný čas
v areálu DDM. Jak to, že město neumí
udělat rázně v součinnosti s Policií ČR
pořádek v areálu DDM. Na druhou stranu i město se nestará dobře o svůj majetek, když ho nechává takto devastovat od
nevychovaných dětí. Teď na čí straně je
větší podíl zodpovědnosti?
Jste jistě sportovec nebo sportovkyně
(podpis není čitelný), protože znáte podrobně sportovní zázemí i poplatky. Jste
jistě ekonom samouk i zaměstnancem
na městě, protože přesně víte, že peníze
nekontrolované tečou a budou téct, ale
jste jen úzce zahleděn do malého segmentu problémů, které musí rada i zastupitelstvo řešit. Zkuste si také někdy
na zahrádce říci, zdali jste ryl a hnojil
vždy tak, jak to daná zelenina potřebuje. Až najdete odpověď, přijďte a možná
poznám geniálního člověka.
Václav Heřman
starosta města

V Nové Roli se zastavil čas
- neb to, co předvádí rada a zastupitelstvo obce, mi připomíná začátky padesátých let a není síly, která by je donutila,
aby nám občanům říkali pravdu. I když se
zúčastňuji všech veřejných zasedání, stále jen slibují (ovšem mluvčí je jen s. Cinegr a ostatní jen kývají neb opozice není
žádná) a jasně dávají najevo, že je rodná
strana odkojila mateřským mlékem k obrazu svému. Připadá mi to, že všichni členové si myslí, že ke korýtkům je dosadila
rodná strana, a ne že byli zvoleni občany
této obce a těm že mají předkládat účty ze
své práce, ne občané aby sháněli informace. A to co řekne s. Cinegr je už předem schváleno, neb má velké zkušenosti
jako tajemník na okrese za éry jeho rodné
strany. Mám seznam odměn členů zastupitelstva za rok 1999, který zároveň předkládám k zveřejnění a od té doby to od
zastupitelů nemohu dostat. Na veřejném
zasedání 9. února v turistickém centru
před televizní kamerou zase s. Cinegr slíbil zveřejnění a jízlivě se mne zeptal, zda
to chci zveřejnit v kabelové televizi, na
internetu a nebo v místním zpravodaji.
Řekl jsem, ať to zveřejní ve zpravodaji
a již je to 4 měsíce a zase nic. A toto nezajímá jen mne, ale mnoho občanů. Jak je
možné, že platy a odměny za rok 1999 se
zveřejnily a od roku 2000 je to tajné.
Zveřejněte tudíž platy a odměny za rok
2002 včetně odstupujících zastupitelů
před volbami a též za rok 2003 a to tak
přehledně jako za rok 1999.
Dále žádám o zveřejnění hospodaření turistického centra a technických služeb za
rok 2003 a též jména dozorčích rad a to
tak přehledně, aby každý občan tomu porozuměl.
Též zveřejněte jména, nebo jméno toho,
kdo se zasloužil o to, že nám stát odpustil dluh ve výši 25 milionů korun. Tím
udělali pro nás velký kus práce a my občané budeme alespoň vědět koho v příštích volbách volit. Myslím si, že už konečně si zastupitelé uvědomí, že jsou placeni z peněz nás občanů, a že jsou povinni občanům skládat účty ze své práce
a aby rozhodovalo zastupitelstvo ne
s. Cinegr a Heřman.
Díky Vaverka
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Potraviny u Kapounů
ve Školní ulici č.p. 227 (věžový dům)
oznamují, že dochází ke změně prodejní doby
Po – Pá
dopolední prodej
7:00 – 11 hod.
večerní prodej
17:30 – 22 hod.
Sobota
7:00 – 11 hod.
Nabízíme zákazníků možnost nakoupit si běžné potraviny
včetně pečiva i v pozdních večerních hodinách.

Přijďte a vyzkoušejte! Těšíme se na vaši návštěvu
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FOTO HOŘÍNEK
rozšiřuje nabídku služeb v následujícím rozsahu:
barevné a černobílé fotografie zhotovuji
klasicky ve všech velikostech, nejběžnější velikost
9 x 13 cm za 4,50 Kč /kus, přidělávané foto za 5 Kč/kus.
Větší formáty jsou úměrně dražší.
Fotografuji na doklady - občanské průkazy, pasy,
řidičské i jiné druhy dokladů,
též docházím do bytů k zaznamenání rodinných událostí
Zhotovuji foto pro katalogy i jiné technické záznamy.
Nově provádím zpracování v elektronické podobě

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
G úřední i tržní ceny H

Skenování fotografií a vypálení na CD
Zhotovuji fotografie z fotografií (i starých a poškozených),
rovněž zhotovuji fotografie z diapozitivů,
z digitálních kamer a fotoaparátů,
je možno provést záznam na CD

Ing. Václav Peleška
znalecká a inženýrská kancelář

Každého zákazníka eviduji a tím mu nabízím
možnost slevy u každé 10. zakázky

kontakt: pí. Lochschmidtová
tel.: +420 608 514 664
e-mail: petraloch@tiscali. cz

e-mail:horinek.s@quick.cz
telefon/fax: 353951818, mobil: 723740065
Nová Role, Nádražní 222 - suterén

provedeme znalecký odhad

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
Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12.
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Výroba: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 31. 8. 2004
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje redakce, která však nezodpovídá za jejich obsah.
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