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Zdarma

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NOVÁ ROLE
19. zasedání rady města v tomto volebním období proběhlo 29. září 2003, za účasti všech
radních.
Téměř polovina jednání rady byla věnována
kontrole, jak jsou naplňována dříve přijatá
usnesení. Celkem bylo kontrolováno 88 usnesení rady.
Mimo jiné při kontrole naplňování usnesení
byl stanoven pro jednatele Norobyt, s.r.o. termín do 15. 10. 2003 pro zajištění urgování závad u bytového domu čp. 291 –„C“ u zhotovitele stavby a ke zpracovanému seznamu závad
bytů u čp. 288 –„B“ ve stejném termínu předloží návrh realizace oprav, které nespadají do
povinností nájemců bytů.
K uzavření nájemních smluv na pozemky
s TJ, FK a TK Nová Role, čeká rada města na
stanovisko klubů k rozsahu pronájmu. V kontrole usnesení projednala rada města i stanovisko velitele městské policie Chodov k možné
spolupráci a jejich působení i na katastru obcí
Nové Role .
Projednáno bylo také usnesení k dalšímu provozování dětských hřišť na území města.
Protože od 1. 1. 2004 budou platit daleko přísnější podmínky, zejména pro provozování pískovišť pro děti, bylo uloženo jednateli TS
Nová Role, s. r. o. , zpracovat provozní řád
dětského hřiště u DDM a dále předložit návrh
nezbytných technických úprav dětských hřišť
na území města, včetně finančních nákladů.
V bodu záměry a pronájmy obce bylo doporučeno zastupitelstvu města schválit prodej několika pozemků, které slouží našim spoluobčanům jako zahrádky, popřípadě pozemkům
pod garážemi podobně.
Na základě žádosti Jednoty SD Toužim, vydala rada města souhlas s podnájmem nebytových prostor v přízemí objektu 236 k provozování obchodní činnosti – prodej spotřebního zboží, textilu a obuvi.
V bytových záležitostech mimo jiné RM uložila jednateli Norobyt, s. r. o. , zajistit nucené
vystěhování neplatiče- uživatele bytu Pod
Nádražím 250 p. Seidla do garsonky v Tovární
č.p. 239 jakmile se uvolní.
Byl projednán požadavek obce Božičany o provádění přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků. Bylo uloženo tajemníkovi MěÚ

zpracovat návrh veřejnoprávní smlouvy k zajištění takové činnosti a doporučeno ZMě řádně
předložený návrh schválit.
RMě jmenovala inventarizační komise majetku města pro inventarizace konané od října
2003 na jednotlivých úsecích správy města
a uložila ústřední inventarizační komisi zajistit informování členů jednotlivých komisí
o termínu konání inventury minimálně 7 pracovních dnů předem.
Rada vzala na vědomí předloženou informaci
o schválení žádosti města o prodloužení termínu čerpání půjček na základě úvěru od
SFRB, a to do 30. 6. 2004. Rada města stanovila termín pro přijímání žádostí o půjčky nejpozději do 31. 3. 2004 a doporučila ZMě neomezovat výši poskytování půjček .
V bodu různé rada města vzala na vědomí
–předložený zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti města „Norobyt, s. r. o.“.
- zápis z jednání komise životního prostředí ,
- návrh jednatele TS Nová Role, s. r. o. na řešení schodkového hospodaření ve sběrně
prádla a čistírny v Nové Roli.

Schválila:
- vyřešení záměru na likvidaci autovraku zelené Škody 105L
- bezplatné poskytnutí parkovacích ploch
mezi TIC a halou TJ ve prospěch konání
akce dne 1. 10. 2003 firmou Datacard
Group.
Uložila:
- jednateli TS Nová Role s. r. o., prověřit
a navrhnout technické řešení možnosti napojení venkovního osvětlení areálu MŠ
Nová Role.
- radnímu p. Šimkovi zajistit vymalování sálu
kulturního domu,
- jednateli Norobytu, s.r.o. zajistit částečné
zasklení pavlače domu čp. 238 v Tovární
ulici,
- radnímu p. Zvěřinovi zajistit zpracování dotazníku k předběžnému šetření MMR ČR
načerpání prostředků ze strukturárních
fondů EU a to ve věci doporučení studie
Nové Role, cyklostezky do Jimlíkova a IS
obytné zástavby v Jimlíkově.
dokončení na str. 2
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INFORMACE
ZPRÁVA O TEPLE
Jak jsme již v červnu tohoto roku informovali předsedy SVJ a ostatní smluvní partnery, bude teplo za
rok 2003 dražší než v předešlém roce. Předpokládáme toto zvýšení do 30 Kč za GJ. Toto zvýšení je způsobeno několika vlivy, mimo jiné:
- razantní navýšení nákupní ceny tepla v roce 2002,
které však nebylo uplatněno v plné výši pro naše odběratele
- postupné snižování účinnosti celé tepelné soustavy
- navýšení nákladů pronájmem tepelného zařízení od
Města Nová Role firmě Norobyt.
Tyto finanční prostředky však bude majitel - Město
Nová Role zpětně investovat do oprav a modernizace tepelného zařízení. Nejproblematičtějším

