
NOVÁ ROLE

Ze  zasedání  rady města Nová Role
30. zasedání RMě vedle kontroly usnesení projednalo záměry a pronájmy obce a mimo jiné doporučilo  zastupitelstvu 
města  schválit prodej dalších  šesti bytových jednotek v Božičanech. Stejně tak RMě projednala a doporučila zastupi-
telstvu poskytnutí půjček dalším čtyřem SVJ na opravy a údržbu domů v Nové Roli.
V personálních záležitostech vzala na vědomí písemnou rezignaci paní Jitky Pokorné na funkci kronikářky města.
Projednala další zajištění provozu pečovatelské služby ve městě a po jednání v zastupitelstvu bylo ujednáno,že budeme 
nadále zajiš ovat tuto službu dodavatelsky – pro rok 2004 za celkovou částku 710 000,.Kč + příspěvek samotných od-
běratelů služby. Zastupitelé města věří, že do budoucna se najde i v Nové Roli organizace nebo osoba s živnostenským 
oprávněním, která bude schopna tyto služby zajiš ovat minimálně ve stávajícím rozsahu.
Na návrh  fi nančního výboru RMě doporučila  ZMě, aby  do budoucna byl „Fond obnovy přivaděče Vřesová navyšován 
o 1500 000,-- Kč ročně. Jedná se o zařízení, které stárne a  jakákoliv havárie způsobí ohrožení dodávky tepla pro celé 
město. RMě souhlasila s výstavbou sociálního  zázemí Tenisového klubu Nová Role na pozemku  města, které má dle 
předložené žádosti zároveň sloužit pro  fotbalový klub Nová Role.
31. zasedání RMě se zabývalo hlavně vyhodnocením návrhů a připomínek ke konceptu územního plánu města Nová Ro-
le. Těchto připomínek ze strany majitelů pozemků, podnikatelů, odborníků i občanů města  bylo vzneseno celkem 45.
RMě doporučila vyhodnocení zahrnout do souborného stanoviska pořizovatele ke konceptu ÚPM. Schválila takto zpra-
cované souborné stanovisko  předložit nadřízenému orgánu tj. Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionál-
ního rozvoje. Souhlasila s tím, aby souborné stanovisko pořizovatele a vyjádření nadřízeného orgánu pořizovatele, bylo 
předloženo ZMě Nová Role. Do jednání této schůze RMě byl přizván ředitel ZŠ pan Mgr. Stanislav Průša, aby se vyjádřil 
ke svému dalšímu působení v této funkci. RMě i ředitel školy vyjádřily společnou vůli  dohodnout se na termínu ukon-
čení jeho působení ve funkci s tím, že v případě potvrzení odchodu z funkce k 31. 7. 2004 bude muset být ve spolupráci 
s KÚ Karlovarského kraje  urychleně vyhlášen konkurz na ředitele školy.
Dále RMě souhlasila s uzavřením MŠ Nová role v době hlavních školních prázdnin od 19. července do 13. srpna z důvodu 
čerpání dovolených. Zároveň vzala na vědomí, že v době  14. 6. do 16. 7. 2004 bude provoz školy omezen z důvodu prová-
dění oprav v návaznosti na nově přijatá  opatření v oblasti hygieny. Celkové náklady  na tyto opravy budou 783258,-Kč a 
samotnou realizaci zajistí fi rma Ilja David – STANAP podle projednání a podepsané smlouvy o dílo.
32. zasedání RMě dne 17. 5. 2004 byla představena nová vedoucí fi nančního a plánovacího odboru městského úřadu paní  
Kateřina Černá. Jmenovaná seznámila radní s nejbližšími úkoly na odboru,včetně zavádění  do praxe nových zákonů,
předpisů a vyhlášek na úseku fi nancování a plánování. Podle stávající legislativní úpravy by se město mělo stát rovněž 
plátcem DPH.
V dalším rada města projednala 28 žádostí občanů o pronájmy, případně prodeje pozemků a nemovitostí. To vše  prav-
děpodobně souvisí s tím, že se lidé vracejí na zahrádky, chaty a jiné užívané pozemky a v návaznosti na zpřísňující se le-
gislativu dávají v řadě případů do pořádku svůj vztah k využívaným pozemkům a nemovitostem. Již druhým rokem se 
jednáními rady města táhnou spory mezi TJ, FK a následně i TK o pozemky města jimi užívanými ke sportovnímu vy-
užití. V současné době jednání pokročila tak daleko, že  je uzavřena smlouva o pronájmu pozemků za 1,-Kč ročně s Fot-
balovým   klubem a Tenisovým klubem.
V rozpočtu města je pro letošní rok  uvažováno s částkou 1 milionu korun na opravy komunikací. RMě schválila opra-
vy v tomto pořadí:
- oprava chodníku kolem a přes parčík u nádraží ČD
- obnovení venkovního schodiště do Bezejmenné ulice u restaurace Bernard
- úprava chodníku v Nádražní ulici před RD manželů Šilhánkových 
– obnovení cesty k nádraží ČD (bezbariérový přístup za zídkou )
- cesta ke hřbitovu
- oprava chodníku z Rolavské ulice k DPS.
Uložila místostarostovi města zajistit dodavatele na postupnou realizaci oprav.
Dále rada města projednala zápisy z jednání komise ŠKMaTV. K tomu uložila místostarostovi svolat jednání s KASS 
Chodov  k připomínkám občanů k vysílání kabelové televize. RMě odvolala všechny členy „Redakční rady Novorolského 
zpravodaje“ ze svých funkcí a tuto radu zrušila. Kompetentním zástupcem města Nová Role jako vydavatele  zpravodaje 
ustanovila místostarostu města Ladislava Cinegra.
Projednala žádosti o fi nanční dotace neziskovým organizacím. Nedoporučila  zastupitelstvu města schválit navýšení do-
tace na letošní rok FK za účelem příspěvku na nákup sekačky na trávu a uložila radnímu panu Jaroslavu Šimkovi pro-
jednat s vedením klubu možnost poskytnutí půjčky městem.
Schválila dotaci na pořádání 7. ročníku turnaje v basketbalu žen dne 12. června 2004 a poskytnutí dotace pro ZUŠ Nová 
Role na pořízení jednotných vest se znakem města pro členy dechového orchestru.
                                                                                                                              

