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Polistopadová normalizace
Vážení občané,

jak jistě víte, blíží se volby do Krajského zastupitelstva
Karlovarského kraje a Senátu Parlamentu České republiky. Již
v minulém Novorolském zpravodaji jsem Vás informoval o tom,
že kandiduji na senátora za ODS volební obvod Karlovarsko.
Vím také, že mezi voliči v České republice není Senát moc
v oblibě. Měl jsem stejný názor jako většina z Vás, ale
poslední události, které se dějí v naší malé, ale o to krásnější
zemi mne přesvědčují o tom, že Senát je důležitý.
Uvedu to, co mne k mému přesvědčení vede. Ti, kdož
zažili dění po roce 1968, si jistě vše dobře pamatují a jistě
mi dají za pravdu, že to, co se dnes děje velice připomíná
tzv. Normalizaci po roce 1968. Já nyní říkám, že dnes
máme Polistopadovou normalizaci. Své tvrzení opírám
o události, kterými jsme svědky v současné době. Pod
záminkou dlouhého nezvyšovámí platů Policii ČR, je nyní
schválen zákon o jejich zvýšení. Co nastane nyní. Vždy bude
zaměstnanec zpívat píseň pána, kterého chleba jí. Bude
Policie České republiky nestranně řešit různé kauzy? A to
je jenom jeden z mnoha příkladů z každodenních událostí
v dnešním životě, které my všichni zažíváme a které nám

předkládá současná vláda. Vy, kteří jste prožili podobné
praktiky mi dáte určitě za pravdu. A proto si myslím, že
i kvůli takovýmto případům je důležité si uchránit pojistku
demokracie. A tím je dle mého názoru Senát Parlamentu
České republiky.
Život mne naučil, že jeden se nemůže zavděčit lidem
všem. Nevím proto, jak vyburcovat ostatní nerozhodné
voliče. Věřím a jsem přesvědčen o tom, že novorolský občan
nepohrdne svým občanským právem a přijde volit. Nejen však
jen v prvém kole voleb, ale hlavně v kole druhém, kdy bude
potřeba každý Váš hlas.
Novináři mi neustále kladou jednu otázku. Z kterého
protikandidáta máte největší strach? Odpovídám, že
z každého, protože každý má svůj okruh voličů. Kdo
postoupí do druhého kola? Kdo zvítězí v druhém kole? Tyto
odpovědi nyní leží ve Vašich rukou, ale hlavně ve Vaší hojné
účasti v letošních podzimních senátních volbách.
Václav Heřman
starosta města Nová Role
a kandidát do Senátu za ODS
volební obvod č. 1 Karlovarsko
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Z jednání rady
a zastupitelstva města

p. č. 1321 o výměře 18 m2 paní Heleně
Jejkalové

39. zasedání RMě dne 20.9. projednalo a doporučilo ke schválení Zastupitelstvem města několik prodejů pozemků
a bytů z majetku města.

- p.p.č. 1160/18 o výměře 562 m2 a st.p.č.
411 o výměře 25 m2 manželům Slivoňovým

RMě přidělila volný byt v domě čp.
307 v ulici U Plynárny panu Petru Francouzovi a byt v čp. 310 v téže ulici panu
Lukášovi Handšuhovi. Zamítla žádost
p. Josefa Kalfuse o přidělení náhradního bydlení. Projednala zápis z jednání
komise sociální a zdravotní a na návrh
komise uložila správnímu odboru MěÚ
svolat jednání v DPS k projednání připomínek a námětů nájemců bytů za účasti
zástupců pečovatelské služby, Norobyt,
s.r.o. a TSM, s.r.o.
Při projednávání zápisu z komise
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
RMě souhlasila s předloženým návrhem
plánu celoměstských kulturních programů na rok 2005. V návaznosti na opravu komunikace Nová Role – Chodov
a odvodněním příkopu RMě souhlasila s pokácením dvou olší na pozemku
u koupaliště. Na vědomí vzala RMě zápis z jednání dozorčí rady společnosti
Norobyt, s.r.o. ze dne 15. 9. 2004.
Dne 27. 9. se na svém 14. zasedání sešlo zastupitelstvo města.
Po kontrole plnění dříve přijatých
usnesení vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ZMě a rozbor
hospodaření města za 1. pololetí 2004.
Vzalo na vědomí přijatá rozpočtová opatření a souhlasilo s realizací šikmého stání před obchodním domem za 354.145,-Kč a dále s realizací teplovodní přípojky
pro 28 b.j. U Plynárny za 820.000,-- Kč
s tím, že minimálně 50% nákladů akce
ponese firma Cihelna Kryry, a.s.
ZMě schválilo dohodu o splátkách dluhu za dodávky tepla TJ Nová Role tak, že
TJ splatí celý dluh v pravidelných rovnoměrně rozložených 12-ti měsíčních splátkách v roce 2005.
Dále ZMě schválilo prodej:
- domu čp. 235 vč. st. parcely v Chodovské ulici ve prospěch firmy GB – COMP
v.o.s,
- bytové jednotky v čp. 218 ve prospěch
pana Lubomíra Macha
- bytové jednotky v čp. 29 ve prospěch
paní Jany Gabrissové
- p. p.č. 136/11 o výměře 42 m2 ve prospěch manželů Chvojkových
- p.p.č. 1160/10 o výměře 366 m 2 a st.

- část p.p.č. 1571 o výměře 15 m2 manželům Bláhovým

- st.č. 891 o výměře 52 m 2 manželům
Lambacherovým
- p.p.č. 1022/7 o výměře 186 m2 manželům Pardubským
- část p.p.č. 136/3 o výměře 8 m2 manželům Račanským
- p.p.č. 76/3 o výměře 244 m2 panu Antonínu Lapáčkovi

Novorolský zpravodaj
dem na špatný technický stav přivaděče
je nutno v roce 2005 zajistit projektovou
dokumentaci a hledat možnosti zajištění finančních prostředků včetně případných dotací státu či EU.
Dále RMě po kontrole usnesení
z předcházejících zasedání projednala
předložené žádosti občanů na prodeje
a pronájmy majetku města.
Uložila odboru životního prostředí
a výstavby MěÚ zveřejnit záměr na:
- prodej pozemku p.č. 1160/32 se st. p.
č. 1315
- prodej st.p.č. 469
- pronájem p.p.č. 1/18 a p.p.č. 579/2

- p.p.č. 500/8 o výměře 2000 m2 manželům Růžičkovým.

- pronájem p.p.č. 1022/8

ZMě zamítlo na základě připomínky jiných občanů žádost manželů Bílových
o koupi p.p.č. 579/1 a 515/8 a souhlasilo
s usnesením RMě k dalšímu jednání ve
věci uvedených pozemků. Dále zamítlo
žádost paní Vlnaté o směnu pozemků.
Schválilo narovnání vlastnických vztahů
k pozemkům pod nově vybudovaným
chodníkem z Mezirolí. Vydalo zásady
pro vyplácení odměn členům výborů
ZMě a komisí RMě, kteří nejsou členy ZMě.