místem je přivaděč tepla z Mírové do Nové Role,
na kterém se teměř každý rok provádějí opravy.
V nedávné době Město ve spolupráci s Norobytem
započalo s budováním kabelové sítě pro propojení
tepelných zařízení v jednotlivých objektech s centrálním dispečinkem, který bude nepřetržitě monitorovat připojené objekty. Dále bylo zahájeno doplnění objektových stanic přípravy TUV o předehřev, který zmenší snížení teploty TUV ve špičce.
Bylo zavedeno nepřetržité monitorování předávací
stanice v Mírové a v Božičanech. Data jsou přenášena rádiem na dispečink. Záložní zdroj byl dovybaven zabezpečovacím zařízením a ve dvou etapách proběhla rekonstrukce elektrorozvodů a souvisejících zařízení v hlavní předávací stanici
v Nové Roli.

Pro příští roky plánujeme opravu uložení potrubí
v topných kanálech a současně opravu poškozené
izolace; opravu izolace v hlavní předávací stanici
v Nové Roli a v objektových předávacích stanicích;
výměnu netěsných sekčních uzávěrů v DPS
a v Rolavské ulici; další montáž předehřevu TUV;
výměnu patních měřidel TUV; opravu přivaděče
tepla; opravu horkovodní přípojky v Božičanech;
výměna potrubí některých přípojek tepla.
Závěrem můžeme říci, že cena kolem 270 Kč
včetně DPH za 1 GJ je v celorepublikovém srovnání velmi nízká. Snahou provozovatele i majitele
je udržet ceny co nejnižší, ovšem při zachování
provozuschopnosti celé soustavy nejen ve výhledu
několika let.
Luděk Zdeněk, jednatel Norobytu, s.r.o.

K čerpaní půjček od města s 3% úrokem stanoven nový termín !
Na základě úspěšné žádosti města u Státního fondu rozvoje bydlení České republiky (dále jen SFRB) byl stanoven nový prodloužený termín
umožňující i nadále čerpat půjčky na opravy a modernizace bytového fondu (bytu, rodinného domu, bytového domu), a to na základě poskytnutého nízkoúročeného úvěru městu Nová Role od SFRB v celkové výši 10 mil. Kč. Z této částky ještě zbývá městu na půjčky vlastníkům či uživatelům bytového fondu v Nové Roli včetně částí obce Mezirolí a Jimlíkov zhruba 6 mil. Kč.
Vyzýváme proto zájemce o poskytnutí nízkoúročené půjčky dle pravidel města, jak byli občané jež dříve rozsáhle informování tzv. "Souhrnnými
informacemi města Nová Role", k podávání žádostí na MěÚ Nová Role, a to v termínu nejpozději do 31. 3. 2004. Zároveň však upozorňujeme, že
žádosti je možné podávat ihned s tím, že tyto budou vyřizovány v pořadí dle data podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků pro poskytnutí
půjček vyčleněných. Tzn., že v případě většího zájmu o půjčky nemusí být všem řádně podaným žádostem vyhověno !
Dále Rada města Nová Role na svém 19. zasedání konaném dne 29. 9. 2003 přijala usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu města neomezovat výši poskytovaných půjček na 500.000 Kč jak je tomu dosud. Tzn., že nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Nová Role (bude svoláno v průběhu měsíce listopadu 2003) bude předložen návrh na změnu dosavadních pravidel v tomto duchu. Žádosti o půjčky proto můžete
předkládat i s úvahou vyššího čerpání půjčky než je uvedený dosavadní limit, avšak definitivní rozhodnutí v této věci vydá zastupitelstvo města
svým usnesením. Každopádně je důležité mít na paměti, že půjčku lze poskytnout pouze ve výši maximálně 50 % celkových nákladů akce.
Všechny ostatní podmínky poskytování půjček se nemění a platí tedy ve svém původním znění. Nadále je možno tyto podmínky a ostatní bližší informace obdržet na Městském úřadu v Nové Roli u mzdové účetní města (dveře číslo 6), případně též u tajemníka MěÚ (dveře číslo 9).
Vladimír Dicá, tajemník MěÚ

Z ČINNOSTI KLUBU
SENIORŮ
S nástupem měsíce září se opět rozjela činnost klubu. Promítla se do spolupráce některých našich členů s městskou knihovnou při
uspořádání dokumentační výstavky nazvané
"Proměny Nové Role". Na výstavce byly k nahlédnutí soubory archivních i současných fotografií vypovídajících o vývoji Nové Role, diapozitivy, písemný materiál a další dobové zajímavosti. Na omezeném výstavním prostoru
nebylo bohužel možné ukázat vše co by mohlo
přiblížit vývoj obce za uplynulá desetiletí, či
staletí. V sobotu 27. září byl uspořádán autobusový výlet do Litoměřic. Mnozí z 41 účastníků se vypravili na výstavu "Zahrada Čech.
Někteří se rozhodli pro prohlídku historického centra Litoměřic, jejichž počátek je listinně doložen již v roce 993. Všechny účastníky výletu pak zaujala krásná krajina
Českého Středohoří, kterou jsme projížděli
tam od Slaného přes Terezín a zpět přes
Lovosice, Louny, Chomutov k nám do Nové
Role.