Ladislav Cinegr, mistostarosta

Novorolský zpravodaj
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BLAHOPŘEJEME
všem občanům 

Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova , 
kteří oslaví své narozeniny v měsíci 

červnu 2004,
 zvláště blahopřejeme 

k významnému životnímu 
výročí těmto občanům: 

Anna  M e l n i č u k o v á 
Marie  B u c h á l k o v á

Julie  L é p ö o v á
Ludvík  D u f e k 

Zdeňka  B r o ž o v á
Miloslava  S e k a l o v á

Břetislav  P o l á č e k
Marie  K o n e č n á
Bohumil  M i c h a l
Boris  N o v o t n ý
Bohumil  V l n a t ý

Uvedeným jubilantům upřímně bla-
hopřejeme, 

všem přejeme hodně zdraví, klidný a 
spokojený život.

Jasněna Pšeničková
matrikářka

Vítáme děti do života
V dubnu 2004 se narodilo  miminko:

Melisa  D o m í n o v á

Vážení rodiče,
upřímně Vám blahopřejeme k naro-

zení Vašeho děťátka .
Milá Meliso, 

přejeme Ti hodně zdraví a radostné 
a láskyplné dětství.

   Pohyb obyvatel
za měsíc duben 2004

Narodilo se l dítě, k trvalému
pobytu se přihlásilo 8 občanů,

6 občanů se odhlásilo  a 3 zemřeli.

Počet pracovníků : 7 
Správní činnost
Správní odbor zabezpečil průběh re-
ferenda o přistoupení ČR k Evropské 
unii.  SO vede agendu komisí: byto-
vé, kulturní, soc. zdravotní, SPOZ. 
Dále  kontrolního výboru a zvláštní 
komise pro projednávání přestupků. 
Vede agendu civilní služby a  agen-
du branců. 
SO vydal 18 rozhodnutí k povolení 
k umístění výherních hracích pří-
strojů na území města. 
Bylo vydáno 67  státních rybářských  
lístků
Podatelna přijímala  veškeré písem-
nosti a zajišťovala úkony  souvisejí-
cí s došlou a odesílanou poštou pro 
město a MěÚ.
Správnímu odboru bylo  předáno   
k vyřízení  602  písemností.     
Byla  zajištěna skartace  materiálů 
města a MěÚ. 
Je vedena agenda a zajištěno zveřejně-
ní veřejných vyhlášek a záměrů.
Eviduje  obecně závazné vyhlášky, 
které jsou občanům k nahlédnutí a 
v podatelně k prodeji.
Jsou zde  k dispozici všechny  přede-
psané tiskopisy k podání žádostí o 
sociální dávku. Vydává se zde povo-
lení ke vjezdu do rekreačních oblastí 
v k.ú.   města. Zhotovují se fotokopie 
pro občany a prodej jízdních řádů.
Matrika
Působnost matričního obvodu: město 
Nová Role, obce Božičany, Děpolto-
vice. Záznamy v knihách narození, 
sňatků a úmrtí, za rok 2003  se kona-
lo 12 sňatků a zapsáno bylo 12 úmrtí. 
Bylo vystaveno 23 druhopisů  matrič-
ních  dokladů ( výpisy z matričních 
knih). Bylo zaznamenáno  6 rozvodů. 
Bylo provedeno  celkem 2196 ověření 
z toho  1184 ověření podpisů a  1012 
listin. Bylo přijato a ověřeno 172 žá-
dostí o výpis z rejstříku trestů a ode-
sláno na RT Praha. Vystaveny byly 
3 vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství  v cizině. 
Bylo sepsáno 15 žádostí o vydání 
Osvědčení  o státním  občanství ČR 
k vydání  prvního OP.
Evidence obyvatel
Evidence obyvatel je vedena v PC a 
písemně formou  kartotéky.
Dále je  veden a aktualizován stálý 
seznam voličů. Evidence obyvatel dle 
data narození. Evidence domovních a 
bytových karet. Evidence objektů dle  
čísel popisných a evidenčních  a in-