RMě doporučila ZMě vyjádřit souhlas
se zveřejněním záměru prodeje nebytového domu čp. 200 – 201 v Nové Roli
a uložila jednateli Norobyt, s.r.o., zajistit
realizaci nezbytných oprav svislé izolace
a kanalizace části domu v suterénu prodejny potravin dle přeloženého návrhu
v ceně cca 185 tisíc Kč.

V dalším bodě jednání ZMě
schválilo žádosti o půjčky ze SFRB
SVJ 1. máje čp. 191, 192, 193
a Tovární 19 a 27 pro rok 2005. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou technickou zprávu s vyhodnocením
stávajícího špatného stavu horkovodní přípojky, sloužící k přivedení tepla
z Mírové pro vytápění bytů v Nové Roli.
Uložilo starostovi svolat k této problematice rozšířené jednání RMě s přizváním
členů ZMě a odborníků na danou problematiku.
Rozšířené zasedání RMě se konalo dne
11. 10. 2004 za účasti výše uvedených.
K problematice horkovodní přípojky bylo projednáno několik možností obnovy
centrálního zdroje tepla pro Novou Roli. Jednak byla projednávána možnost
obnovy stávajícího vedení, což by si vyžádalo náklady cca 40 miliónů korun.
Další z možností je vybudování nového
zdroje tepla na území města a nebo možnost napojení se na některého stávajícího
výrobce tepla na území města. Jedná se
o počátek diskuse o stávající problematice a RMě požádala všechny zastupitele, aby zvážili možnosti, konzultovali je
v okruhu voličů i známých odborníků na
danou problematiku a svá stanoviska podali na příštím zasedání zastupitelstva.
Všem zastupitelům je jasné, že s ohle-

- pronájem p.p.č. 1092/32

RMě souhlasila na návrh nájemce
p. Ungera s ukončením nájemní smlouvy
na nebytové prostory pekárny v budově
ZUŠ ke dni 31. 12. 2004 a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění nového
záměru pronájmu těchto prostor.
V bytových záležitostech RMě schválila „Závazný postup při pronajímání
bytů ve vlastnictví města“. Dále RMě
vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady TS, s.r.o. a souhlasila se zrušením provozovny čistírny a sběrny prádla
k 31. 10. 2004. Uložila jednateli Norobyt, s.r.o., zveřejnit záměr obce pronájmu těchto nebytových prostor a jednateli TSM, s.r.o., zavést u TIC pravidelné
měsíční kontroly spotřeby energií.
Vzala na vědomí předložený dopis ředitele ZŠ Nová Role, kterým vyjadřuje
předpoklad ukončení své funkce školním rokem 2004/2005 a uložila vedoucí
SO MěÚ činit potřebná opatření k novému obsazení tohoto místa po 30.6.2005.
Souhlasila s opatřením jednatele TS Nová Role, s.r.o., ke zlepšení pořádku při
provozování dětského hřiště a vzala na
vědomí informaci místostarosty k této
problematice.
V bodu různé RMě projednala řadu
námětů a připomínek spoluobčanů, se
kterými se můžete seznámit na internetových stánkách města nebo u svých zastupitelů.
Cinegr Ladislav
místostarosta města
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Základní škola oznamuje:
Nový školní rok jsme zahájili s částečně obměněným učitelským sborem,
poněkud poklesl věkový průměr pedagogů a stoupl počet mužů ve sborovně.
Ke stávajícím třem mužům přišli tři noví, angličtinář pan Krüger a dva staronoví češtináři, pan Hamberger (na část
úvazku) a pan Lidinský. Kromě odchodů „zaviněných věkem“ ještě odešla na
mateřskou dovolenou paní učitelka Veselá (asi ji znáte pod dřívějším jménem
Dobranská) a mimo Novou Roli odešla
i slečna učitelka Novotná.
Celkově poklesl na naší škole počet
dětí a s tím i počet učitelů a také počet
oddělení ŠD se snížil.
Ve srovnání s minulými školními roky se žákům v sedmém ročníku zvýšil
týdenní počet hodin o jednu, nově je zařazena hodina technického kreslení. Pro
některé jiné děti se počet hodin snížil,
protože díky problémům ve financování školství nemůžeme nabídnout dětem
zdravotní tělocvik, pomoc dyslektikům
ani vyučovat nepovinný předmět ruský
jazyk. Zatím se nám podařilo udržet výuku cizího jazyka (němčiny nebo angličtiny) již od třetí třídy a od sedmé třídy přidáváme dětem výuku konverzace
v cizím jazyce. Výhled do dalších let je
poněkud zamlžen, páni poslanci se zatím nedohodli, jak má vypadat nový
školský zákon a nikdo tak neví, jak se
změní škola.
I v tomto školním roce bude pokračovat spolupráce se školou v německém
Breitebrunnu, navíc se přidala i škola
z Toužimi. Část dětí, které se učí němčinu, se tak bude jednou měsíčně účastnit vyučování buď v Breitenbrunnu nebo
v Toužimi či Nové Roli. V minulých letech jsem tuto formu spolupráce zavedli mezi školami v Breitenbrunnu a Nové
Roli a děti i učitelé si tuto neformální
spolupráci pochvalovali.
Pro tento školní rok se změnil i systém dopravní výchovy – na dopravní
hřiště ve Staré Roli pojedou dvakrát na
celý den čtvrťáci. Na konci kurzu budou
dělat zkoušky a úspěšní obdrží průkaz
cyklisty.
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Podařilo se vyřešit problémy s financováním plavání a tak třeťáci a čtvrťáci
již jezdí za výukou do bazénu ZŠ Růžový Vrch.
Radost máme také z toho, že se podařilo rekonstruovat školní jídelnu podle nových požadavků hygieny. Někdy
v blízké budoucnosti nás ještě čeká výměna všech oken v budově ŠJ, což bude
finančně poměrně náročné.
Na nový školní rok je škola dobře připravena a doufáme, že i letos budou naši
žáci stejně úspěšní v soutěžích i v přijímacím řízení, jako byli jejich předchůdci
v letech minulých.
Stanislav Průša
Ředitel ZŠ
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Konkrétně chci psát o instituci – zařízení přímo na území města – Výchovném
ústavu v Nové Roli.
V prázdninovém dvojčísle Novorolského zpravodaje jsme se dočetli, že skutečný stav zde bydlících dívek je 38. Podle
vlastních zkušeností vím, že tento stav
se jen zřídka naplňuje, protože neustále
jsou některá děvčata na útěku a hledá je
Policie ČR.
V článku Mgr. Jana Matury, ředitele
výchovného ústavu se píše, že vedle pedagogického personálu a ekonomického
úseku, mají děvčata k dispozici sociální
pracovnici, zdravotní sestru, trenérku,
cvičitelku, švadlenu atd.
Nic proti tomu, nejsem odborník, nerozumím tomu, asi to tak musí být.

