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AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

PROVÁDÍ VÝCVIK 

SK. A, B, M, 
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ

JÍZDY PRO MAJITELE ŘP
,

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.

PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY 
VÝCVIK „B“ 5.800 Kč

Informace 
DDM Chodov, Husova 263

Tel.: 0602 475 702, 692 327

Josef ·karda
TECHNOROL, o. s.

Pod NádraÏím 245
362 25 Nová Role

Kontakt:
Tel./fax: 353852063
Mobil: 608349933

zaluzie.skarda@volny.cz 

NA·E NABÍDKA:

PLASTOVÁ OKNA
I BEZ PENùZ

• ÎALUZIE

• VRATA GARÁÎOVÁ
sekãní, roletová

• BRÁNY
posuvné a otoãné

• M¤ÍÎE
pevné a rolovací
AUTOMATICKÉ

• DVE¤NÍ SYSTÉMY

• VENKOVNÍ ROLETY
alu, plast

Realitní kancelář

D O M I N O
Chodov u Karlových Varů

Tel.: 0168/666322
E-mail: dominochodov@iol.cz • www.dominochodov.cz

Nabízí
Správu domů a bytů vlastníků

Koupě a prodej nemovitostí a bytů 
Sepsání kupní smlouvy do 24 hod.

Pro své klienty poptáváme
Nemovitosti, byty, pozemky a nebytové prostory

Zlatnictví  VLAS TA
Upozorňuje na změnu prodejní doby

od 2.12. do 24.12.2002
OOTTEEVVŘŘEENNOO  KKAAŽŽDDÝÝ  DDEENN

Pondělí - Pátek 9.00 - 12.00  14.00 - 17.00
Sobota - Neděle 9.00 - 12.00

Prodej zlata a stříbra - rozšířen o prodej hodin 
a náramkových hodinek.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zlatnictví Vlasta - Vlasta Štěrbová
Nádražní 176, 362 25  Nová Role



Zdarma Prosinec 2002

VÝSLEDKY DLE VOLEBNÍCH STRAN
Kandidátní listina Hlasy Přepočtené % Počet Podíly 

abs. v % plat. hlasů mandátů hlasů

1 Sdružení US-DEU, NK 2 265 10,50 10,50 2 X
2 Občanská demokratická strana 6 595 30,57 30,57 5 X
3 Česká str.sociálně demokrat. 2 061 9,55 9,55 1 X
4 Komunistická str.Čech a Moravy 1 928 8,94 8,93 1 X
5 Sdružení KDU-ČSL, NK 802 3,72 6,97 0 X
6 Sdružení ODA, NK 5 597 25,95 25,94 4 X
7 Sdružení nezávislých 2 323 10,77 10,76 2 X

Volby do zastupi te lstev  v  obcích 01.  -  02.11.2002

Vážení spoluobčané města Nová Role,
obcí Mezirolí a Jimlikova.

Přeji Vám, aby jste v této předvánoční
době opravdu našli tu sílu a alespoň před
Vánocemi zpomalili a snažili se uklidnit z kaž-
dodenního spěchu a prožili jste Vánoční svátky
v klidné duševní pohodě. Dle mého názoru toho
bylo v letošním roce až dost, proto si myslím,
že je důležité se snažit o duševní i tělesné uklid-
nění. V tomto čase vzpomeňte na své nejbližší
příbuzné, přátele, ale i na všechny dobré lidi.

Přeji Všem lidem města Nová Role
i obcí Mezirolí a Jimlíkov krásné a pohodové
prožití svátků Vánočních.

Hodně štěstí,spokojenosti a zdraví v novém
roce 2003.

Václav Heřman
starosta města Nová Role

Číslo a název obce Počet volených Počet volebních Okrsky Zapsaní Vydané Voleb.účast Odevzd.
členů zastupitelstva obvodů Počet Zpr. v % voliči obálky v % obálky

555398 Nová Role 15 1 4 4 100,00 3 304 1 599 48,40 1 599

VÝSLEDKY VOLEB



Kandidátní Poř. Kandidát Věk Navrh. Polit. Hlasy Mandát
listina číslo Příjmení, jméno Titul strana přísl. abs. v %

1 Sdružení US-DEU, NK 2 Zvěřina Martin 40 US-DEU US-DEU 318 14,03 *
1 Sdružení US-DEU, NK 13 Šimek Jaroslav Ing. 43 NK BEZPP 250 11,03 *
2 Občanská demokratická strana 1 Heřman Václav 52 ODS ODS 781 11,84 *
2 Občanská demokratická strana 3 Musil Miroslav 45 ODS BEZPP 516 7,82 *
2 Občanská demokratická strana 11 Švec Karel 43 ODS ODS 490 7,42 *
2 Občanská demokratická strana 2 Tichý Roman 38 ODS ODS 405 6,14 *
2 Občanská demokratická strana 4 Šourek Miroslav 42 ODS ODS 466 7,06 *
3 Česká str.sociálně demokrat. 4 Schlosser František 61 ČSSD BEZPP 266 12,90 *
4 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Dubová Marcela 51 KSČM KSČM 242 12,55 *
6 Sdružení ODA, NK 4 Ullmann Werner 61 NK BEZPP 495 8,84 *
6 Sdružení ODA, NK 6 Pitelová Emilie MUDr. 57 NK BEZPP 492 8,79 *
6 Sdružení ODA, NK 2 Zachariáš Milan Ing. 48 NK BEZPP 485 8,66 *
6 Sdružení ODA, NK 3 Průša Stanislav Mgr. 60 NK BEZPP 471 8,41 *
7 Sdružení nezávislých 1 Cinegr Ladislav 56 SNK BEZPP 350 15,06 *
7 Sdružení nezávislých 10 Buriánová Dana 44 SNK BEZPP 180 7,74 *