dexu objektu. SO vydává rozhodnu-
tí o přidělení čísla popisného a čísla 
evidenčního,  o čemž vede evidenci.   
Provádí se  změny trvalého pobytu 
v rámci Nové Role, nebo přihlášení 
k trvalému  do Nové Role. O přihlá-
šení k TP  do Nové Role se posílá hlá-
šení  do místa bývalého  pobytu. Jsou  
vedena správní řízení  ve věci  zrušení 
trvalého pobytu. Bylo vydáno 20 roz-
hodnutí o zrušení trvalého pobytu. 
Žádostí o vydání  občanského průka-
zu  bylo přijato 444 a žádostí o vydání  
cestovního dokladu 170. 
Potvrzení o občanském průkazu bylo 
vydáno 159. 58 potvrzení o změně  ro-
dinného stavu a 133 potvrzení o změ-
ně trvalého pobytu. Zpracovány jsou  
zprávy o osobách pro potřeby Policie 
ČR a soudů, dle jejich žádostí. 
Slavnostní  obřady
V obřadní síni města : svatební
obřady, vítání  nových občánků, pře-
dání prvních občanských průkazů  ve 
spolupráci se ZŠ.
Poděkování  za práci učitelů,  se pro-
vedlo až při ukončení školního roku. 
Připravují se  květiny pro  zahájení 
školního roku v prvních třídách. bla-
hopřání jubilantům. V roce 2003 to 
bylo s blahopřáním a dárkovým ba-
líčkem navštíveno 55 jubilantů. 
Školství, kultura
SO organizačně  připravoval  tyto ce-
loměstské kulturní programy: 
- vítání jara – taneční veselice,
– Novorolské setkání s historií 710 
let  obce,  
- výchovný  pořad pro děti 
- oslava Dne matek, 
- Michalská pouť, 
- vánoční setkání s důchodci –
Úsek  sociální 
V této oblasti působí  SO hlavně jako 
poradní článek. Pověřeným úřadem 
pro naše občany je Magistrát města 
K.Vary. 3 občanům byl poskytnut pří-
spěvek na individuální dopravu.
SO vede evidenci žádostí o přidělení 
bytu v DPS v Nové Roli. 
Obchod, služby
SO vede agendu místního  poplatku 
za odvoz a zpracování  domovního od-
padu včetně evidence. 
Vydává  povolení ke stánkovému pro-
deji ve městě. 
Eviduje se oznámení o veřejné hudeb-
ní produkci, včetně označení vstupe-
nek. Vyměřoval se poplatek ze vstup-
ného. 

Další činnost

- informace do vysílání kabelové TV 
-shromažďování podkladů pro Novo-
rolský  zpravodaj
-    Evidence nálezů, klíče, apod.
-    Hlášení městského rozhlasu.
- Řešily jsme několik situací  v souvis-
losti  s  volně pobíhajícími  psy. 

Elfrieda Lachmanová

Zpráva  o  činnosti  správního odboru  ( SO) MěÚ  
Nová Role za rok 2003
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Červen – 
měsíc myslivosti
Je tomu již 45 let, kdy přišel Česko-
slovenský myslivecký svaz s návrhem 
vyhlásit měsíc červen měsícem mys-
livosti.
Nebylo tomu náhodou. Je to právě 
červen, kdy se příroda a vše v ní živé 
probouzí ze zimního spánku a převáž-
ná většina ptactva a zvířat přivádí na 
svět nová pokolení. Psal se rok 1573, 
kdy usnesením Českého sněmu bylo 
vydáno nařízení o ochraně zvěře. A 
právě toto datum je pokládáno za po-
čátek myslivosti u nás. Od této doby 
dochází k zakládání obor, bažantnic 
a kačeráren, rozmach doznává sokol-
nictví a čižba. Myslivost se stává po-
voláním a obydlí myslivců jsou budo-
vána přímo v honitbách.
Jsou zakládány první myslivecké 
spolky a řády. Roku 1695 zakládá 
František Antonín hrabě Sporck Řád 
svatého Huberta a přiváží do Čech 
troubení při lovech. Císař Josef II. 
vydává v roce 1786 Řád o myslivos-
ti, který upravuje loveckou robotu, 
ochranu polních plodin, úhradu škod 
spáchaných zvěří a chov zvěře.V roce 
1849 vydává císař František Josef I. 
„Říšský zákon o myslivosti č. 154“ a 
v roce 1883 vzniká „Spolek po ochra-
nu honby a chov loveckých psů v Če-
chách, který v té době byl početně 
největším spolkem v celém Rakous-
ko-Uhersku.
Po vzniku Československa je založe-
na v roce 1923 v Brně „Českosloven-
ská myslivecká jednota“ jako jediný 
zástupce a organizátor myslivosti v re-
publice. Práce myslivců má svůj vý-
znam i v současnosti. Vezměme v úva-
hu např. stále se zvyšující počty černé 
zvěře (prasat) v naší přírodě. Jenom 
v bývalém okrese Karlovy Vary mys-
livci ročně odloví 1200 – 1500 kusů 
této zvěře. Přesto její počty neustále 
narůstají a úměrně tomu rostou i ško-
dy na lesních a zemědělských poros-
tech. Vezměme v úvahu, že by se jeden 
rok černá zvěř nelovila. Přes polovinu 
ulovených kusů jsou bachyňky, které 
ročně metají 4-8 selat.
Je zásluhou myslivců, že není naše 
republika, vedle vzrůstajících škod 
na lesích a zemědělských pozemcích, 
zasažena morem prasat, před kterým 
zavírají hranice a činí opatření ve vý-

vozu a dovozech řada států EU.
Stejně je tomu v udržování stavů li-
šek. Jedině zásluhou myslivců nedo-
chází k přemnožení liščí populace, 
k šíření vztekliny, prašiviny apod. 
Díky tomu, že myslivci na Karlovar-
sku ročně odloví kolem 1500 lišek má-
me možnost ještě dnes vidět v přírodě 
zajíce, bažanta nebo koroptev.
V paměti máme škody na lesních po-
rostech působené v nedávných letech 
zvýšenými stavy zvěře jelení.
Regulace stavů zvěře na její normo-
vané stavy, péče o zvěř v zimním ob-
dobí, zajišťování klidu v honitbách 
v době kladení mláďat a řada dalších 
aktivit, to je podíl našich myslivců na 
krásné přírodě a všem živém v ní. To 
jsou stovky bezplatně odpracovaných 
hodin ve prospěch celé společnosti na 
úkor svých rodin.