Na říjen jsme připravili návštěvu muzea
v Nejdku, kde je až do 9. listopadu pěkná výstava " Pokladů karlovarského podzemí". Jde
o nerosty, broušené vřídlovce, jejich zpracování a využití ve šperkařství a jiné exponáty zapůjčené z Karlovarského muzea. Na tradiční
setkání důchodců tentokrát připravené na pátek 24. října byli pozváni fotograf cestovatel
Stanislav Hořínek a dětský soubor "K" divadla
z Nové Role.
Listopadová nabídka pro seniory je tato:
V úterý 11. listopadu 2003 od 15 hodin v knihovně bude promítání diapozitivů Vl. Korbela
na téma: Krásy ČR očima fotoamatéra.
V pátek 28. 11. 2003 bude v "R" klubu v 16,00
hodin další setkání důchodců a písničkový pořad.
Závěr roku bude vrcholit setkáním důchodců
s představiteli města a oblíbenou hudební skupinou se zpěvačkou ANUŠKOU. Akce bude
ve velkém sále kulturního domu v pátek 12.
prosince 2003 od 15,00 hodin.
Komise pro seniory
Jaroslav Červený

Z jednání rady…
dokončení ze str. 1

20. zasedání RMě bylo svoláno jako mimořádné dne 6. 10. 2003 k projednání zápisů a námětů z kontrolního výboru. RMě doporučila
ZMě schválit předložený návrh plánu práce
kontrolního výboru s několika změnami. Vzala
na vědomí informaci starosty města o ukončení
pobytu občanů z Číny v našem TIC s tím, že jejich finanční závazky byly vyrovnány.
RMě konstatovala, že v souladu se zákonem
o obcích jsou občané oprávněni nahlížet mimo
jiné do usnesení výborů ZMě a komisí RMě
a pořizovat si z nich výpisy. Proto není důvod
samotné zápisy z jednání těchto orgánů zveřejňovat.
RMě doporučila ZMě s ohledem na šíři činnosti kontrolního výboru rozšířit počet členů
tohoto výboru ZMě minimálně o další dva.
Zápis z jednání rady města máte možnost si
přečíst u svých zastupitelů nebo na internetových stránkách novarole.cz.
Ladislav Cinegr
místostarosta města
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BACHA ŠKOLA
rám. Roste méně kytek a všechna zvířátka se
připravují na zimu.
Tomáš Kaňourek, 7B

Podzim - klady a zápory.
Podzim je období velice tajemné. Veselé i pochmurné. Mezi klady podzimu patří dětské
radovánky i sklizně na zahrádkách. Radost,
když zahrádkář vezme vypěstovanou zeleninu
nebo ovoce do ruky, je nesmírná. K záporům
řadíme především počasí. Časté deště, silné
větry a zima nám často změní náladu z veselé
na pochmurnou. Roční období jsou záhadná.
J. Bubal, 9A

Dušičky - vzpomínka na dědu.
Minulý rok mi zemřel dědeček Václav. Byla
jsem moc smutná a brečela jsem, protože
jsem měla dědu ráda. Vzpomínám jak byl
děda hodný a milý. Na dědu nezapomenu.
A. Sárová, 7B

Podzim
Přišel podzim a sním chladná rána a pěkná
slunečná odpoledne. Stromy se zbarvily do
krásných barev. Z některých stromů již opadává listí, příroda se pomalu připravuje na
zimu, někteří ptáčci odlétají do teplých krajin. Zahrádkáři sklízejí pozdní druhy ovoce
a zeleniny, poté půdu zryjí a tím ji připravují
na další úrodu. Rybáři začínají s výlovem
rybníků, abychom měli na Vánoce chutné
kapry.

Podzim je jedno z nejhezčích období v roce.
Příroda se připravuje k zimnímu spánku,
stromy ladí všemi barvami a ptáci odlétají do
teplých krajin. Děti pouští draky a zvířátka si
shromažďují zásoby na zimu. I náš pes má radost z podzimu. Je zábavné pozorovat jak se
náš pes prohání v hromadách listí , ale méně
zábavné je vidět jak se z krásného bílého
psíka stane zablácené, listy polepené prasátko. I přesto patří podzim k mému oblíbenému období.

Michaela Hančerová, 6A

M. Hossnerová, 9A

Poslední teplé dny užívají zejména děti.
Věnují se různým zábavám a hrám například:
pouštění draků a spousta jiných her. Rybáři
pořádají výlovy chovných rybníků, opadává
listí, zkrátka podzim. Podzim je také časem
jelení říje, kdy myslivci zasedají na posedy
s vábničkou a dalekohledem, někteří s fotoaparáty. Fotografují a pozorují zvěř. Zahrádkáři vyrážejí na zahrádky či zahrady, aby zryli
své záhonky na jarní sadbu. Zemědělci také
jezdí na pole, aby sklidili úrodu brambor, řepy
a jiných zemědělských plodin. Někde už
sněží a vyskytují se přízemní mrazíky.