Celkem zobrazeno kandidátů: 15
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1) Zahájení a organizační záležitosti, úvod, schválení
programu zasedání zastupitelstva města (dále jen ZMě)

U S N E S E N Í

2) Složení slibu zastupitelů
ZMě bere na vědomí složení slibu všech zvolených členů
zastupitelstva města. 
Usnesení schváleno 15 hlasy

3) Návrhová komise, volební komise, ověřovatelé zápisu 
a určení zapisovatele
a) ZMě zvolilo návrhovou komisi ve složení: 

pan Miroslav Šourek, pan František Schlosser, 
paní Marcela Dubová.

Usnesení schváleno 15  hlasy

b) ZMě zvolilo ověřovatele zápisu: 
paní MUDr. Emilii Pitelovou, pan Martina Zvěřinu

Usnesení schváleno 15  hlasy

c) ZMě zvolilo volební komisi ve složení: 
pan Mgr. Stanislav Průša, pan Miroslav Musil, 
pan ing. Jaroslav Šimek 

Usnesení schváleno 15  hlasy

4) Volba starosty města
a) ZMě stanovilo, že volba starosty, místostarosty

a ostatních členů rady města bude aklamací 
Usnesení schváleno 15  hlasy

b) ZMě stanovilo, že starosta svou funkci bude
vykonávat jako dlouhodobě uvolněný člen ZMě 

Usnesení schváleno 15 hlasy

c) ZMě zvolilo starostou města pana Václava Heřmana
Usnesení schváleno 8 hlasy, 7 se zdrželo

5) Volba místostarosty města
a) ZMě stanovilo, že místostarosta bude svou funkci

vykonávat jako dlouhodobě uvolněný člen ZMě 
Usnesení schváleno 9 hlasy, 6 proti

b) ZMě zvolilo místostarostou měst
a pana Ladislava Cinegra 

Usnesení schváleno 12 hlasy, 3 se zdrželi

6) Volba členů rady města
ZMě zvolilo ostatními členy rady města, jejíž celkový
počet se stanovuje na 5: 
- pana Martina Zvěřinu (hlasování: 14 pro, 1 se zdržel)
- pana ing.Jaroslava Šimka (hlasování: 8 pro, 5 proti, 
2 se zdrželi)

- pana Miroslava Musila (hlasování: 8 pro, 7 se zdrželo)
a stanovilo, že svou funkci budou vykonávat jako
neuvolnění členové ZMě. 

Usnesení schváleno 15 hlasy

7) Různé
ZMě ukládá starostovi města zajistit svolání 2. zasedání
ZMě v termínu 16. 12. 2002
Usnesení schváleno 15 hlasy 

Zvolení členové zastupitelstva

Ustavující zasedání zastupitelstva města v Nové Roli
konané dne 11. listopadu 2002 od 18.00 hod. v Kulturním domě v Nové Roli.
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Astronomická zima začíná 21. prosince
a den se pomalu začíná prodlužovat. Při
vhodném počasí dokončujeme práce, které
jsme nedokončili v minulém měsíci.
Následkem déle trvajících mrazů a sněho-
vých srážek půda rychle  promrzá, čím je
sušší a lehčí promrzá hlouběji, z toho důvodu
bychom měli půdu dostatečně zásobit vodou.
Pokračuje období vegetačního klidu. Probíhá
však pozvolný vývoj pupenů. V teplém pro-
středí ho můžeme změnit - urychlit. Známé
jsou kvetoucí barborky ze zlatic, dřínů,
třešní, višní atd., které nám zdobí vánoční
stůl. I když se nám zdá, že práce na zahrádce
je hotova, musíme kromě jiných prací zkon-
trolovat uložení hadice, provést náročnější
údržbu strojních a ručních sekaček a dalších
motorových zařízení užívaných v zahradě.
Postupně si dle potřeby dokupujeme che-
mické postřiky a přípravky na zimní postřiky
a sadbový materiál včetně hnojiv. Zahrádky
v této době hojně navštěvují naši drobní přá-
telé - ptáčci, kteří jsou většinou hladoví
a zkoumají, co jsme jim dali do krmítek - nej-
lépe je sypat semena slunečnic, lnu, máku,
ale i rozsekané ořechy, proso, dále odpad
z masa, nesolené slaniny nebo loje. Nezapo-
meňte na sebe- vzdělávání, přípravu osevních
plánů popřípadě likvidaci keřů a stromů,
které nám již dosloužily (pozor na zákon, co
lze bez souhlasu MÚ odboru životního pro-
středí likvidovat).