             
 Cinegr Ladislav

       myslivecký hospodář a 
     člen Řádu svatého Huberta

Nabídka výletu 
pro seniory:

V neděli 20. června pořádáme 
za podpory města Nová Role 
celodenní autobusový výlet

do Chyše (zámek-park),
Krásného Dvora 

(zámek-park) 
a do městského muzea 

v Podbořanech. 
Odjezd v 8 hod.

Účastnický poplatek při 
přihlášce je 100,-- Kč/os.
Přihlášky přijímají do 11. 
června 2004 v Nové Roli: 

p. Červený a pí. Lachmanová 
(kancelář MěÚ),

v Mezirolí: p. E. Švihlík.

Komise pro seniory

POZVÁNKA

Na oslavy měsíce Června – měsíce myslivosti 
dne 5. června 2004 na myslivecké chalupě 

v Nové Roli.
Program:

14,00 – výcvik dravců a ukázky sokolnictví, napodobování hlasů zvěře 
a ukázky vábení jelenů, myslivecké znělky v podání borlic a lesních ro-

hů, ukázky plemen a  práce loveckých psů

16,00 – svatohubertská mše v podání lesních rohů za zpěvu komorního 
sboru Rosa coeli ze Žlutic a žehnání zbraním před nadcházející 

loveckou sezónou

17,00 – vyhlášení prvního památného stromu na území města N. Role

18,00 – posezení v areálu myslivecké chalupy za doprovodu  hudby v po-
dání Pavla Nového

- prodejní výstava obrazů s mysliveckou tematikou akademického malí-
ře Václava Nasvětila a malíře F. M. Hoffmana

K účasti zvou členové karlovarské prefektury 
Řádu svatého Huberta
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40 let města 
Nová Role
Nová Role si v letošním roce připomí-
ná  40. výročí kdy byla obec   povýše-
na na město. 
K tomuto výročí  bylo svoláno na 29. 
dubna slavnostní zasedání zastupitel-
stva města. Cílem bylo  vzpomenout 
průběh  40 let změn v našem městě a  
dále pak  ocenění  občanů. K tomu by-
ly vyzvány všechny místní organizace 
a instituce, aby podaly  návrhy na oce-
nění svých členů. Možnost byla dána i 
všem ostatním občanům, aby navrh-
li své  spoluobčany kteří se aktivně 
podíleli na rozvoji a propagaci města 
v uplynulých 40 letech.
Příchozí  vítala v kulturním domě No-
vorolská dechovka.
Slavnostní zasedání zahájil  místosta-
rosta města pan Ladislav Cinegr.  Po-
té se ujal slova starosta města pan 
Václav Heřman, který  připomněl vý-
znamné události v životě obce a měs-
ta Nová Role.
Následovalo předání pamětních listů 
občanům, kteří se narodili před 40 le-
ty a od té doby mají trvalý pobyt v No-
vé Roli. Dalo by se tady říci, že jsou 
sourozenci města.  Pak byli  k převzetí 
pamětních listů a upomínkových dár-
ků  se znakem města  postupně zváni 
občané, kteří byli navrženi  místními 
organizacemi a institucemi k ocenění 
za aktivní přínos v rozvoji a propagaci 
města  v různých činnostech a zájmo-
vých oblastech..
Druhou částí  tohoto podvečera by-
la vystoupení nadaných žáků z naší  
základní umělecké školy, kroužků 
Domu  dětí a mládeže, sportovců a 
zpěváků. Celý program  skončil  až 
po dvaadvacáté hodině. Město vyda-
lo k této příležitosti  sborník „40 let 
Nové Role“. který je v prodeji na Tu-
risticko informačním centru.

E.Lachmanová

Den matek
Dne 14. května 2004  se uskutečnila 
setkání k oslavě dne matek pro naše 
maminky a babičky – důchodkyně.
Úvodem jim popřál  hodně zdraví 
a spokojenosti místostarosta města 
pan Ladislav Cinegr. K tanci a posle-
chu  hrála  taneční kapela „Sokrat“. 
Mnohé písničky si  přítomné mamin-
ky zpívali spolu se zpěváky. Těšíme se 
na podobné setkání před Vánocemi se 
všemi seniory.  

E.Lachmanová

Krásy přírody 
v našich lesích.
Krásy přírody objevuji nejraději se 
svým psíkem. Na jeden  obzvláště  
krásný letní den však nezapomenu. 
Byla jsem na procházce se svým psí-
kem a pozorovala přírodu. Působil 
na ně klid a pohoda prostředí, krá-
sa letní krajiny, ale především ten ná-
dech léta. Byla jsem se svým psíkem 
daleko od civilizace, daleko od hlu-
ku aut, od velkých budov  ve  městě, 
daleko od všech starostí a veškerého 
trápení všedních dnů. Když jsem si s 
mým   psíkem tak kráčela po mecho-
vé cestičce mezi stromy, viděla jsem 
jak krásná a divoká příroda je. Kolem 
se proháněla stádečka zvířat, která se 
velice bála mě i mého štěněte, ale ta-
ké byla nesmírně  zvědavá. Na  po-
hádkové trávě se blýskaly kapky ran-