Nad tím zůstává rozum stát
Ředitel ZŠ Mgr. Průša nám oznamuje,
že díky problémům ve financování školství nemůže dětem nabídnout zdravotní
tělocvik, nemůže pomoci dyslektikům,
ani vyučovat nepovinný předmět ruský
jazyk. Jako člen zastupitelstva vím, že
děravou střechou do budovy školy zatéká, potřebovala by vyměnit okna, dveře,
opravit pergola, obnovit fasáda apod.
Stejně je na tom objekt školní tělocvičny, jídelny, ale i objekty mateřských škol
a nebo umělecké školy.
Přitom víme, že ZŠ navštěvuje téměř
350 dětí, ZUŠ asi 150 dětí a v MŠ je zapsáno 125 dětí.
Systém rozdělování státních peněz
z vlády přes ministerstva a krajské úřady je takový, že obce a města tohoto státu živoří.
Je pravda, že mnohé v našem městě
bylo za posledních 40 let zanedbáno.
Peníze městského rozpočtu pokrývají
prostou reprodukci města. Chceme-li
zajistit denní chod uvedených školských
zařízení, pořádek a čistotu ve městě, minimální kulturní vyžití, informovanost
občanů apod., nezbývá mnoho peněz na
opravy nebo realizaci nových, dobou vyvolaných investic.
Naproti tomu instituce řízené přímo
centrálními orgány mají peněz dostatek.

Čemu však rozumím, je ta skutečnost,
že zatímco stovky našich dětí chodí denně do neudržovaných, chátrajících zařízení a nemají peníze na zdravotní tělocvik nebo pro dyslektiky, několik málo
děvčat využívá na naše podmínky luxusní zařízení. Jak je to dlouho, kdy se
budoval nový vchod do VÚ a dělala fasáda, která se dnes překrývá zateplením
celého objektu. Je zde nová sedlová střecha a byla vyměněna všechna okna za
plastová. Uvnitř objektu se za více než
milion korun vybudovala nová kuchyň.
A přitom všichni patří pod jedno ministerstvo – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.
Na jednu stranu jsem rád, že objekt čp.
231 ve Školní ulici vzkvétá, na druhou
stranu je mi líto všech ostatních školských zařízení ve městě.
A to jsou věci, které můj mozek nebere. Je opravdu ředitel VÚ natolik schopný, že se dovede postarat lépe než my
ostatní, nebo je tok peněz v tomto státě
tak mizerný?
Vím, že si tímto článkem proti sobě
popudím některé osoby blízké Výchovnému ústavu, ale to nebylo mým cílem.
Chtěl jsem jenom poukázat na nesmyslnost rozdělování a přerozdělování peněz
v tomto státě.
Ladislav Cinegr
místostarosta města

listopad 2004

–4–

Dětská hřiště
V zářijovém Novorolském zpravodaji se pan Skákal též zmínil o stavu dětského hřiště v areálu DDM. V odpovědi
pana starosty mě zarazila poněkud neetická reakce pana starosty na příspěvek
p. Skákala do zářijového Novorolského
zpravodaje a hlavně jeho neznalost zákonných předpisů. Nelze pouze poukazovat na malou starost rodičů o volný
čas dětí, ale je nutno se zamyslet, zda
i vedení města plní své povinnosti v péči
o dětská hřiště.
Když se rada města rozhodla vybudovat dětské hřiště, bylo její povinností současně zpracovat i pevný organizační řád
jeho provozu tak, jak to ukládají zákonné předpisy pro hřiště uvedená do provozu po 1.1.1997.
- Vybudování hřiště – soulad s normami
ČSN EN 11 76-1, ČSN EN 11 77
- Provoz hřiště – ukládá zavést pro hřiště
vhodný systém řízení bezpečnosti (provozní řád) respektující místní podmínky

ČSN EN 11 76-7
- Kontrola a údržba: zařízení a jeho komponenty musí být kontrolovány a udržovány nejméně v intervalech stanovených
výrobcem ( ČSN EN 11 76-1).
Tyto předpisy doporučují kontrolu provádět následovně:
Běžná vizuální kontrola: zaměřená na
nápadné nebezpečí – vandalismus, povětrnostní podmínky, používání – zlomené části, střepy atd., se má provádět
denně.
Provozní kontrola: zaměřená na funkci,
stabilitu a opotřebení, se má provádět
v rozmezí od 1-3 měsíců, nebo dle návodu výrobců.
Roční hlavní kontrola: musí ji provádět
oprávněné osoby přísně v souladu s pokyny výrobce. Je zaměřená zejména na
zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení.
Odpovědnost provozovatele: Provozovatel
musí zavést a dodržovat rozvrh kontrol
a údržby, které respektují místní podmínky, pokyny výrobce a stanovují se-
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znam částí a způsob provádění jejich
kontroly a údržby!
Toto je stručný výpis z časopisu Obce
a finance č. 3 z r. 2003. Předala jsem jej
na zasedání zastupitelstva v roce 2003
p. Cinegrovi v souvislosti s tehdy diskutovanou problematikou údržby tohoto
hřiště a rušení klidu obyvatel okolních
domů. Ale jak vidět, nic se od té doby
nestalo. Je poněkud krátkozraké něco
vybudovat a pak se o to nestarat. Efekt
a atraktivita je v době budování (hřiště
se budovalo na podzim r. 2002) – ale pořídit hřiště je jako pořídit si psa. Ani jedno ani druhé není malá hračka, která když
přestane bavit, tak se prostě vyhodí!
Závěrem ještě pár slov: Velice se mi
líbí komplexní přístup pana Skákala na
řešení sportovního vyžití občanů a propojení jednotlivých investic tak, aby byly
víceúčelové. O to více je mi líto jaké odpovědi se mu na stránkách Novorolského
zpravodaje dostalo.
Olga Zámostná
členka zastupitelstva města

Ještě jednou – dětská hřiště
Nemohu jinak než reagovat na článek
paní Olgy Zámostné „Dětská hřiště“,
který podle mého názoru je dosti
populistický a zavádivý.
Je pravda, že na zastupitelstvu v roce
2003 jsem v diskusi vystoupil na téma
„Dětská hřiště“, a to právě v návaznosti
na nově přijaté hygienické normy
a ostatní předpisy týkající se uvedené
problematiky.
Některé z nich paní Zámostná uvádí
ve svém článku, včetně prováděných
kontrol. Již v době úřadování paní
Zámostné byla a dodnes je za údržbu
zeleně, komunikací a dalších věcí,
včetně dětských hřišť zodpovědná za
úplatu Technická Služba města, dnes TS
Nová Role, s.r.o. Není pravdou, že od
roku 2003 se kolem dětských hřišť nic
nestalo. Kdo dostává zápisy z rady města
(a jsou to mimo jiné všichni zastupitelé),
tak ví, kolikrát byla tato problematika na
přetřesu. Každý, kdo se nestranně dívá
na užívání hřiště u DDM musí přiznat,
že jsou zde osazeny cedule s provozním