V ovocné zahradě:
- odstraňujeme i s kořeny uhynulé, nemocné
přestárlé stromy,

- pokud nemrzne, můžeme začít v případě
nutnosti se zimním řezem jabloní a hrušní.
Zásadně v tomto období neřežeme pecko-
viny,

- u starších stromů oškrábeme rozpukanou
borku, kterou spálíme. Za jejími šupinami
se ukrývají různí škůdci a výtrusy mno-
hých chorob - strupovitost, skvrnitost atd.,

- po oškrábání borky, kmeny a silné větvě
natřete nebo nastříkejte stromovým repe-
lentem např. Lavanol, Morsuvin atd.,

- za bezmrazého počasí si začneme řezat
pro jarní roubování nejprve peckoviny
a později i jádroviny - řádně je založte,

- pravidelně provádíme kontrolu uloženého
ovoce,

- ostříhejte červený rybíz a angrešt, pokud
jste to již neudělali,

- přihnojte všechny ovocné stromy a keře,
pokud jste to již neudělali,

V zelinářské zahradě:
- stále  můžeme rozvážet kompost - silně
hnojíme pod budoucí košťálovou zeleninu,

rajčata, okurky a celer, kořenovou zele-
ninu, saláty vysazujeme tam, kde jsme
silně hnojili v loni,

- začínáme rychlit čekankové puky,
- otužilou zeleninu necháváme na záhonech
a chráníme ji chvojím nebo netkanou texti-
lií proti okusu zvěří a silným mrazům,

- do začátku mrazů ukončíme hnojení, váp-
nění a rytí záhonů,

- trvale kontrolujeme uloženou zeleninu,
- můžeme si připravit pařeništní zem zkom-
postováním zahradní zeminy, rašeliny
a kravského hnoje, kvalitu si vylepšíme při-
dáním superfosfátu, draselné soli atd. zraje
jeden rok,

Ve sklenících a fóliovnících:
- většinou je využíváme jako studený pařník,
- do skleníků můžeme vysévat krátkodobou
zelenou směsku, kterou pak zaryjeme,

V okrasné zahradě:
- pokud nemrzne a je-li půda suchá, zalé-
váme jehličnany, stálezelené listnáče a vy-
sázené cibuloviny,

- svážeme štíhlé jehličnany, aby je sníh ne-
poškodil,

- kolem okrasných dřevin rozhodíme kom-
post,

- záhony s dvouletkami přikryjeme chvojím
před mrazy popř. ptáky, 

- trávníky provzdušňujeme a přihnojíme
kompostem, zbytečně po nich nechoďte,

- dokončete kopčení u růží. 
U vzrostlých sadových růží zkraťte dlouhé
výhony na polovinu,

- při přesazování vzrostlých růží silně
zkraťte výhony a čistě zastřihněte kořeny,

- kontrolujte uskladnění trsů listopadek a ji-
řin,

- kontrolujte uložení balkónových a někte-
rých pokojových květin, nesmíme je pře-
mokřovat,

- kontrolujte skalku po stránce čistoty, i tu
část, která je zakryta chvojím popř. listím,

Pranostika:
"Když prosinec obílí stromy sněhem, tak je
jaro posypá květem."
"Na svatou Barboru saně do dvoru."

Všem občanům, prožijte letošní svátky vá-
noční v dobré pohodě, klidu a u vánočního
stromečku bohatého na dárky. Do Nového
roku 2003 pak Vám všem hodně štěstí,
zdraví a osobní pohody, zahrádkářům pak
vysokou a zdravou úrodu ovoce, zeleniny
a květin.

Pata Jaroslav

V našem zeměpisném pásmu jsou temnota
a zima symboly světa očekávajícího vánoční
poselství. V temnotě se nedokážeme oriento-
vat, cítíme se bezmocní, osamělí. A proto se
přidržujeme lidí, kteří stojí v naší blízkosti,
abychom nespadli do jámy. Strach z rozkolísa-
nosti našeho bytí nás žene, abychom se upínali
na druhé. Očekáváme od nich oporu ve své
bezmocnosti. Ale to je nad možnosti kterého-
koliv člověka. Žádný nám totiž nemůže dát
oporu poslední. Tma totiž ohrožuje i jeho.
A snad proto tak úpěnlivě prožíváme advent
a očekáváme narození našeho Vykupitele.