ní rosy, v dálce na lesích byla  vidět 
třpytivá mlha a kolem nás rostly malé 
muchomůrky, jako v pohádce. V dáli 
byl slyšet šum křišťálově čistého po-
tůčku a všude se rozléhal zpěv  ptá-
ků. Dorazili jsem na palouk, kde jsem 
uviděla  srnčí rodinku. Srnec, který 
mohl být pyšný na své parůžky a sr-
na, která se pyšnila svým mládětem, 
pili z průzračně čistého jezírka. Na-
jednou se ozvalo něco z keře. Vyběhl 
ježek  se svou rodinkou. Jen se mihli  
kolem stromu a hned byli pryč. Nebe 
bylo azurově modré, nikde nebyl ani 
mráček, až na jeden. Jeden mrak tam 
byl. Připomínal mi hrdého koně, kte-
rý táhne kočár. Na cestě zpátky  jsem  
přistihla vítr, jak si pohrává s listy, 
které právě sfoukl ze stromu. Foukal 
tak prudce, až se najednou celé nebe 
zatáhlo a začaly padat průzračné kap-
ky vody. Déšť je  také jednou z krás 
přírody. Do jedné kapky se přece ve-
jde celá duha.

M. Hosnerová 9 A

BACHA ŠKOLA

Festival bez hvězd – 
19. 6. 2004, Nová Role,  areál koupaliště
INDIÁNSKÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI:
- program pro děti od 10:00 připravila plzeňská skupina PŠITO OYATE 
(Korálkoví lidé)
- v indiánské vesnici jsou pro děti připraveny různé hry a soutěže: hod toma-
hawkem, střelba z luku, malování dětí válečnými barvami, tance pro děti spo-
jené s výukou, výroba jednoduchých předmětů a ozdob
- v odpoledních hodinách skupina Pšito Oyate zahájí Festival bez hvězd očist-
ným obřadem a tancem a v dalších vstupech předvede ukázky tradičních i 
moderních indiánských tanců a divadelní scénky ze života indiánů

PODIUM:
v odpoledním a večerním programu festivalu vystoupí regionální kapely:       
• Těžko Soudit Motýla (Sokolov)
• Kencore Passa (Klášterec)
• Fish Flesh Field and Henry Dollar (Karlovy Vary)
• Skaskadéři (Aš)
• Ilam (Karlovy Vary)
• Acoustic Noise (Karlovy Vary) - hosty z dalších koutů Čech i Slovenska budou :
• Existence (Litoměřice)
• DEVEROVA CHYBA (Tábor)
• MANGO MOLAS (Bratislava)

DOPROVODNÝ PROGRAM:
- CAPOEIRA – ABADÁ LIBEREC: prezentace brazilského bojového umění
- KUBA: přednáška cestovatele a reportéra časopisu Koktejl Tomáše Petra
- sokolovské Ekokino: promítání fi lmů s ekologickou tematikou
- ČLOVĚK V TÍSNI: informace o aktivitách Společnosti při ČT Člověk v tísni
- Tanec s ohněm
- Nagual sound system – reggae party na závěr
- stánek s korálky, dobrá čajovna
-* Srdečně všechny zveme na Festival bez hvězd *
info: minehava@email.cz, tel. 607 960 423, 723 457 936
http://kvrm.cz/bezhvezd/
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Soutěžní aerobik 
Master Class 2004.
Krajské centrum aerobiku K. Vary
pořádalo  17. dubna 2004 soutěžní ae-
robik Master Class. Do soutěže byla 
přihlášena děvčata novorolského ae-
robiku. V I. kategorii  do 10 let bojo-
vala v základním kole Lucie Dušková 
a Sabina Rákošová. Ze  63 přihláše-
ných děvčat   z Karlovarského kra-
je  postoupila obě dvě, jak Lucka tak 
Sabča do fi nálové  třicítky.  A fi nálové 
umístění Sabina   na krásném 6. místě 
a Lucka  na 15 místě.  Blahopřejeme! 
Soutěže se zúčastnila další  3 děvča-
ta: Michala Chlupová, Žaneta Mrkva-
nová, Jana Tichá soutěžily ve vyšších 
věkových kategoriích, ale  bohužel ne-
postoupily do  fi nálové třicítky. Přesto 
jim všem patří dík za to, že reprezen-
tují  město Nová Role. Ještě jednou 
díky všem. 

Junior aerobik – Jitka a Jana.

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, 692 327

Fotbalový klub Nová Role
Rozpis 

mistrovských zápasů
Červen 2004

1. 6.  Nová Role ž. C – Chodov
od 16,00 hod.

2. 6. Nová Role ž. D – St. Role
od 16,00 hod.

6. 6. Nová Role A – Dalovice
od 15,00 hod.

5. 6. Nová Role dor. – Bochov
od 10,00 hod.

8. 6. Nová Role ž. C – Sokolov B
od 16,00 hod.

13. 6. Nová Role A – Habartov
od 15,00 hod.

12. 6. Nová Role ž.A + B – Buldoci B    
od 10,00 hod.

20. 6. Nová Role B – Kr. Údolí
od 14,00 hod.

Autodoprava  
AVIE – 
sklápěč 

- kontejner
Karlovy Vary

Nejdek
Nová Role

Kontakt   tel.: 
777160035

      
OCEŇOVÁNÍ   

NEMOVITOSTÍ 
PROVEDEME 

ZNALECKÝ 
ODHAD

- úřední i tržní ceny -                       
                                       

Ing. Václav Peleška 
znalecká a inženýrská kancelář

kontakt: 
pí. Lochschmidtová

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

Výkonný výbor 
Fotbalového klubu 

Nová Role 
tímto děkuje mužstvu 

"Starých pánů" FK Nová Role,
za příspěvek ve výši 5000 Kč 
na zakoupení nové sekačky 

travnatých hřišť jako náhrady 
za sekačky, které byly našemu 

klubu odcizeny v noci 
z 9. 5. na 10. 5. 04

 
Jiří Hájek 

předseda FK Nová Role.