řádem, ví kolikrát TS opravovala
poničené díly plotu, vybouranou vstupní
bránu nebo rozlámané lavičky a opálena
pískoviště. Na posledním jednání se
zástupci Sdružení vlastníků jednotek
bylo domluveno, kde do budoucna
budou dětská hřiště v souladu s platnými
předpisy. Na druhou stanu je ale pravda,
že vybudování a provoz dětských hřišť
v souladu s platnými předpisy bude další
podstatný výdaj z městské pokladny.

a mimo provozní dobu uzavírána. To vše
vyžaduje další peníze a lidi.
A protože nejme krátkozrací, proto
vše náležitě připravujeme, aby toto
město mělo možnost se o nové věci
starat s vědomím, že pořídit si hřiště je
jako pořídit si psa.

Jedná se o to, že všechna zařízení
umístěná na dětských hřištích musí
mít atest od výrobce, který ručí za to,
že zařízení odpovídá jak po stránce
hygienické, bezpečnostní apod. Takže
pryč se stávajícími kolotoči, houpačkami,
prolézačkami apod., protože ani jedno
zařízení nemá atest výrobce.

Vždyť těch zbrklostí bylo v minulosti
spácháno již dost a máme se z čeho
učit. Zářným příkladem toho je kaplička
v Mezirolí, která byla zásluhou vedení
města v roce 1996 „vyvlastněna“
rodině Neužilových a za 550 tisíc
korun z rozpočtu města opravena
horkou jehlou. Dnes se opět rozpadá
a potřebuje řádnou opravu. Problémem
je, že pozemek kolem kaple tehdejší
zastupitelé prodali soukromé osobě
a město dnes ke kapli nemá přístup.

Další podmínka je, že atest musí mít
i písek a 4x ročně jsou odebírány vzorky
k rozboru na hygieně. Pískoviště se musejí
mimo provoz přikrývat plachtou, pokud
nemají vlastní zastřešení. Ideální stav je,
když jsou hřiště včetně pískovišť oplocená

Závěrem, paní Zámostná: Žádný pan
Skákal není občanem našeho krásného
města ani obce. Jednalo se tehdy
o anonym, i když krásně sepsaný.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Novorolský zpravodaj
Ještě jednou na téma –
„V Nové Roli se zastavil čas“
Ne nebojte se a čtěte dál, nechci
dále rozvíjet toto téma, kde nyní opět
exploduje politická munice na vcelku
nesmysluplná témata, a kde najednou
dochází k výpadkům paměti a fakta
nahrazují přání a to formou metody,
kdy byť i nepravdivý výrok se může stát
pravdou, je-li urputně a opakovaně za
pravdu vydáván.
Téma, se kterým se na vás obracím
je daleko prostší. Je to téma, které se
zabývá tím, že se skutečně cosi zastavilo,
a to cosi je vedení kroniky města. Tady
se na vás, občané, obracím s prosbou
o pomoc.
Přes snahu oslovit konkrétní vytypované adepty na post kronikáře se
doposud nepodařilo toho pravého
nalézt.
A proto se tedy ptám – je mezi vámi
někdo, kdo by měl odvahu se na tuto
nelehkou dráhu vydat?
Je nutno předeslat, že se nejedná
o činnost nějak zvláště honorovanou
finančně, jedná se převážně o odměnu
morální ve formě vnitřního uspokojení,
že po autorovi zůstane záznam v dějinách města, společnosti a až všichni zapomenou na to kdo, kde a kdy co způsobil
dobrého i méně dobrého, na toho, kdo
to zachytil, zapomenuto nebude.
Ozvěte se každý, kdo jste ochoten vstoupit na tuto nelehkou, časově náročnou,
finančně špatně honorovanou atd. dráhu, kterou však můžete vstoupit do dějin.
Pokud by jste sami neměli tu odvahu,
ale víte o někom, kdo by byl ten pravý
a možná se k němu tato prosba
nedostane, oslovte ho a pomožte, ať tak
či tak, dobré věci.
Jaroslav Šimek
člen RMě

Volby 2004
Volby se konají dne 5. 11. 2004 od
10,00 do 22,00 hodin a 6. 11. 2004 od
8,00 do 14,00 hodin.
Místem konání voleb jsou stejné
volební místnosti jako při volbách
předcházejících. To znamená, že Základní umělecká škola - okrsek č. 1. pro
voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Jiráskova, Nádražní, část Chodovské,
Příčná, Hřbitovní, Ke Stájím, Pod
Homolkou, Polní, Luční, Mlýnská, Za
Zastávkou, Rolavská, Pod Nádražím, Na
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Bouchalce, Za Tratí, K Lávce,
N. Role - zastávka. Základní škola
- okrsky č. 2. a 3. pro voliče s trvalým
pobytem v ulicích: Školní, Husova,
Svobodova, Krátká, část Chodovské,
1. Máje, U Plynárny, Tovární, Bezejmenná, Na Pěší Zóně, Rolavská, Nová
Role č. evidenční a celá část Jimlíkova.
Obecní knihovna v Mezirolí - okrsek
č. 4. všechna čp. a evidenční v části
Mezirolí.
Volič musí prokázat svou totožnost
platným občanským průkazem, cestovním pasem. Kandidáti do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva kraje se
volí samostatně do hlasovacích schránek.
S hlasovacími lístky bude všem voličům
doručena do schránek také podrobná
informace k volbám. V případě nejasností se obraťte na členy okrskové
volební komise.