Dr. M. Nesyba
Správce kostela sv. Michaela

V naší ZUŠ připravujeme 
na měsíc prosinec

12. 12. 17.00 
Vánoční koncert třídy p. K. Švece

17. 12. 10.00 
Vánoční koncert pro mateřskou školu

18. 12. 17.00 
Vánoční koncert školy

19. 12. 17.00 
Vánoční koncert třídy p. J. Brože

21. 12. 15.00 
Vánoční zpívání a hraní v kostele

Přijďte si s námi zazpívat 
vánoční koledy do školy i do kostela,

srdečně Vás zve za ZUŠ N. Role  
Květa Marková

Pozvánka

Mûsto Nová Role pofiádá 

pfiedvánoãní setkání 
s dÛchodci 

dne 17. 11. 2002 
od 16,00 hodin

sál kulturního domu

k tanci a poslechu hraje
„STRAHOVANKA“

v pofiadu: „NeÏ purpura zavoní“

dále vystoupí 
TAP DANCE Nová Role

Obãerstvení zaji‰tûno

RADY ZAHRÁDKÁŘŮM NA MĚSÍC PROSINEC 2002



Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s tím, jak naše volební se-
skupení „Nová Role – můj domov“ reagovalo
na výsledky voleb v Nové Roli.
Především chceme poděkovat všem volebním
stranám a kandidátům, že předvolební období
se v našem městě obešlo téměř bez záludností,
faulů a házení bláta na „konkurenci“ a souboj
o přízeň voličů nebyl tak negativně zaměřen
jako minulé volby. Budeme rádi, když tento styl
práce bude pokračovat i nadále v práci MěZ
i městské rady.  
Na první povolební schůzce kandidátů voleb-
ního seskupení US-DEU a Nová Role - můj do-
mov 3. 11. večer byla všemi přítomnými přijata
dohoda o tom, že pro další čtyři roky nabíd-
neme ostatním volebním seskupením a jejich
zastupitelům spolupráci v MěZ a když bude
o naši práci zájem i v radě města. Toto rozhod-
nutí vzali za své všichni přítomní včetně paní
Zámostné a paní Pokorné. Zvláště u prvně jme-
nované je třeba tento přístup ocenit, protože
málokdo z nás by dokázal být čtyři roky po-
mluv či trestních oznámení a znovu projevit

ochotu dál pro město pracovat, pokud o to
bude požádán. 
Vyústěním této dohody bylo pak pondělní set-
kání se zástupcem ODS. Jsme rádi, že naše na-
bídka byla kladně přijata a že tím, jak věříme,
práce MěZ i MěÚ dostane positivní impuls.
Dovolte mi ještě na závěr odpovědět na „přís-
pěvek do diskuse“, který se ihned po volbách
objevil na internetových stránkách města.
Podle jeho obsahu i stylu jde o stejného autora,
který nás podobnými „myšlenkami“ zásoboval
již před čtyřmi roky. Tehdy se alespoň nestyděl
podepsat a neschovával se za pseudonym jako
nyní. Jeho „skromnost“ je ale pochopitelná,
pro město sám nedokázal udělat vůbec nic.
Doufám, že jeho „jedovatá slina“ nenajde u lidí
v Nové Roli odezvu a nebude začátkem nové
řady nechutností. Myslím si, že paní Zámostná
si za svoji práci pro město v čele radnice i jako
zastupitelka zaslouží od občanů města poděko-
vání, nikoliv další ostouzení. Totéž platí i o paní
Pokorné.
V Nové Roli 7. 11. 2002 

Mgr. Stanislav Průša  
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TRIBUNA

KSČM
Děkujeme občanům – voličům z Nové Role,
Jimlíkova a Mezirolí ve volbách do zastupitel-
stva města Nová Role.
Děkujeme také členům a příznivcům, kteří kan-
didovali do zastupitelstva města Nová Role
a také všem, kteří pomáhali při přípravě voleb.

ZO KSČM  v Nové Roli

Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů
tímto upřímně děkuje všem občanům města
Nová Role, kteří nově vznikající volební usku-
pení ve městě svými hlasy podpořili. I když na
mandát člena zastupitelstva města vyjádřená
celková podpora voličů nestačila, vážíme si kaž-
dého obdrženého hlasu a o naše voliče se

pokusíme zastupovat v samosprávných orgá-
nech města alespoň účastí v některých z komi-
sích rady města a výborů zastupitelstva města. 

Vladimír Dicá, MUDr. Hana Nesybová,
František Řádek, Miroslav Jindra, Jiří Stuchlík,
Soňa Fixová, Marie Vlčková, Helga Teřlová 

Poděkování.
Chci touto cestou poděkovat za to, že jste mi
umožnili účastnit se čtyřleté životní zkušenosti
v zastupitelstvu. Zase jsem poznal lidi a sebe
sama o trochu víc. Opravdu velká zkušenost
a ještě jednou za ní děkuji. Hloubka této zkuše-
nosti se myslím nedá změřit ani na pozadí se-
bereflexe. Vyhodnotil jsem celé období a ne-
přeji si, aby někdo, kdo nemá rád mou přímo-
čarost a pojmenovávání věcí pravými jmény,
udělal pakárnu ze života lidem, kteří se mnou
nikterak nesouvisí nebo pouze tím, že jsem je
oddal. Příznivce jsem nepotěšil. Odpůrci
upřímně zajásali. Ale po čtyřech letech v zastu-
pitelstvu přijdete na to, že pokud chcete praco-
vat pro město, jde to i bez kandidování na man-
dát, a tak prostě okolí vyšlete signál, že každý je
nahraditelný. A pak na zastupitelstvo pokorně
zasednete do hlediště. Otázku kolik nenahradi-
telných zůstalo si zodpoví každý sám, jak to
kdo cítí a každý naštěstí svět vnímá úplně jinak.
Přeji Veselé Vánoce a mnoho úspěchů v roce
2003.
S pozdravem Dalibor Stach
PS. Mimochodem mnoho lidí říkalo: „Proč
tam máte starostu Vencu, je měkejš. „Ano,
Venca je měkký, ale hlavně není tak odporně
dokonalý. Pravda, chybí mu úsměv číslo šest,
ale když na sobě zapracuje, kdo ví…