17. 4. pořádal oddíl 
odbíjené – 
ženy turnaj 

„O Novorolskou 
Venuši“. 

Zúčastnilo se pět družstev, která 
skončila v pořadí:

1. N. Role – Kanáři
2. Hroznětín

3. N. Role – Bělásci
4. K. Vary – Silnice

5. Žlutice
Děkujeme všem sponzorům:

Sokolovská uhelná a.s.
Hotel Nautilus Chodov

Thun Karlovarský porcelán
Drogerie Dohnal

p. J. Pobiš
Zlatnictví pí. Štěrbová

Sedlecký kaolin Božičany
Lékárna Cheb

INFORMACE 
PRO ČLENY ČRS.
"Přehled nejdůležitějších ustanovení 
zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky 
č. 197/2004 Sb." a „Bližší podmín-
ky výkonu rybářského práva na reví-
rech ČRS" - (nový rybářský řád), 
si můžete bezplatně vyzvednout 
po 20. 5. 2004 na těchto místech : 

• Kancelář MO ČRS Božičany 
( v úředních hodinách - úterý od 
15.45.do 18.00 hod. ). 

• Hospodářské středisko MO - na 
"Kaskádě v Nové Roli" ( v době bri-
gád - tj. so a ne od 7.00 do 12.00 
hod.). 

• Informační středisko města Cho-
dov . 

• Informační středisko města Nová 
Role ( u "Novorolského" rybníku ).  

• Městský úřad Nová Role - správní 
odbor - u paní Elfriedy Lachmanové.
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Jak dopadly rybářské závody  v lovu ryb na udici v  roce 2004.
Božičanští rybáři, kteří si v letošním roce připomínají 45. výročí založení místní organizace připravili na den  8.5.2004  
již 27 ročník rybářských závodů v lovu ryb na udici . Před závodem bylo vzhledem k výročí MO provedeno dodatečné 
zarybnění revíru 250 ks kapra (cca 2 – 3 kg)  dovezeného z Blatenské ryby. Závody v tomto roce byly vypsány pro dvě 
kategorie a to :
• pro děti do 15-ti let 
• pro dorostence ( 15-18 let ) a dospělé 
Nejprve několik statistických údajů :
• závodu  se zúčastnilo 129 startujících, z toho 30 dětí do 15 let , 8 dorostenců a  91 dospělých .
• 55 účastníků  chytilo alespoň jednu rybu
• celkem bylo odloveno 297 ks ryb
• nejvíce  bylo kaprů – 169 ks a dále to pak byli plotice, cejni, okouni a další druhy.
• nejdelší rybou byl v kategoriích  - děti do 15 let –     kapr 61,5 cm
                                                           - dospělí a dorost – kapr 61   cm     
• vítěz v kategorii dětí do 15 let ulovil 8 ks ryb o celkové délce 138 cm=bodů
• vítěz v kategorii dorostu a dospělých ulovil 30 ks ryb o celkové délce 657 cm=bodů

V kategorii dětí do 15 let byli odměněni ti , kteří se umístili do 10-tého místa  :
Umístění Jméno Počet  ryb Počet bodů (cm)

1. Lukáš Schneider 8 138

2. Jaromír Obdržálek 3 98

3. Tomáš Doležal 2 66

4. Lukáš Mottl 1 61,5

5. Hanka Pejšková 2 60

6. Pavel Zika 2 60

7. Tomáš Dáňa 1 55

8. Jaroslav Klíma 2 38

9. Rostislav Liška 1 36

10. Ondřej Krbec 1 32

10. Jaroslav Širochman 1 32

V kategorii dorostu a dospělých bylo vyhodnoceno prvních 20 závodníků : 
Umístění Jméno Počet  ryb Počet bodů (cm)
1. Horst  Schneider 30 657
2. Josef Voda 18 551
3. Petr Bližník 19 314
4. Michal Makarský 11 310
5. Jiří Lhoták 20 304
6. Václav Boháč 7 294
7. Petr Süttö 8 282
8. Jiří Mika 8 280
9. Petr Toth 12 273
10. Karel Weiss 7 243
11. Jaroslav Širochman 6 217
12. Martin Pavlovič 7 213
13. Roman Šilpoch 5 193
14. Luboš Vlk 8 190
15. Martin Szewieczek 6 190
16. Manfréd Birkner 6 188
17. František Mottl 5 174
18. Rudolf Levai 5 169
19. Jan Kosina 5 167
20. Petr Pavlovič 8 163

Všichni jmenovaní si odnesli za svůj výkon ceny, které do soutěže věnovali sponzoři a MO ČRS Božičany.
Dále byli drobnými cenami odměněni :

• Lukáš Mottl – za ulovení nejdelší ryby závodu v kategorii dětí do 15-ti let (kapr 61,5 cm)
• Lukáš Schneider – za ulovení největšího počtu ryb v kategorii dětí do 15-ti let ( 8 ks)
• Jan Šulák  – za ulovení nejdelší ryby závodu v kategorii dorostu a dospělých (kapr 61 cm) 
• Horst Schneider – za ulovení největšího počtu ryb v kategorii dorostu a dospělých (30 ks)

Celkově nejúspěšnějším rybářem závodů je  -  Horst Schneider z Karlových Varů, který v závodě obhájil již po třetí za 
sebou  - první místo.