To je na podzimu to nejhezčí, to krásné listí.
Hýří barvami zelená, žlutá, hnědá , červená .
Tak bych vyjádřila barevný podzim.

Standa Bernátek, 6A

Snopková, 7B

Začíná podzim: Listí mění svou barvu na žlutou, červenou a mnoho jiných a krásných barev. Kaštany již skoro opadaly a děti dělají
z kaštanů malé postavičky lidí nebo zvířat.
Myslivec je jistě rád, když mu donesete žaludy, kaštany a jiné plody pro lesní zvěř do
krmelců. Jistě ne všem zvířátkům, protože některá se již připravila k zimnímu spánku
a uložila se do svých nor.
M. Sležková, 6A

Petra Tichá, 7B

První podzimní den začíná 23. září. Den je
kratší a noc delší. Listy na stromech se zbarvují a opadávají. Je svěží vzduch. Slunce už
moc nesvítí, ale zato skoro pořád prší.
Ptáčci odlétají do teplých krajin. Děti sbírají
kaštany pro srnky, také pouštějí draky - jsou
barevní a velcí. Už začínají první mrazíky.
Podzim se mi líbí.

Podzim
Podzim míchá všechny barvy,
ke spánku uléhají larvy,
stromy zbavují se šatů,
dobrých jen tak na záplatu,
na pelíšek kun a lišek.
Nastal podzim a příroda se mění. Žloutne
a červená listí, v sadech dozrávají jablka
a hrušky. Padají kaštany, které já tak rád sbí-

Dušičky
Každoročně chodíme do Nové Role na "dušičky" na hřbitov vzpomínat na naše známé
a příbuzné. Také jezdíme na hřbitov do
Karlových Varů a Teplé.
Veselovská, 7B

Pozvánka na koncerty
Základní umělecké školy
Nová Role.
11. 11. 2003 od.16,00 hodin
v kostele sv. Michaela .
12. 11. 2003 od 17,00 hodin
v sále ZUŠ

KNIHOVNA NOVÁ ROLE
Vás zve
na besedu s promítáním

STANISLAV HOŘÍNEK
AMERICKÉ NÁRODNÍ PARKY
STŘEDOZÁPADU III.
Úterý 4. listopadu 2003
v 18.00 hod.
Vstupné 20 Kč
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PŘÍRODA MĚ LÁKÁ VÍC NEŽ BETON VELKOMĚST.
Je tomu právě šest měsíců, co jsem se vrátil
z již páté cesty po Spojených státech a začínám si pomalu uvědomovat, že nadešel čas
opět plánovat a postupně chystat další cestu
někam, kde bude příroda k objevování a kulturní památky se budou pyšnit svojí připraveností, domorodci nabízet svoje skromné služby
a vše bude takové, jak to známe z dokumentárních pořadů. Ale než nastane ten rozhodující okamžik odjezdu, chtěl bych se s Vámi podělit o některé zážitky z prožitých dnů panenské krajiny Národních parků amerického středozápadu. Jak sám název naznačuje, jedná se
o veliké území mezi západním pobřežím amerického kontinentu a Mojavskou pouští,
Coloradskou náhorní plošinou a Sonorskou
pouští, jsou to území, kde vznikly Indiánské rezervace na územích původně patřícím indiánským kmenům. Připomeňme si některé lokality, známé svojí překrásnou scenérií a neopakovatelnou krásou, typickou pro různá roční
období. Jsou to kaňony, údolí řek a potoků, pohoří a soutěsky, jezera i jiné přírodní zajímavosti, jako jsou skalní oblouky a též pouště
a sopky.
Mezi velice známý patří hojně navštěvovaný
Grand Canyon, (území Navajů a Havasupajů),

též zvaný "kronika dějin lidstva" 2,5 miliardy
let vznešeně klidné, gigantické propadliště, do
něhož spadly velehory. Jeho délka 515 km,
šířka až 28 km a hloubka 1,2 km dává jeho názvu opodstatněnost. Řeka Colorado hrála při
jeho tvarování svojí, velice podstatnou, ale ne
zcela rozhodující roli.Krásnou lokalitou je
Bryce Canyon, (území Pajutů, kteří jej nazývali, "červené skály zkamenělých lidí v mísovitém údolí), marná byla snaha Ebenezera
Bryce, který se snažil přivést do údolí tok řeky
Paria, a po dvaceti letech to vzdal. Údolí smrti
(Death Valley) je lokalitou, jejíž název sám napovídá, že dal tomuto území oprávnění jej
vlastnit. Již prvotní názvy, jako byly "Kaňon
suché kosti", "Průsmyk mrtvého muže", a nebo
" Pohřební hory " nevěštily nic dobrého. Je
známa skutečnost, že v nejnižším místě na západní polokouli (-86 metrů pod úrovní moře),
byla naměřena teplota +56,6 °Celsia. Žili zde
kmeny Pajutů, Banoků, Utahů, Šošonů,
Pimajové a též Zuniové. Canyon de Chellyúzemí nejpočetnějšího kmene indiánů - Navajů
- jejich představa o světě byla: žít v souladu
s okolím a dosáhnout nejvyššího cíle - splynout
s krásou veškerenstva. Arches (Oblouky)
Národní park, jeden z nejkrásnějších a nejvíce