Sdružení US-DEU a nezávislí kandidáti „Nová
Role – můj domov“, Sdružení ODA a nezávislí
kandidáti
Vážení spoluobčané,
komunální volby skončily a my Vám děkujeme
za účast v nich. Celkem naše seskupení získala
6 mandátů:
US-DEU + NK: p. Martin Zvěřina,
Ing. Jaroslav Šimek
„Nová Role –můj domov“ – ODA+NK: 
p. Petr Ullmann, MUDr. Emilie Pitelová, 
Ing. Milan Zachariáš, Mgr. Stanislav Průša
Gratulujeme zvoleným členům zastupitelstva
a věříme, že vyslyší vždy názory občanů tak,
aby na rozhodujících jednáních byly zastupo-
vány názory všech občanů, nejen členů zastupi-
telstva. 
Jitka Pokorná, Olga Zámostná
Sdružení US-DEU a NK „Nová Role-můj do-
mov“ – Sdružení ODA a NK
S pozdravem

Olga Zámostná

Vážená redakce,
jsem přesvědčen, že pod tento článek by se po-
depsala naprostá většina majitelů bytů
v Husově ulici. Tyto byty se vinou města zne-
hodnotily tím, že se jim takřka pod okny sta-
vějí další domy, jakoby tam nebylo dostatek
místa. Z našich oken byl krásný výhled na
dolní obec a Mezirolí a měli jsme zde ranní
slunce. Po tomto neodborném „projektu“ bu-
deme „čučet“ do zdí. Která pomazaná a štu-
dovaná hlava toto zplodila a hlavně, kdo to
mohl schválit? Nač se tedy rušily zahrádky
„U Plynárny“? Proč se na jejich místech místo
domů stavěla „ausgerechnet“ ta autostráda? Je
zajímavé, že při projednávání stavby benzi-
nové pumpy se přihlédlo k názorům občanů
bydlících ve větší vzdálenosti, zatím co s námi
se nikdo nebavil. V době největší výstavby
Nové Role starostoval, nemýlím-li se „cestář“
a tajemníkem byl „krejčí“. Lidé bez odbor-
ného vzdělání, ale takovouto „hovadinu“ by
nepřehlédli a neschválili.
V době „výstavby socialismu“ se nastavěly „krá-
líkárny“ od Aše po Čiernou při Čope. Pone-
chalo se však kolem dost místa pro parčíky, či
dětská hřiště. Komunisté se oháněli heslem
(ale neřídili), že je nutno za vším vidět člověka. 
Dnešní tržní hospodářství ale za vším vidí jen

a jen „prachy“. A já myslím, že naším voleným
představitelům neleží na srdci blaho a spokoje-
nost občana. Hlavním motivem bude asi to, aby
konečně ta „sudetoněmecká“, půl století ladem
ležící pole přinesla novým majitelům kýženou
úrodu. Nejsem agronomem a nedovedu si před-
stavit kolik let intensivní  práce a jakou plodinu
by tato pole musela rodit, aby přinesla takovýto
„čistý“ zisk.
A tak občane, který jsi odvolil, se opět připrav
na to, že pro příští čtyři roky se na tvé názory
nebude hledět. V nejlepším případě pár dní
před volbami se Ti místo volebního guláše vy-
spraví chodník a nebo postí za miliony spor-
tovní centrum vedle strašící, patnáct let roze-
stavěné ubytovny. Copak asi přinese obča-
nům, kteří Novou Roli pomáhali budovat
a zkrášlovat? Těm občanům, kteří jsou dnes
v důchodu, či před ním. Město mělo získané
miliony za prodej bytů „zúročit“ a vložit třeba
do zateplení studených, betonových paneláků.
Peníze by se městu vrátily a občané by ušetřili
za stále narůstající poplatky za teplo.
Co na to říkáte babičky a dědové? Nepomohlo
by Vám to více? Nebo si raději půjdete udržet
svoji kondičku do sportcentra? Či si zahrát
třeba stolní tenis, nebo snad vodní pólo?

Zdeněk Bok 
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VZPÍRÁNÍ

MISTROVSTVÍ ČR - juniorů do 20 let
(Sokolov 19.10.2002)

do 94 kg:
Dvojboj: Trh     Nadhoz:

85,2 Josef NAGY (TJ Nová Role) 222,5 (97,5  +  125) 1. místo 

Pod dobrým taktickým vedením trenéra M. Podšera, podal Novorolský závodník ve-
lice bojovný výkon. Ve všech disciplínách si vytvořil osobní rekordy a zaslouženě zví-
tězil.