Nájemní byty
RMě na svém 40. zasedání schválila
(na návrh bytové komise) nový - „Závazný postup při pronajímání bytů ve
vlastnictví města Nová Role“. Chtěl
bych upozornit na několik nových změn,
které nastaly v tomto dokumentu.
Především bylo schváleno, že Správní
odbor Městského úřadu bude opět přijímat
žádosti o přidělení nájemního bytu.
V novém postupu však došlo také ke
zpřísnění pravidel:
1. Každý žadatel o nájem bytu
je povinen vždy do konce každého
kalendářního roku od roku následujícího
po podání žádosti potvrdit, že na své
žádosti o nájem bytu trvá. Jinak bude ze
seznamu vyškrtnut.
2. Odmítne-li žadatel přidělený byt
bude ze seznamu žadatelů o nájem bytu
vyřazen.
V minulém závazném postupu byla
možnost odmítnout 1x byt, což v novém,
jak je výše uvedeno, již nelze. Tento
závazný postup nabývá platnosti 11.
10. 2004 a účinnosti dnem 1. 11. 2004.
Doporučuji všem zájemcům o nájemní
byt, aby se s tímto postupem seznámili
na internetových stránkách města nebo
přímo na Správním odboru MěÚ.
Miroslav Musil
Radní města - Předseda bytové komise
Základní knihovna v Nové Roli informuje
čtenáře, že od 1. do 10. 12. 2004
bude knihovna uzavřena z důvodu revize
knižního fondu.
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Sbor dobrovolných hasičů
Nová Role
Hasiči prověřovali kondici.
V neděli 3.10.2004 prověřili hasiči
svoji kondici na 2. ročníku ve výstupu
Stanovických schodů. Za dozoru
zdravotníků, kde jim byl před startem
zkontrolován zdravotní stav, se mohli
pustit do souboje s časem při zdolávání
316 schodů. Po doběhnutí do cíle byli
opět v rukou zdravotníků, kde jim byl
zkontrolován zdravotní stav. Závodu se
zůčastnilo 56 mužů, 5 seniorů /nad 44
let/ a 22 žen včetně dorostu. V kategorii
muži dosáhl vítěz času 1 min.13 vt..
Novorolští se umístnili následovně:
6. místo HORYCH Ondřej čas1,24
7.
CUPAL Roland
1,25
18.
STROUHAL Jan
1,39
20.
POBIŠ Martin
1,41
27.
KAŠPAR Tomáš
1,43
33.
PICH Tomáš
1,51
54.
GABRISS Petr
2,28
V kategorii ženy+dorost dosáhla
vítězka čas 1 min 37 vt.
Naše děvčata KEJVALOVÁ Anna se
umístnila na pěkném 4. místě časem
2,21 a RAKOVÁ Veronika na 9. místě
čas 2,52. Účast všech závodníků byla na
základě vlastního rozhodnutí, přesto si
někteří hrábli až na dno svých sil. Patří
jim za to dík a uznání.
Soutěž seniorů.
V sobotu 9.10.2004 se konal 1. ročník
soutěže seniorů v požárním útoku
na cvičišti v Nové Roli. Pod záštitou
ředitele Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje územního odboru
Karlovy Vary pplk. MRÁZE zahájil
soutěž starosta města pan HEŘMAN.
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev. Zde
nešlo o to kdo bude vítěz – vítězové byli
všichni už jenom proto, že se opět po
letech setkali a mohli si zavzpomínat na
časy kdy byli aktivně činní. Nejstaršími
členy svých družstev byli pánové KELE
z Bochova 69 let, SCHLOSSER z Nové
Role 63 let.
Věříme, že se tato soutěž stane tradicí
a v příštím roce přivítáme v Nové Roli
více soutěžních družstev.
HUBÁČEK Stanislav
velitel SDH Nová Role
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Hroší kůže některých
našich zastupitelů!
Kdo se dá na politiku na jakékoliv
úrovni, musí počítat s tím, že ztratí
část svého soukromí a že politika je
z větší části služba občanům a ne
vládnutí občanům, jak to praktikují
naši zastupitelé s Václavem Heřmanem.
Alespoň v normální společnosti, k níž se
ústy našich politiků tak často hlásíme.
Za práci pro své voliče a spoluobčany je
i komunální politik těmito placen a občané mají svaté právo být informování
nejen o výsledcích jeho práce, ale i tom,
jak je za tuto práci odměňován. Kdykoli
a hlavně průhledně! Vytěžit z některých
radnic údaje o příjmech pánů konšelů
dá někdy pořádně zabrat. Odkaz na to,
že jde o údaje čistě osobní na cestě do
vyspělé Evropy však skutečně neobstojí,
protože politika, a tedy i plat za ni, je
věcí veřejnou. Toto jen na úvod a na
vědomí zastupitelům.
V zářijovém Zpravodaji byl otisknut
můj článek s dotazy na výsledky
hospodaření města a platy radních.
Věřil jsem, že současně budou
zveřejněny i odpovědi. Bohužel! Na
veřejném zasedání 27. 9. 2004 jsem
se na to zeptal Václava Heřmana, ale
okamžitě mi začal odpovídat s. Cinegr,
i když jsem mu řekl, že jeho se neptám.
A po nevýrazné diskusi mi odpověděl
radní Zvěřina, že můj článek je velmi
emotivní, a na takový prý nebudou
odpovídat. Pak se ozval zastupitel
Schlosser, že prý jsou na programu
důležitější věci. Čili informování občanů
je věc podřadná! Nedivím se, že mi začal
odpovídat s. Cinegr, neb v červnovém
Zpravodaji je otištěno: „Rada města
odvolala všechny členy redakční rady
Novorolského zpravodaje a tuto zrušila.
Kompetentním zástupcem města jako
vydavatele ustanovila s. Cinegra“. Informování tedy ovládá jen on. Máme
tady zase diktaturu proletariátu? Na
malém letáčku do senátních voleb
Václav Heřman hlásí: MÉNĚ ÚŘADŮ,
VÍCE SVOBODY. Nevím, Václave,
kolik svobody nám chceš dát, ale vím,
že nejméně deset let již máme plnou
svobodu a méně úřadů. Mně by stačilo,
kdyby jste ještě do voleb zveřejnili
všechny výsledky hospodaření úřadu na
rok 1998, kdy jsi nastoupil do funkce,
a výsledky za rok 2003 po Tvém
pětiletém vládnutí. Děkuji.
Jaroslav Vaverka,
občan Nové Role
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Několik slov
k dopisu pana Vaverky
„V Nové Roli se zastavil čas“
Mám rád pana Vaverku, velice
si ho vážím, a proto se budu snažit
nedotknout se příliš jeho osoby. Nejvíce
mne mrzí výtka, že není síly, která by
je donutila, aby nám občanům říkali
pravdu. Je tím míněno zastupitelstvo
a rada města Nová Role. Vždy, když
občan nemá argumentaci, tak vytýká
radě a zastupitelům, že nemluví pravdu.
Neztotožňuji se s tímto názorem, protože mi není vlastní, a to pan Vaverka
moc dobře ví. Co se týče zveřejňování
hospodaření, odměňování anebo jmen
v dozorčích radách, tak mám za to,
že byla vždy řádně zveřejňována po
jednáních příslušných orgánů obce.
Zda-li tomu občan neporozumí a chce
danou problematiku vysvětlit, věřím, že
pracovníci i pracovnice úřadu se budou
snažit celou záležitost vysvětlit.
Zastupitelé vědí, že jsou placeni
z peněz daňových poplatníků. Myslím
si, že zastupitelé rozhodují ve prospěch
občanů a města Nová Role i obcí
Mezirolí a Jimlíkov dle svého vědomí
a svědomí a ne, jak chce Heřman
a Cinegr.
K otázce, kdo se nejvíce zasloužil
o navrácení dotace a tím pádem
i nezaplacení penále v celkové výši 50
mil. Kč, zveřejním jen některá jména:
pan Zvěřina Martin radní, pan Cinegr
Ladislav místostarosta a pan Heřman
Václav starosta města Nová Role.
S panem Zvěřinou jsme jezdili po
ministerstvech a hledali možnost, jak se
vyhnout zaplacení. S panem Cinegrem
jsme jednali s ředitelem Finančního
úřadu v Karlových varech. Následně se
nám podařilo nalézt procedurální chybu
v platebním příkazu z Finančního úřadu.
Poté museli úředníci z Finančního
úřadu platební výměry stáhnout a město
Nová Role, jako jediná obec v České
republice, neplatí ani korunu. Pro
připomenutí roční rozpočet města Nová
Role činí okolo 75.000.000,-- Kč, z této
částky je vždy okolo 15.000.000,-- Kč na
rozvoj obce.
Takže je jednoduché si vypočítat,
že bychom museli naše město zakonzervovat na jeden rok, nebo více jak tři
roky nepostavit ani cihlu. Důležité je
také připomenout i zdárnou privatizaci
bytového fondu. Toto by se nemohlo
uskutečnit v některých bytových