navštěvovaných parků, je zde na 200 oblouků,
některé vznikají, jiné zanikají. Petrified Forest
- Zkamenělý les - geologicky velice zajímavá lokalita, je zde na tisíce exemplářů kmenů
stromů, které se v bahně za působení velkých
teplot a tlaků přeměnily v kamenné stromy
a vrásněním terénu se vynořily na povrch.
Saguaro - Národní park - ojedinělá lokalita, kde
je na území cca 45 hektarů desítky tisíc kaktusů, převážně rodu Saguaro. Yosemite Národní park - území skalních monolitů,
vysokých skal množství vodopádů a medvědů
baribalů. White Sands (Bílé písky) - jedinečnost písečných dun (20 metrů) stojí za podívanou
Tímto jsem Vás stručně seznámil s některými
lokalitami, které jsem mnohokrát navštívil
a prochodil. Chtěl bych Vás prostřednictví
Novorolského zpravodaje pozvat na besedu
spojenou s promítáním diapositivů a vyprávěním o zajímavých místech Severní Ameriky.
Beseda se bude konat v Městské knihovně dne
4. 11. 2003 od 18 hodin.

Fotograf a cestovatel
Stanislav Hořínek
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HASIČSKÝ SBOR V MEZIROLÍ
Ženy SDH Mezirolí na MČR
v Požárním sportu
Od 19. - 21. září 2003 jste mohli vidět na stadionu v Olomouci zajímavou akci. Konalo se
tam totiž Mistrovství České republiky
v Požárním sportu. Jedním z účastníků bylo
i ženské družstvo SDH Mezirolí ve složení
Adamová Markéta, Lörinczová Lucie, Majerechová Kristýna, Oravová Alena, Pavlovičová Andrea, Romanová Lucie, Solfronková
Helena, Svobodová Martina a Süssnerová
Anna. Svůj postup si musela tvrdě vybojovat
na okresním kole v Nové Roli a krajském kole
v Klatovech. Po těchto vítězstvích jsme již
měli otevřené dveře do Olomouce.
Příprava na tuto událost začala již během
prázdnin. Zintenzivnily se tréninky, začalo se
přemýšlet o taktice a strategii, pilovaly se předávky i jednotlivé posty při požárním útoku.
14 dní před začátkem soutěže již byla ve vzduchu cítit nervozita a napětí. Postupem na mistrovství republiky přepsala naše děvčata historii sboru. Poprvé se budou aktivně účastnit
této velké sportovní i společenské akce a není
tedy divu, že si tuto skutečnost uvědomovaly.
Den před odjezdem se ještě vše důkladně
zkontrolovalo, sbalilo potřebné nářadí a teď
se už jenom dobře vyspat.
V pátek 19. září jsme se sešli v 6 hodin ráno
před hasičárnou a vyrazili třemi osobními
vozy do Olomouce, abychom stihli do 13:00
prezenci družstev. V Olomouci na nás již čekali hasiči ze Skrbeně, kteří se stali našimi
průvodci po dobu celého konání mistrovství.
Po nezbytném papírování při prezenci si děvčata šla prohlédnout město a poté se již
všichni začali připravovat na slavnostní zahájení. Nástup všech družstev proběhl na olomouckém Horním náměstí za účasti vedení
SH ČMS, zastupitelů města Olomouce a dalších.
A je tu sobota. Den plný napětí, špičkových
sportovních výsledků, ale i zklamání a smutku. Jako při všech sportovních kláních i zde je
nutná dávka štěstí pro dosažení dobrých výsledků. Úderem osmé hodiny ranní se rozeběhlo 100 metrů překážek a všichni jsem drželi palce, ať se nám daří. Při účasti 15 družstev, ve kterých startovalo až devět závodnic
muselo být všechno perfektně připraveno. Po
necelých dvou hodinách byly odběhnuty první
pokusy. Po sečtení časů 6 nejrychlejších to vypadalo předběžně na 8. - 10. místo. S tímto výsledkem jsme byli spokojeni a čekali jsme na
druhé pokusy, kdy mohlo dojít ještě k posunům ve výsledkové listině. Po první dnešní disciplíně jsme byli devátí, necelé 3 sekundy jsme
ztráceli na další družstvo před námi.
Nejlepších 6 časů: Solfronková H. - 20,32s;