                                                             Za MO ČRS Božičany – Ing.Jaroslav Šimek   jednatel MO
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Cestou do Las Vegas
 Jak jsem již předeslal, vydáme se do 
města hazardu, zábavy a casín. Ale 
než tam dorazíme, nesmíme se zapo-
menout pozastavit v zajímavé loka-
litě, kterou je Mojavská poušť. Ta je 
známá, především pro nás Evropany, 
stromy, o kterých se toho mnoho ne-
ví - je to vzácný Joshua Tree - strom 
podobný kaktusu, yuce a kdoví čemu 
ještě. Strom má rád teplo a proto je 
toto území jeho domovinou. Spolu s 
kaktusy a ostatní  teplomilnou fl órou  
vytváří jedinečnou přírodní rezerva-
ci, právě typickou pro pouš  Mojave. 
Další, neméně známou skutečností 
je, že celé území je též "domovinou"  
leteckých ozbrojených sil Spojených 
států.
Údolí smrti  - prvotní názvy byly též 
podobného charakteru, jako např. Ka-
ňon suchých kostí, Průsmyk mrtvého 
muže a v neposlední řadě Pohřební 
hory. Již názvy samotné nasvědčují, 
že v uvedeném území se odehrálo ně-
co, co zavdalo příčinu vzniku tako-
výmto specifickým pojmenováním. 
Všem je zajisté známa skutečnost, že 
území Údolí smrti vstoupilo do pově-
domí veřejnosti svými nezvykle vyso-
kými teplotami, v létě roku 1993 zde 
byla naměřena teplota 56,60 Celsia ve 
stínu. Rovněž je znám další údaj, a to 
ten, že je zde nejníže položené místo 
na západní polokouli, pouhých - 86 
metrů pod hladinou moře. Samotná 
lokalita není pouhým údolím, jak se 
jeví z názvu. Jsou zde pohoří s vrcholy 
přesahujícími až 3300 metrů.
Vrásněním terénu v období třeti-
hor došlo k tvorbě propadlin a zdvi-
hu pohoří za vysokých teplot, které 
následně daly impuls ke vzniku rud 
s vysokým obsahem drahých kovů, 
především zlata a stříbra. Ve své době 
( léta 1870-1925) dochází k těžbě kovů 
a rozkvětu osad a měst v okolí. Vždyť 
jenom osada Skidoo ( v indiánštině 
to znamená – „odejdi" - tj. „go away ") 
měla přes 700 obyvatel, 56 salonů, di-
vadlo, bazén, dnes pouze dobová fo-
tografi e připomíná zašlou slávu dáv-
ných časů. Skidoo v době prosperity 
ve 100 šachtách vytěžilo přes 1,6 mi-
lionu dolarů.
Dnes je celé území dobře vydělávají-
cím centrem s vybudovanými hotely, 
které dobře zapadnou do rázu krajiny. 
Město s největším teploměrem na svě-
tě (28 metrů výšky) je město Baker, a 
je současně vstupní branou do Death 
Valley, odtud je jen sto mil jízdy do  
světoznámého Las Vegas.  

fotograf  a cestovatel 
Stanislav Hořínek

TRINUNA
Chtěl bych prostřednictvím naše-
ho Zpravodaje zareagovat na článek 
„Důchodkyně platí kvůli chybě zastu-
pitelů vodu za lidi v domě“, který vy-
šel v MF DNES dne 21. 4. 2004. 
V úvodu chci poznamenat, že au-
tor článku nebyl seznámen se všemi 
fakty, která se onoho problému tý-
kají, což samozřejmě není jeho chy-
ba, takže bych nejen jeho chtěl nej-
dříve stručně seznámit s historií této 
kauzy.
Před rokem a půl jsme se rozhodli vy-
měnit byt se spřátelenou rodinou. Sto-
jí za zmínku, že tato rodina čítá šest 
členů a bylo jí od nás nabídnuto vět-
ší a pro ně lepší bydlení. V této době 
komunikace s paní S. a dalšími spo-
luvlastníky, kteří bydlí v domě v ul. 
Jiráskova 13,  byla vcelku dobrá než 
vznikl podstatný problém…
Vznikl tak, že jsme odmítli dát pí. S. 
peníze na ruku, protože jsme byli se-
známeni s jejím vyúčtováním v letech 
1995 – 2002. Celé vyúčtování  za sedm 
let(!) bylo předloženo napsané rukou 
na papíře o dvou stranách formátu 
A4(!) bez jediného dokladu, který by 
pohyb peněz podložil! Pokud tyto do-
kumenty  existují, tak dodnes nám ne-
umožnila do nich nahlédnout. Z toho-
to důvodu jsme si my i druhá rodina 
společně zařídili realitní kancelář a 
zplnomocnili jsme ji za nás jednat, 
která se neustále snaží s paní S. ko-
munikovat, ale bez výsledku. A tehdy 
začal nekonečný kolotoč sporů, který 
byl a je iniciován  pí S. a druhou rodi-
nou žijící v domě, která je v příbuzen-
ském vztahu s pí. S.  
Pí. S. uvádí v článku, cituji: „ Od loň-
ského května jsem zaplatila za lidi ve 
dvou ze čtyř bytů přes osm a půl tisíce 
korun. Jediný vodoměr je totiž napsa-
ný na mne.“ Zde se paní S. velice mýlí. 
Sice vodoměr na patě je napsán na její 
jméno, ale  my i druhá rodina jsme si 
asi měsíc po našem nastěhování (23. 
5. 2003) nechali namontovat pově-
řenou firmou vodoměry své. Je jas-
né, že tyto vodoměry nejsou určeny 
k fakturaci vodného a stočného (zák. 
274/2001 §216 odst.2), ale plní funk-
ci pro orientaci v rozpočítání nákladů 
mezi spoluvlastníky. Proto kdyby si je 
nechali namontovat i druhé dvě rodi-
ny, byl by jistě tento problém vyřešen. 
Paní S. nechce tyto vodoměry akcep-