Novorolský zpravodaj
domech, protože byly zastaveny
v komerční bance za účelem získání
úvěru na výstavbu „A“, „B“, „C“. Po
dlouhých jednání s KB se nám podařilo
tyto domy (věžák č. 1 a 6) opět získat
zpět a prodat byty následně nájemníkům.
Mám takové tušení, že chce zase někdo
přes pana Vaverku zasévat zlo, protože
se blíží senátní volby, kde kandiduji na
post v Senátu Parlamentu ČR.
Václav Heřman
Starosta města

Přehledy výdajů
na vnitřní správu úřadu
za období roku 1998 až 2003
- údaje jsou převzaty ze Zastupitelstvem
města Nová Role schválených rozborů
hospodaření za jednotlivé roky.
Rozbor hospodaření za rok 1998
Vnitřní správa
výdaje v tisících
vnitřní správa - celkem
7 027,9
hasiči Nová Role, Mezirolí
175,0
investice
Rozbor hospodaření za rok 1999
Vnitřní správa
výdaje v tisících
vnitřní správa - celkem
7 478,6
hasiči Nová Role, Mezirolí
230,8
investice
206,3
Rozbor hospodaření za rok 2000
Vnitřní správa
výdaje v tisících
vnitřní správa - celkem
7 814,6
hasiči Nová Role, Mezirolí
245,5
investice
126,6
Rozbor hospodaření za rok 2001
Vnitřní správa
výdaje v tisících
vnitřní správa - celkem
9 203,4
hasiči Nová Role, Mezirolí
291,5
investice
385,0
Rozbor hospodaření za rok 2002
Vnitřní správa
výdaje v tisících
osobní výdaje zastupitelstvo
714,9
osobní výdaje MěÚ
2 843,0
odvody pojistného
1 087,3
ostatní věcné výdaje
6 655,4
hasiči Nová Role, Mezirolí
410,2
investice
999,8
Rozbor hospodaření za rok 2003
Vnitřní správa
výdaje v tisících
osobní výdaje zastupitelstvo
1 399,4
osobní výdaje MěÚ
3 453,0
odvody pojistného
1 185,0
ostatní věcné výdaje
5 309,3
hasiči Nová Role, Mezirolí
526,6
investice
663,1

Novorolský zpravodaj
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BLAHOPŘEJEME

Skutečné oddlužování města Nová Role

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

Chtěli bychom Vás informovat o filozofii rady města Nová Role a MS-ODS o správě
věcí veřejných. Možná, že se ptáte proč jsme tolik nestavěli? Odpověď najdete
v tomto jednoduchém grafu.

Stanislav K e s l
Anna P a r t l o v á
Jan P o l á č e k
Anna S a m u e l o v á
Ludmila V o h á ň k o v á

Uvedeným jubilantům
upřímně blahopřejeme,
všem přejeme hodně zdraví,
klidný a spokojený život.
Jasněna Pšeničková
matrikářka

UPOZORNĚNÍ
na úpravu poplatku za inzerci
v Novorolském zpravodaji navýšením
o 100% tzn., že platba
za celou stránku činí 1.600,-- Kč,
za 1/2 strany 800,-- Kč,
za 1/4 strany 400,-- Kč
a za 1/8 strany 200,-- Kč.

Na grafu můžeme vidět jak se velice rychle snižuje míra zadluženosti města Nová Role,
kde je uvedeno v ose vodorovné období od roku 1999 - 2004 a v ose svislé procento
zadluženosti jednotlivých objektů A,B,C, kdy celková částka úvěru činila 23.584 215,Kč v roce 1999. Je důležité vědět, že do roku 2002 jsme vstupovali s dluhem 10 349
885,- Kč. Oddlužili jsme věžové domy, které byly zastavěny za účelem získání úvěru
od banky. Jinak by si nemohli nájemníci v těchto věžových domech koupit byt do
osobního vlastnictví. Vím, že opozice ukazuje na to, že se začíná stavět v roce 2002,
ale kdo umí počítat tak si uvědomí proč.

ANKETA – KULTURNÍ ŽIVOT V NOVÉ ROLI
Milí spoluobčané,
rádi bychom pomocí této ankety zjistili Váš názor na kulturní vyžití v Nové Roli. Využijte této šance a podělte se s námi
o Vaše názory a přání. Sdělte nám, co v Nové Roli postrádáte a jakých společenských akcí byste se rádi zúčastnili.
Vyplněné anketní lístky s Vašimi názory můžete vhodit do schránek umístěných ve vestibulu městského úřadu a v základní škole.

Anketní lístek
Můj názor:

Můj věk:

listopad 2004
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V Coloradské plošině
Dovolené a prázdniny již skončily
a proto si je trochu prodloužíme alespoň
rozpomínáním na slunce a turistiku jako
takovou. Město hazardu jsme spolu opustili
a vydejme se tedy do rozlehlé Coloradské
plošiny, ve které se rozprostírají Národní
parky Amerického středozápadu. Nebudeme
se pohybovat z jihu na sever letecky,
ale zkusíme parky s úžasnými skalními
hrady, oblouky i jinými zvláštnostmi
navštívit postupně, motorizovaně a pěšky.
Do jednoho z nejkrásnějších, který je ve
státě Utah a dostal jméno po osadníkovi,
mormonském tesaři Ebenezeru Bryce, který
v roce 1875 se ženou a deseti dětmi chtěl
chovat dobytek u řeky Paria a po dvaceti
letech snahy nasměrovat vodu do údolí,
veškeré úsilí vzdal.
Indiáni kmene Pajutů toto území nazývali Červené skály zkamenělých lidí v mísovitém
údolí,též názvy novodobější : Most do hradu,
Kloboučnictví, Okenní stěna a také Wall
Street jsou naprosto vystihující, co do tvaru
skalisek. Je radost se projít částí kaňonu,
kde 50 metrů vysoké borovice douglasky
dokreslují atmosféru průsmyku.
Ve skutečnosti jsou to odkryté zlomové
stěny (clify) vápenců a pískovců, které
se začaly formovat v období druhohor
a začátkem třetihor - tedy asi před 220
miliony lety, kdy území moře se postupně
zdvihalo a vznikaly jezera a bažiny (mocnost
540 metrů )- barva čokoládová; pak je období
rumělkové barvy pískovců (300 metrů tlusté)
a po dobu 10 milionů let je období pískovců
svrchní křídy až 600 metrů silné. Takto by se
dal charakterizovat ráz celé plošiny.
Území se pak mocnými podzemními
silami roztrhalo za vzniku poměrně
vzdálených lokalit, jako jsou Grand
Canyon, Zion, Arches, Cedar Breaks, Bisti,
Monument Valley a jiná, neméně zajímavá
místa.
Výstižné názvy vyhlídek na okraji kaňonu
inspirují k pohledu z těchto výšin - Vyhlídka
východu slunce, západu slunce, Bod
inspirace apod.
fotograf a cestovatel
Stanislav Hořínek

ČESKÝ SKAUT ABS
Středisko Javor Nová Role
Letošní tábor se konal 14. – 28. 8. ve Chvalově u Jindřichovic, což je asi 8 km od Blatné,
s názvem: „Cesta kolem světa“.
Hned první den jsme byli rozděleni do
čtyř družin, museli si vymyslet název družiny
a bojový pokřik. Dostali jsme cestovní pas, do
kterého jsme si nakreslili vlastní fotografii.
Během 14-ti dnů jsme navštívili 12 zemí nebo dokonce celé světadíly. Od věčně zamrzlého Grónska až po sluncem vyprahlý Egypt.
Vždy jsme se seznámili se zajímavostmi oné
země, dokonce i ochutnali jejich národní speciality, které nám vařila stejně jako všechna
ostatní jídla naše kuchařka. A vyzkoušeli
jsme si jak žijí tamní obyvatelé.
Zahráli jsme si na ruské průzkumníky, při
seznamování s okolím, v Kanadě jsme si vyráběli totemy jako indiáni a hráli na dřevorubce. Při návštěvě Francie jsme vyráběli
Eiffelovu věž, v Egyptě se z nás stali archeologové při hledání a sestavování nádoby,
v Grónsku jsme se koulovali a stavěli sněhuláky. Ptáte se:
„Jak je to v létě možné?“ Koule byly z papíru
a sněhuláci z trávou vycpaných kousků prostěradel nebo oloupaných jablek. Jedna družina převlékla jednoho člena za sněhuláka,
a také po zásluze vyhrála. Při návštěvě Asijského kontinentu jsme překonávali těžké
překážky a stříleli ze vzduchovky, v Africe
chodili s buzolou, abychom ve stepi při pozorování zvěře nezabloudili. V Austrálii jsme
hodovali na pštrosích vejcích, v Americe
jsme si, po celodenní námaze při stopování
a hledání zlata, sami vařili v Setonově hrnci. Bavili se při skládání písně z deseti slov,
které jsme si napřed museli najít rozsypané
po Havaji, nebo při karnevalu v Brazílii. Sváděli tuhé boje o nejlepší umístění na olympijských hrách v Řecku.
Za umístění při všech hrách jsme místo bodů dostávali táborové dolary, za které jsme
si poslední den nakoupili různá území. Na
jednom byl totiž schován poklad. Bohužel
žádná družina ho nenašla, neskrýval se na
žádném zakoupeném území.
Při tom všem jsme ještě stihli poznat
okolí. Navštívili jsme zámek Blatná, hrad
s muzeem ve Strakonicích, bazén v Horažďovicích. Prošli jsme se po nejstarším kamenném mostě a okolo Putimské brány v Písku, smáčeli unavené nohy
v řece Otavě.
Také nás navštívili redaktoři MF Dnes,
a vyšel o nás článek v příloze Jižní Čechy,
téměř vše z toho, co se tam psalo, bylo nějak
překrouceno.

Na památku z tábora, kromě krásných vzpomínek, jsme si každý přivezl malý glóbus
a pamětní list.
Za celou dobu pobytu nikdo nebyl zraněn
ani vážně nemocen. Na táboře se nám velice
líbilo. Tak příští rok: „Hurá na Chvalov“.
Celkový počet táborníků: 19 dětí a 7 dospělých
Zelení Trosečníci – Luky, Cipís, Škeble, Kecka, Cvrček
Žlutí Ufíci –Myška, Šídlo, Duběnka, April
Fialoví Komáři – (Žluťásek), (Jiřík), Čára,
Qaki, Blecha, Adam
Červení hafíci – Tomáš, Vrána, Macek,
Honzík
Hlavní vedoucí – Ami, Ája
Vedoucí – Hana, Štika
Kuchařka - Iveta
Technické zázemí – Zrzek, Luďka
oddíl skautek
Dne 3. 10. 2004 pořádaly Skautky ABS
zdejšího střediska Javor Den otevřených dveří ve své klubovně.
Děvčata si pro příchozí připravila různé
hry a spoustu pěkných drobných odměn. Navařil se čaj, napekly se koláče a čekalo se na
desátou hodinu dopolední, až dorazí první
zájemci a pozvaní hosté. Přišlo se podívat
jen několik dětí. Ty si zahrály hry, prohlédly
si klubovnu, kde byly vystaveny fotografie,
kroniky, časopisy a různé další materiály
ohledně skautingu. Skautky děti seznámily
se svoji činností.
Po ranním dešti se vyjasnilo, a tak děvčata
připravila ještě malou stopovací hru. Po obědě děti vyrazily po značkách okolo Rolavy
a plnily různé úkoly, aby lépe poznaly činnost Skautů. Na konci cesty je čekal sladký poklad.
Program se dětem velice líbil, ani se jim
moc nechtělo po ukončení opustit klubovnu.
Škoda jen, že jich nepřišlo více a ani nikdo
z dospělých! Možná, že nedělní dopoledne
nebyl nejvhodnější termín, proto zkusí tuto
akci ještě někdy zopakovat.
oddíl skautek
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Mezinárodní seminář
knihoven v Plauen
Ve dnech 28. - 30. září letošního
roku jsem se zúčastnila německočeského semináře knihoven „Od
leporela až k dětskému OPACu“
– varianty podporování čtení
v Euroregionu Egrensis.
Někdy v jarních měsících jsem
byla oslovena Krajskou knihovnou
v Karlových Varech, abych připravila
přednášku pro tento seminář o spolupráci knihovny s Domem dětí u nás
ve městě. Protože naše spolupráce
je již tradiční a dlouholetá, bylo
z čeho vybírat. Připravila jsem
si fotografie, děvčata z Krajské
knihovny v Karlových Varech mě
naučila používat program v PC
– prezentace, neskenovaly jsme
fotografie a jiné materiály a pak
jsem vše zpracovala v programu
prezentace se svojí přednáškou.
Na semináři jsem nejprve
představila naše město, knihovnu,
kroužek Mladý knihovník a dále
mluvila o našich společných
akcích, které pořádáme (Cesta do
pohádky - literární soutěž v přírodě,
výlety pro děti, Noc s Andersenem
– nocování v knihovně, Loučení s prázdninami, výstavy a vystoupení dětí na vernisážích apod.)
V 22 přednáškách se střídali
němečtí
i
čeští
knihovníci
a každý účastník si odnesl mnoho
zajímavých informací z jiných
knihoven, jak na jedné či druhé
straně hranic.
Semináře se zúčastnilo 30 knihovníků z Karlovarského kraje a stejný
počet německých knihovníků.
V poslední den semináře
pro nás hostitelé připravili prohlídku
městských
knihoven
v Rodewisch, ve Schwarzenbergu
a v Annaberg-Bucholz. Poslední
jmenovaná knihovna byla nově
otevřena po rekonstrukci a vybavena novým nábytkem z firmy
Lenk, která se zabývá vybavováním
knihoven nábytkem. Měli jsme
možnost také tuto firmu navštívit.
Nemčičová Ladislava
vedoucí knihovny Nová Role
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Za dobrodružstvím do
knihovny aneb Nocování
s hrdiny knih Julese Verna.
V prvním týdnu měsíce října jsme se
zapojili do akce „Týden knihoven“. Pro
všechny naše čtenáře jsme připravili
několik akcí. Vrcholem celého týdne
byl pátek. Pro děti pátých tříd a děti
z knihovnického kroužku jsme uspořádali akci nazvanou „Za dobrodružstvím
do knihovny aneb Nocování s hrdiny
románů Julese Verna“. Děti se nalodili
na naší pomyslnou loď v 18 hodin.
Čekalo je uvítání a rozdělení do kajut.