Z Karlovarského kraje dokázal zvítězit v této nejstarší juniorské kategorii, již jen zá-
vodník E. Balogh, z oddílu B. Sokolov. 
Výsledky: do 56 kg: V. Kříž (GV Teplice) Dvojboj: 167,5 kg

do 62 kg: P. Slabý (S.M.Ostrava) Dvojboj: 220 kg
do 69 kg: O. Kučerka (PSK.O.Praha) Dvojboj: 202,5 kg
do 77 kg: J. Gospoš (ŽD Bohumín) Dvojboj: 235 kg
do 85 kg: E. Balogh (B.Sokolov) Dvojboj: 282,5 kg
do 94 kg: J. Nagy (Nová Role) Dvojboj: 222,5 kg

do 105 kg: T.Matykievicz (D.Praha) Dvojboj: 350 kg
+ 105 kg: P. Hejda (PSK.O.Praha) Dvojboj: 345 kg

SPORT

2. kolo - II. liga družstev mužů
(Sokolov) 26.10.2002

Výsledek:
1. GV Teplice "A" 1524,95 Si 9 b
2. NOVÁ ROLE 1239,16 8
3. Společenství Plzeň "A" 1231,29 7
4. Bohemians Praha 1196,05 6
5. GV Teplice "B" 1156,4 5
6. Baník Sokolov "B" 1150,13 4
7. Lokomotiva Cheb 1140,13 3
8. Společenství Plzeň "B" 805,43 2
9. PSK Olymp Praha 0 nenastoupil 0

Výkony závodníků Nové Role:
Dvojboj (Trh+Nadhoz)

103,0 Z. Kadlec 202,5 (92,5+110)
71,40 V. Mastný 190 (85+105)
83,20 P. Molčan 182,5 (80+102,5)
78,70 P. Kadleček 135 (60+75)
71,90 M. Podšer 230 (105+125) !
82,60 J. Nagy 225 (100+125) !

Tabulka II. ligy mužů po 2. kole:
1. GV Teplice "A" 19 b
2. NOVÁ ROLE 16
3. Společenství Plzeň "A" 13
4. Bohemians Praha 13
5. Baník Sokolov "B" 13
6. GV Teplice "B" 8
7. Lokomotiva Cheb 7
8. PSK Olymp Praha 5
9. Společenství Plzeň "B" 4
Závěrečné 3. kolo se uskuteční v Teplicích
(XI/2002)

3. kolo II. liga mužů
1. GV Teplice „A“ 1 541,127 Si
2. Společenství Plzeň „A“ 1 296,605
3. Nová Role 1 253,007
4. Bohemians Praha 1 251,214
5. GV Teplice „B“ 1 199,549
6. Lokomotiva Cheb 1 120,655
7. Společenství Plzeň „B“ 606,846
8. Baník Sokolov „B“ - nenastoupil
9. PSK Opymp Praha - nenastoupil

Výkony družstva N. Role  Dvojboj
70,6 kg Václav Mastný 256,374 Si
101,7 kg Zdeněk Kadlec 218,24
73,1 Kg Roman Neudert 222,215
71,2 kg Miloš Podšer 298,93
83,3 kg Josef Nagy 259,248
79,7 kg Pavel Kadleček 174,957

Celková tabulka II. ligy mužů v r. 2002
1. GV Teplice „A“ 27 bodů
2. TJ Nová Role 22
3. Společenství Plzeň „A“ 20
4. Bohemisans Praha 18
5. Baník Sokolov „B“ 13
6. GV Teplice „B“ 12
7. Lokomotiva Cheb 10
8. Společenství Plzeň „B“ 6
9. PSL Olymp Praha 5

S pozdravem
Sportu zdar!

Augustin Kocur 
předseda oddílu vzpírání 

TJ Nová Role

Dům děti a mládeže 

v Nové Roli, připravuje 

na dobu letních prázdnin 

DĚTSKÝ LETNÍ 
TÁBOR 

VE VOJNÍKOVĚ 
U PÍSKU 

v rekreační oblasti 

Orlické přehrady 

na řece Otavě ve Vojníkově,

v krásné přírodě 

a klidném prostředí 

cca 6 km od Písku.

Termín: 

28. 6. - 10. 7. 2003
Cena:   2.900 Kč

Do letních prázdnin je ještě
dlouhá doba, ale je nutno zjistit,
zda bude o tuto letní nabídku zá-
jem. Myslíte-li si, že by Vaše dítě
mělo zájem zúčastnit se s námi
letního tábora, podejte prosím
předběžnou přihlášku v DDM
Nová Role (nutno zajištění výše
uvedeného objektu). Vážení ro-
diče, letní prázdniny jsou dlouhé,
umožněte, prosím, svým dětem
strávit s námi 14 pěkných dní.

Přihlásit se můžete v DDM 

do 2. ledna 2003.

Telefon: 35 3851 172 

Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s paní Marií Drozdovou,
za vyjádření soustrasti, ze květi-
nové dary a za projev nejhlubší
účasti nad bolestnou ztrátou.

Rodina
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Zima
Když napadne sníh je to prima, děti se teple
oblečou a jdou ven stavět sněhuláky a různé
bunkry. Také se koulují, bobují a sáňkují. Ale
pro rodiče je sníh pohroma. Musí od domů od-
hazovat sníh a i z aut, aby mohla vyjet. Rovněž
mají hodně práci silničáři. Pluhy odhrnují sníh
ze silnic, sypou sůl a štěrk, aby auta neměla
problémy.