Majerechová K. - 20,52s; Süssnerová A. 21,53s; Adamová M. - 22,22s; Oravová A. 22,62s; Svobodová M. - 22,71s.
Druhou disciplínou byla štafeta 4x100 metrů
překážek. Bylo tu vidět mnoho krásných štafet, ale i nepodařených pokusů, které velmi
mrzely. Tentokrát si nervozita vybrala daň
i u našich děvčat. Druhá štafeta se nádherně
rozeběhla na prvních dvou úsecích, ale pád na
třetím i čtvrtém úseku nám zabránil dosáhnout lepšího času a celkový propad po prvním
dnu na 12. místo. Čas první štafety byl 86,68
s a druhé štafety 83,38 s. Na celém družstvu
bylo vidět zklamání, ale i takový je sport.
V neděli byly na pořadu pouze požární útoky.
Tato královská disciplína měla rozhodnout
o vítězích a poražených celého mistrovství. Se
startovním číslem 9 jsem měli dost času prohlédnout si ostatní družstva a zvolit správnou
taktiku pro útok. Když přišla naše chvilka,
děvčata se připravila na kontrolu nářadí, ale
ouha. Stroj nebyl připuštěn na start z důvodu
nefunkčnosti zpětné klapky. V tu chvíli se začalo horečně opravovat a shánět funkční stroj.
Naštěstí nám byl zapůjčen jiný a s časem
43,30 s jsme absolvovali požární útok. S celkovým časem 256,60s jsme nakonec obsadili
12. místo z patnácti zúčastněných. Pořadí na
prvních 3 místech: 1. Chválenice (201,44 s),
2. Moravský Beroun (210,88 s), 3. Huť
(211,93 s). Celkové výsledky naleznete na
WWW stránkce SH ČMS
http://www.dh.cz/Souteze/Mistrovstvi_CR/
2003/mistrovstvi_2003.htm
Toto mistrovství nám ukázalo, že se skutečně
jedná o tvrdý sport, ve kterém rozhodují maličkosti o úspěchu nebo zklamání. Domů jsme
se vrátili plni dojmů a zkušeností, které jistě
uplatníme v příští sezóně
Závěrem bych chtěl poděkovat všem závodnicím, které se účastnily mistrovství a všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při
přípravě družstva. Dále pak Městskému úřadu
v Nové Roli za finanční příspěvek na dopravu,
dobrovolným hasičům z Dalovic, kteří nám
ochotně zapůjčovali požární stroj na tréninky,
dobrovolným hasičům z Pňovic, kteří nám zapůjčili stroj na požární útok a v neposlední
řadě dobrovolným hasičům ze Skrbeně, kteří
se o nás vzorně starali během celého mistrovství.
Martin Bíkl

Sbor dobrovolných hasičů - Mezirolí
21. 9. 2003 - Jáchymov - mladí hasiči
Tak jako v loňském roce jsme se i letos zúčastnili soutěže "O pohár starosty města
Jáchymov".Po příjezdu jsme se byli připravovat na disciplínu 60m překážek - jednotlivci.
Pro neznalé uvádíme, že naším úkolem je na

této dráze překonat 80 cm překážku u dívek
a 150 cm u chlapců, pak sebrat hadice a přeběhnout kladinu, připojit hadice k rozdělovači, spojit hadice a nakonec proudnici a doběhnout do cíle. Při součtu nejlepších tří časů
jsme dosáhli na šesté místo s časem 60,9 s. Na
tomto krásném čase se podíleli Klárka
Kubíková - 17,34 a za 3. místo mezi dívkami si
přivezla pohár, Hanka Lechová (24,85 - 17.
místo), Veronika Kubíková (29,39 - 21. místo),
Michal Bernášek (18,71 - 9. místo mezi
chlapci) a Emil Lech (31,63 - 22. místo). Po
krátké pauze jsme se připravovali na další disciplínu - požární útok. Bohužel v této disciplíně se nám vůbec nevedlo, a tak jsme obsadili
celkové 8.-11. místo.
27.9.2003 - Útvina - mladí hasiči
Poprvé jsme byli také pozváni na soutěž
"O Útvinské srdce". Při nástupu si každé družstvo mladých hasičů vylosovalo startovní
číslo, my jsme startovali jako 11. Začalo se
naší nejsilnější disciplínou a to štafetou 4
x 60m. To se také ihned prokázalo a s časem
51,6s jsme se ujali v této soutěži vedení.
Druhou disciplínou, která se zde plnila byl požární útok. Hodně jsme si přáli, abychom si
udrželi předchozí umístění. Po menší kolizi,
kdy se nám rozpojili hadice "B". I přesto jsme
útok dokončili s časem 42,2s. Při součtu časů
obou těchto disciplín jsme obsadili krásné 6.
místo.
28.6.2003 - Klatovy - ženy - krajské kolo požárního sportu
Po vítězství v okresním kole jsem se vypravily
plny nadějí do Klatov, kde jsem chtěly zvítězit
a postoupit na mistrovství České republiky.
Základním kamenem úspěchu bylo perfektní
zvládnutí běhu 100m překážek. Časy šesti nejlepších děvčat (Adamová Markéta - 21,65s;
Lucie Lörinczová - 24,25s; Majerechová
Kristýna - 20,95s; Pavlovičová Andrea 24,88s; Solfronková Helena - 21,58s;
Süssnerová Anna - 20,88s) nám zabezpečily
uklidňující náskok pro další disciplíny před
dalším Chodovem. K následující štafetě
4 x 100m překážek jsme již nastupovaly klidnější a chtěly jsme potvrdit dosavadní první
místo. Časy obou našich štafet (I. štafeta 94,41 s; II. štafeta - 78,61 s) nás přiblížily ještě
více kýženému vítězství a čekaly jsme pouze
na požární útok, který rozhodne o celkovém
umístění. Téměř precizním absolvováním požárního útoku (34,59 s) děvčata potvrdila
svou vedoucí pozici a postoupila z prvního
místa na Mistrovství České republiky v Požárním sportu.
31.8.2003 - Kyselka - ženy
Letos jsme se poprvé zúčastnili pro nás nové
a neobvyklé soutěže v Kyselce. Nejdřív se běhala štafeta 4 x 50 m. První ze štafety nabere
Pokračování na str. 6
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SPORT
Vážený pane starosto, děkuji Vám a městské
radě Nové Role za finanční podporu Kláry
Lochové z Nové Role. S radostí Vám mohu
oznámit, že se Klára stala v Německém Kölnu
Mistryní Evropy v semikontaktu juniorek
a přidala stříbro v semikontaktu žen bez rozdílu vah a druhé místo v lightkontaktu žen 55kg! Otevřeného Mistrovství Evropy se zúčastnilo přes 1000 závodníků z 22 evropských
zemí a USA.
Zdravím.