tovat, své prapodivné vyúčtování  na-
dále uplatňuje a odmítá předložit fak-
tury z VaK  realitní kanceláři v našem 
zastoupení pro řádné vyúčtování. Jed-
natel realitní kanceláře již několikrát 
písemně vyzýval  paní S. k předložení 
faktur z VaK! Otázkou je, proč onen 
vodoměr stále zůstává napsán na její 
jméno, když spoluvlastnictví paní S. 
bylo přepsáno na její dceru paní G. 
Chci též podotknout, že problém není 
jen ve spotřebě vody, ale týkal se  i el. 
energie. Zde zase druhá rodina vyu-
žívala el. energii ze společných pro-
stor(!) pro svou garáž postavenou u 
domu. Elektřina byla přivedena kabe-
lem s obyčejnou izolací(!) nataženým 
přes veřejné prostranství(!) (pozemek 
za našim domem stále patří městu). 
Vše je námi řádně zdokumentováno 
a nafoceno. Záměrně píši, že elektři-
na byla přivedena, protože tento kabel 
v nedávné době někdo odstřihnul. By-
la by to jen otázka času, až se izolace 
fyzicky nebo vlivem počasí  poškodí. 
Pak by se nemuselo dlouho čekat do 
chvíle, kdy by mohlo dojít k  úrazu 
elektrickým proudem! 
Dále bylo v článku MF DNES uvede-
no:„Tehdy se do jednoho za čtyř bytů 
nastěhovala nová rodina. Jak důchod-
kyně říká stalo se tak bez souhlasu 
spolumajitelů domu, kteří nemohli 
uplatnit předkupní právo“- v tomto  
výtažku taktéž není úplná pravda. 
Před našim nastěhování bylo před-
kupní právo všem spolumajitelům do-
poručeně zasláno. Tento dokument si 
vyzvedla  paní S., vyzvedla si jej i dru-
há rodina –  taktéž důchodkyně, ale 
třetí rodina – manželé L. dokument 
záměrně nevyzvedli. Zdůrazňuji, že 
oni manželé jsou v příbuzenském 
vztahu s paní S. 
Souhlasím s názorem starosty Nové 
Role panem Václavem Heřmanem: 
„Ideální by bylo, kdyby se znepřáte-
lení lidé v domě domluvili“, ale fakt 
je, že se s těmito lidmi domluvit pro-
stě nedá a jsem si jist, že by se mnou 
souhlasili i lidé v nejbližším okolí. 
Závěrem nemůžu pochopit proč se 
paní S. stále takto chová, když už ne-
ní  vlastníkem podílu a tudíž její vý-
počty týkající se správy domu nemají 
právní platnost, pokud nedoloží plnou 
moc spoluvlastníků, které zastupuje 
a je tedy v domě pouze nájemníkem 
vlastní  dcery.                      
                                                             R. K. 
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Nově – BIOsolárium a masáže – 
v Turisticko-informačním centru Nová Role !!!

BIOsolárium :
Opalování v BIOsoláriu je novinkou, liší se od jiných solárií tím, že:

a) opalování je šetrnější a rychlejší
b) opálený efekt déle vydrží

c) kůže  nevysychá a nestárne
d) zlepšuje náladu (zvyšuje hladinu endorfi nu)

e) také se liší barvou trubic

Cena za opalovací minutu činní jen 6,-- Kč !!!    
Pro rychlejší opálení v prodeji krémy a spreje !!!

Ceník masáží:

Záda 25 min. 75,-- Kč

Šíje 15 min. 45,-- Kč

Dolní končetiny 25 min. 75,-- Kč

Horní končetiny 25 min. 75,-- Kč

Břicho 10 min. 35,-- Kč

Obličej + dekolt 15 min. 45,-- Kč

Záda + šíje 40 min. 105,-- Kč

Celková masáž 100 min. 235,-- Kč

Perličková koupel a masáž rukou 115,-- Kč

Perličková koupel a masáž nohou 115,-- Kč

Perličková koupel s bylinnými exhakty 50,-- Kč

Maska z Bollerského přírodního bláta na suchou pleť 40,-- Kč

Maska z Bollerského přírodního bláta na mastnou pleť 40,-- Kč

Maska z Bollerského přírodního bláta -  základní 40,-- Kč

Masáž obličeje a dekoltu s maskou z Bollerského přírodního bláta 85,-- Kč

Masáž zad s rašelinovým zábalem 90,-- Kč

Masáž zad a šíje s rašelinovým zábalem 120,-- Kč

Masáž chodidel 35,-- Kč

Nahřívání bolestivých míst rašelinovými polštářky před masáží (suché 
teplo)

10,-- Kč

Tepelný zábal z břidlicového prášku na bolestná místa 35,-- Kč

OBJEDNÁVKY NA TELEFONNÍM ČÍSLE:
MASÉRKA – 777 260 743
Infocentrum 353 851 297

CK QUICKTOUR a CK EVROPA = katalogy + smlouvy je možné uzavřít       
          v Turisticko-informačním Nová Role !!!

I N Z E R C E  

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

Výroba: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 28. 5. 2004
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje redakce, která však nezodpovídá za jejich obsah.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