M. Suchánek VIII. B
Zima

Zima, zima, zimička,
mráz už čeká, nepočká.
Zvonečky cinkají,
děti se radují,
taky se koulují,
někdy i sáňkují.
Zima je bílá, v mrazu je síla,
ale v předjaří je víra.
Jana Karpíšková

Stanislava Dolejšová, 8. B
Koulování

Přiletí koule na hlavě boule,
přiletí druhá, zima je tuhá.
Přiletí třetí, tu hází děti.
Přiletí čtvrtá, Pepa to schytá.
Přiletí pátá, tu hází táta.

Jana Karpíšková,
Stanislava Dolejšová, 8. B

Štědrý den
Když zavřu oči,
slyším tiché cinkání rolniček,
v tvých krásných očích
září vánoční stromeček.

A co dárků pod ním leží.
Zvonek zvoní na večeři.
Po půlnoční jdeme spát,
o Vánocích se nám bude zdát.

Jana Nováková, VIII. B
Milý Ježíšku!
Vím, že mi je už 11 let, ale přesto Ti chci na-
psat. Nechci jen, abych měla dárky pod stro-
mečkem. Přeji si, aby lidé postižení záplavami
měli, kde spát, co jíst a pít. A všem přeji, aby
měli krásné Vánoce.

Tvoje Alena Sárová, 6. B
Předvánoční procházka
Jednoho předvánočního odpoledne jsme šli
s naším perským kocourem Klaidem do lesa.
Za lávkou jsem ho pustila, byla mu zima
a tak se mu moc chodit nechtělo. Ale najed-
nou běžel směrem k lesu. Báli jsme se, že se
ztratí. Zanedlouho jsme uslyšeli šustění listí
a viděli jsme, jak se nedaleko nás pod listím
něco hýbe. Byl to Klaid, náš kocoure. Byla
mu zima, a tak se vrátil. Byli jsme moc rádi,
i když jsme ho museli doma pořádně vyče-
sat.

Kristýna Veselovská, 6. B

BACHA ŠKOLA
Vůně vánočního cukroví
V čase předvánočního shonu, kdy se všude
smejčí, shánějí se dárky, mám nejraději vánoční
pečení, kdy ze všech koutů kuchyně voní va-
nilka, oříšky a skořice. Z této atmosféry na mě
nejvíce dýchá teplo domova. Maminky ve svých
domácnostech se už připravují a nakupují časo-
pisy s novými recepty a potřebné suroviny
i ozdoby na pečení. Začátkem prosince tato čin-
nost vypukne. Už se těším, až budu také pomá-
hat. Maminka každý rok říká: "Letos moc ne-
peču." Ale já přesto vím, že nejméně 9 druhů
cukroví náš vánoční stůl bude zdobit. Za rozsví-
cenými okny zní vánoční koledy, všichni jsou
k sobě milý a navzájem si pomáhají. Děti se ne-
mohou dočkat Štědrého večera a staří lidé vzpo-
mínají a rádi vyprávějí své zážitky z mládí.
Všichni lidé si předávají dárky a přáníčka
z lásky. Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky
v roce!

Hana Vynikalová, 8. B

Už se těším na Vánoce
Na Vánoce se těším jako každý jiný, protože si
ozdobíme stromeček, dostanu mnoho dárků
a celá rodina je pohromadě. Také se těším, až
budeme poslouchat vánoční koledy. Rovněž
dodržujeme vánoční tradice a zvyky. Vánoce
jsou překrásné a moc a moc se na ně těším.

M. Chourová, VI. B
Už se těším se na Vánoce
Jednou o Vánocích jsme zjistili, že někdo
tajně trhá čokoládové figurky ze stromečku.
Táta s mamkou mysleli, že je trháme my - já
a sestra. Po chvíli se na to zapomnělo a kou-
kali jsme na pohádku - já, taťka, mamka,
Honza a sestra Jarka. Když tu náhle něco za-
chrastilo! Nevěděli jsme, co se děje a tak jsme
se šli podívat. Spatřili jsme našeho pejska,
který skákal na stromeček a kradl figurky.
Alespoň už víme, kdo nám krade bonbóny.
Spokojené a šťastné jsou naše Vánoce.

P. Mondříková, VI. B
Jak se těším na Vánoce
Já a máma se těšíme na Vánoce. Začínáme s dů-
kladným úklidem, celého bytu a pak se pou-
štíme do pečení cukroví, které báječně voní
a naladí vánoční atmosféru. Také se rozhodu-
jeme, kam letos dáme vánoční stromeček.

Rozhodli jsme se dát ho ke skříni, tam je nej-
hezčí. K Ježíškovi mám několik proseb. Chtěl
bych oblečení a boby. Dále bych si přál křečka.
Mám už i pejska jménem Jerry, který je taktéž
zvědavý, co najde letos pod stromkem. Když dá-
rek najde, roztrhá ho.