O hodinu později jsme začali číst
knihu Dva roky prázdnin. Ve čtení se
střídali dospělí i děti. Četba se prolínala
s dalším programem. A tak v průběhu
naší společné noci se nejen četlo, ale
i soutěžilo v Novorolském riskování,
proběhla diskotéka i vyvolávání duchů,
vyprávěli se strašidelné příběhy.
Samozřejmě jsme děti během večera
nenechali o hladu. Nebylo snadné
zahnat děti do hajan, ale přece jen se to
k ránu podařilo.
Po rychlém vyspání následovala
snídaně a poslední předčítání románu.
Závěr patřil soutěžním otázkám
samozřejmě s literárním zaměřením.
Odtud si každý odnesl malou odměnu.
Nám dospělákům je odměnou to, že
se dětem líbilo, a příště přijdou do
knihovny zas.
Marcela Toužimská
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Zájezd seniorů
Ve středu 13. října se ráno před
sedmou hodinou scházeli u kulturního
domu účastníci zájezdu do Prahy. Měli
namířeno do botanické zahrady a ZOO
v Tróji.
Nad zájezdem seniorů převzal
patronát starosta města Nová Role,
kandidát na senátora v nadcházejících
volbách do Senátu Parlamentu ČR
pan Václav Heřman. Starosta osobně
popřál všem šťastnou cestu . Zároveň
jako dárek ke Dni seniorů ( 5. 10. ) bylo
to, že vstupné bylo hrazeno z rozpočtu
města.
Zcela zaplněný autobus se vydal
směrem k hlavnímu městu, kam jsme
dojeli v 10,00 hodin. Po krátké pěší túře
do trojského kopce jsme dorazili k nové
expozici v botanické zahradě, která se
nazývá Fata Morgana. Jedná se tropický
skleník o délce 130 m. Je to jeden
z největších skleníků na světě. Tři části
s odlišnou teplotou a vlhkostí nás na
chvíli zavedly do polopouště, nížinného
tropického lesa a horského mlžného
pralesa. Prošli jsme tropickým jezírkem,
pochopitelně voda i rybičky byly za
silným sklem, dál kolem 7 m vodopádů
a různých masožravých květin. Při
prohlídce venkovních prostor zahrady
několik rostlin ještě nabízelo k obdivu
své květy. Pak jsme se přesunuli do
zoologické zahrady, která se stále ještě
vzpamatovává z předloňské povodně.
I přes mnoho stavenišť jsme si zblízka
prohlédli šelmy, opice, lachtany, pštrosy,
jeleny a další. Kdo měl zájem mohl si
také prohlédnout nádherné originály
obrazů našich známých malířů ze sbírek
Galerie hl. města Prahy v zámku Trója.
Po návratu k autobusu nás p. Maršálek
seznámil s pozdravem formou SMS od
p. Červeného, který se tentokráte nemohl
zúčastnit, ale na své přátele myslel. Vše
je zachyceno videokamerou, takže
několik záběrů se objeví i v místním
vysílání kabelové televize. Výlet za
poznáním do Prahy se líbil. Senioři
děkují touto cestou panu starostovi
a městu Nová Role. Děkují rovněž panu
Červenému, který s námětem na tento
výlet přišel do rady seniorů města a kvůli
zhoršenému zdravotnímu stavu se výletu
nemohl zúčastnit.
Elfrieda Lachmanová
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Nová Role má dalšího mistra republiky
Druhého října letošního
roku se konaly XI. svatohubertské slavnosti na Kuksu,
organizované nejstarší mysliveckou organizací v Čechách,
Řádem svatého Huberta.
V rámci těchto oslav proběhlo
mistrovství republiky ve vábení jelenů, letos poprvé i v juniorské kategorii. Soutěže se
zúčastnili zástupci středních
lesnických škol České republiky. V silné konkurenci zvítězil student Střední lesnické
školy ve Žluticích, náš občan
Lubomír Doležal ml. Na přiložené fotografii přebírá cenu za
1. místo, obraz troubícího jelena od akademického malíře
Václava Nasvětila z rukou zástupce Generálního ředitele
LČR Ing. Josefa Vláška.

Odborný lesní hospodář p. Černý a hajný městských lesů
p. Engliš při projednávání zalesňování holin po loňské těžbě.
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KOSMETIKA
M. Machalová
znovu zahájen provoz na nové adrese:
Zdravotní středisko Rolavská 237, 1. patro
Nabízím:
kompletní ošetření pleti, tvarování obočí
barvení obočí a řas, depilace, líčení
Provozní doba:
pondělí 10,00 – 18,00
čtvrtek 10,00 –18,00
(po dohodě možné i v jiném čase nebo v so a ne)
Objednávky na provozovně nebo tel: 731 168 040

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

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
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