ZAMYŠLENÍ
NAD PAMÁTKOU
ZEMŘELÝCH
Umírat znamená vracet se domů.
I když nám právě toto mnohokráte
opakovala spousta lidí, naše touha vrátit se domů tím nevzrostla. Raději zůstáváme tam, kde jsme. Víme, co
máme, i když nevíme, čeho se nám dostane. I ty nejpřitažlivější představy
o životě po smrti nám nemohou odejmout strach ze smrti. Lpíme na životě,
i když prožíváme těžké vztahy, když
máme ekonomické potíže a naše
zdraví je chatrné.
Nicméně kdysi přišel člověk, aby odňal smrti její zbraň a pomohl nám postupně si uvědomit, že se smrti bát nemusíme, protože nás vede na místo,
kde budou uspokojeny i ty nejhlubší
touhy našeho srdce. Ten člověk se jmenoval Ježíš.
Vím, že není snadné tomu věřit, ale
i každé nepatrné gesto víry nás přivede
blíže k této pravdě.
Tradiční modlitba za naše zemřelé bude
v neděli 2. listopadu 2003 v 16,00 hodin
na zdejším hřbitově.
Dr. Miloslav Nesyba

Sbor dobrovolných hasičů…
dokončení ze str. 5

do vědra vodu, překoná lavičku a předá ji dalšímu. Ten musí s vědrem překonat příčné
břevno a předat borci na třetím úseku, jehož
úkolem je proběhnout mezi kužely a nalít
vodu do džberovky a začít pumpovat.
Závodník na čtvrtém úseku musí tímto proudem shodit plechovky, běžet do cíle, kde už na
něho čeká pivo (ženy 0,3l a pro muže 0,5l),
jenž musí vypít v co nejkratším čase. Po této
zvláštní disciplíně jsme měli druhý nejrychlejší
čas (73,8 s) a po další disciplíně - požárním
útoku (28,4 s) jsme obsadili v celkovém hodnocení 1. místo.
Blanka Bíklová

Trenér kickboxu Chodov - M.Černý.

Mistryně Evropy Klára Lochová z Nové Role.

Jménem města Nová Role děkuji sl. Kláře
Lochové a trenérovi p. M. Černému za skvělou reprezentaci České republiky a našich
měst na tak významných evropských sportovních akcích. Přejeme Vám hodně sil a vytrvalosti pro další vítězství.
Václav Heřman, starosta města Nová Role

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MLÁDEŽE
dne 13. září 2003 pořádané
ČRS MO Božičany
a DDM Nová Role:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Robert Šlapa
Petr Picek
David Haláček
Štěpán Šimek
Miroslav Duchovič
Jiří Kolář
Pavel Nagy

v POZOR

!!! POZOR +

Fitko - fitcentrum Nová Role
Chodovská 235
Provozní doba:
po - pá 16,00 - 20,00
so - ne dle dohody
(na tel. č. 123 140 639)
Nabízíme:
sportovní výživu
výhodné permanentní vstupenky
slevy pro studentky

Cvičení:

Největší rybu
- kapra 39 cm, ulovil David Haláček.
Za zdárný průběh a možnost ocenění děkujeme všem sponzorům:
Karlovarský porcelán a.s. závod Nová Role p. ing.Pilný
Rybářské potřeby - p.Kardianová
EVAK - rybářské potřeby - p. Jandová
TUSY - rybářské potřeby - p. Tůmová
Maso-uzeniny - p.Pokorný
Kniha Stach - p. Stach
Rychlé občerstvení - Nová Role - p. Chvojka
Pohostinství klubovna hřiště - p. Váňa
Gril bar- Nová Role - p. Janochová
Drogerie - p. Dohnal
Internetová kavárna Nová Role - p. Karpiš,
Cukrárna "Jana" - p.Podhorný
fa. Pejšek Chranišov - p. Pejšek.
Tomáš Ladislav
trenér

kondiční posilování pro muže a ženy
aerobic (klasický step)
low - lehčí forma aerobiku
hi - intenzivní cvičení pro pokročilé
aerobik junior
děti od 6 let a začátečníci
děti do 10 let a pokročilí

!!! Novinka !!!
fit ball - cvičení
na velkém gymnastickém míči,
vhodné pro těhotné, dámy s větší nadváhou
a sníženou pohyblivostí

ZAČÍNÁME
4. 11. 2003 od 19,00- 20,00
Podrobnější informace o cenách
a cvičebním programu vám rádi poskytneme
přímo ve fitnescentru.

PŘIJĎTE SI S NÁMI
ZACVIČIT!
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AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ
PROVÁDÍ VÝCVIK
SK. A, B, M,
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ
JÍZDY PRO MAJITELE ŘP
,

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.
PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY
VÝCVIK „B“ 5.800 Kč
Informace
DDM Chodov, Husova 263
Tel.: 602 475 702, 352 692 327

Dne 11. 9. 2003 od 18 hod. proběhla v kulturním domě v Nové Roli prezentace programu
Fondu oprav. Program vycházející z vlastního
know-how představil autor, Mgr. Vladimír Pacák, ředitel Raiffeisen stavební spořitelny, a.s.,
Nový Jičín. Děkujeme všem jednatelům SVJ za
účast na této prezentaci.
Program vychází z potřeb klienta, které se
snaží uspokojit a zároveň vyřešit zásadní problém, tj. získání financí pro záměry klienta.
Program vyniká svou komplexností a šíří.
Zhodnocujeme finanční prostředky, zajišťujeme úvěry, pomáháme s kontakty pro vyřízení žádostí o dotace na odstranění panelových vad a na odstraněni tepelných ztrát.
Rovněž tak jsme navázali spolupráci s firmami, které provádějí výměnu oken, zateplení, fasády, střechy, výtahy… Firmy, které
mají zájem s námi spolupracovat musí být renomovanými firmami z regionu a musí být
vlastníky jakostního certifikátu ISO 9002.
Celý presentovaný systém se realizuje pouze
z prostředků, které dáváte do fondu oprav.
Nezaplatíte ani korunu navíc a přesto můžete:
1. Zhodnotit prostředky Fondu oprav
o státní příspěvek
2. Získat „havarijní“ (okamžitý) úvěr
3. Získat překlenovací úvěr pro společenství SVJ
4. Získat standardní úvěr pro společenství
SVJ

Listopad 2003

PRACOVAT S NÁMI
JE PRIVILEGIUM
PRACOVAT PRO VÁS
NÁM BUDE CTÍ
Společnost zaměřená na komplexní
finanční poradenství
vypisuje výběrové řízení na pozici

FINANČNÍ KONZULTANT
NABÍZÍME
Zajímavou perspektivu
Karieru
Zázemí zahraniční společnosti
OČEKÁVÁME
Obchodní předpoklady
Zkušenost v oboru financí výhodou
Práce na živnostenský list
KONTAKT
BAKOVÁ Anna 608257625
VODOVÁ Michaela 777014328

5. Získat standardní úvěr pro vlastníka (jednotlivce)
6. Zateplit panelový dům, vyměnit okna,
opravit střechu, vyměnit výtahy, balkony
7. Po zateplení domu šetřit energie - teplo
a TUV
8. Po zateplení šetřit i finanční prostředky,
které můžete dát na jiné účely
9. Provedenými rekonstrukcemi zhodnocovat dům
10. Úvěr pro jednotlivce investovat např. do
Vašeho bytu
11. Splácet úvěr
12. Získat dotace (nenároková složka)= peníze navíc, pouze klient rozhoduje, jak
s prostředky naloží(nová investice nebo
rychlejší splacení úvěru)
Tento produkt prezentují pouze zástupci proškoleni ředitelem Raiffeisen stavební spořitelny, a.s., Mgr. Vladimírem Pacákem.
Pro Váš region je to:
Kristina Křiklavová, 776880875,
kristin@novarole.cz
a Vlastimil Jurášek, 602757836,
gianni@volny.cz.
Pokud Vás tento projekt zaujal, kontaktujte,
prosím, svého zástupce. Dohodne si s Vámi
schůzku, vysvětlí produkt, vyřeší Váš konkrétní případ a pomůže Vám najít nejoptimálnější komplexní řešení.

âesk˘ svaz chovatelÛ Chodov
poﬁádá

1. - 2. listopadu. 2003
ZÁPADOâESKOU
SOUTùÎNÍ P¤EHLÍDKU
KRÁLÍCI • HOLUBY
DRÒBEÎ
ZAHRANIâNÍ ÚâAST

V¯STAVA
EXOTICKÉ PTACTVO
v areálu ZO âSCH CHODOV
- naproti vlakovému nádraÏí Zahájení pﬁehlídky

1. 11. 2003 v 8,00 hodin
Otevﬁeno
So 1. 11. 8,00 - 17,00 hod.
Ne 2. 11. 8,00 - 15,00 hod.
MoÏnost prodeje a nákupu zvíﬁat,
krmiva a potﬁeb pro chovatele
Obãerstvení zaji‰tûno
V‰echny srdeãnû zve poﬁadatel:
âSCH NádraÏní 881, Chodov
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