Patrik Karlizcek, VI. B
Podzim z té lepší stránky
Pro některé lidi smutné a uplakané období.
A pro ty ostatní? Jen si vzpomeňte, kolik ve-
selí prožívají děti i dospělí. Podzim - znamená
pro děti pouštění draků, pro děti a dospělé sbí-
rání hub. Ta radost, když se najde houba i ma-
ličká, je neodolatelná. A vzpomeňme si i na
zahrádkáře. Radost z úrody a úspěchu, že svou
práci nedělají nadarmo. Také domácí mazlíčci
na svých procházkách rádi dovádějí ve spada-
ném a poletující listí.
Ještě si myslíte, že je podzim smutné období?
A to jsem ještě nepsal o zářících žlutých a čer-
vených barvách podzimu.

Jan Bubal, VIII. B
Pouť
Jednoho dne přijela pouť. Všichny děti se rado-
valy, že si užijí. Kolotoče jsou drahé, tak jsem se
moc nepovozil. Jedli jsme s kluky hlavně cuk-
rovou vatu. Střelnice byla také dobrá. Vystělil
jsem pár papírových růží, které jsem rozdal.
Pouť odjela a peníze v kapse ubyly.

Chvojka A., VI. B
Začíná podzim
Letošní podzim nám začíná neobvykle, už
v létě začalo opadávat listí. Místo hřejivého
sluníčka se teď na nás mračí zatažené mraky.
Zvířátka si hledají potravu na zimu a lidé vy-
tahuj teplé bundy, čepice a rukavice.

Petra Tichá, VI. B
Deštníky
Jednoho krásného podzimního dne jsme se
s tátou a bratrem vypravili na houby. Do no-
vého a neprozkoumaného revíru. Vešli jsme
do lesa, stoupali jsme po lesní cestě. Po chvíli
stoupání jsme odbočili hloub do lesa.
Nacházeli jsme různé druhy hub. Ale nejvíce
bylo malých červených houbiček. Prozatím
jsme měli skoro prázdný košík. Došli jsme na
vrch kopce, do kterého jsme stoupali, byla tam
kamenná zeď. Táta šel hledat na druhou
stranu zdi. A najednou slyší: "Tati, tati, pojď
sem, něco jsem našel." Táta ke mně přispěchal
a já mu ukázal obrovského hřiba borového.
Když ho táta utrhl, najednou vzkřikl: "Dívej."
Podívám se tím směrem a vidím druhého
hřiba. "Tak to je úlovek", pochvalovali jsme si
hřiby. Když jsme se vraceli, viděli jsme už je-
nom babky, ale ty jsme nesbírali. Doma jsme
úlovek ukázali mámě, bylo to pro ni veliké pře-
kvapení. Protože houby měly klobouky jako
deštník, začali jsme jim říkat "Deštníky".

Roman Voráček, VI. B



Dalovice 15. 6. 2002
Po úspěších z minulého roku jsme jeli obhajo-
vat prvenství v kategorii žen i mužů. Po zahá-
jení se nejdříve startovalo ve zkrácené štafetě
3x100. Štafeta ve složení Michal Helcl, Mirek
Štencl a Míla Pospěch zaběhli nejrychlejší čas.
I když v průběhu dopoledne nám moc počasí
nepřálo obsadil: Míla pospěch 3. místo, Míra
Štencl 18. místo a Michal Helcl 23. místo
v disciplíně běh na 100 m jednotlivci. Až v od-
poledním klání se začalo soutěžit i v kategorii
žen, ale bohužel bez atletických disciplín. To
ale našim děvčatům nevadilo. Po těžkém boji
obsadila děvčata krásné 2. místo. Po ukončení
požárních útoků v kategorii žen, se i v této dis-
ciplíně utkali chlapci, kde také zaběhli nej-
rychlejší čas. Chlapci zaslouženě po nejrych-
lejších časech obsadili 1. místo. 
Plzeň 29. 6. 2002 - krajské kolo
V okresním kole v Nové Roli si děvčata vybo-
jovala účast v krajském kole.
Brzy ráno v sobotu jsme setkali před hasičár-
nou, kde jsme do aut naložili potřebné nářadí
a vydali na cestu. Tato soutěž již probíhala
podle nových rozdělení územně správních
celků. Do Plzně se sjela družstva jak
z Plzeňského kraje, tak i z Karlovarského kraje.
Po loňském vystoupení žen v Tachově jsme vě-
děli, že co nenaběháme při stovkách potom již
nedotáhneme. A tak družstvo žen bylo posí-
leno právě o "stovkaře". Hned po první discip-
líně to bylo znát na celkovém součtu, který či-
nil 131,97 a byl to třetí nejrychlejší čas na 100
m v celé západočeské oblasti. Celá soutěž byla
provázena docela pěkným počasím, i když ne-
bylo takové horko, což nám bylo při štafetě
4x100m velmi příjemné. Čas byl dalším rekor-
dem družstva (73,19 - 2. místě). V požárním
útoku pak převedla opět rychlejší pokus než
konkurence v kraji -Chodov, ovšem jen do té
doby, než nám přeměřili hadice, které jsme
použili nevyhovovali pravidlům. V konečném
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hodnocení podle nových územně správních
celků jsme obsadili 2. místo v Karlovarském kraji
a tak na Mistrovství ČR v požárním sportu jsme
nejeli.
Nyní Vás musím seznámit s členy soutěžního
družstva, jelikož si tuto pozornost zaslouží. Na
výše uvedených výsledcích se podíleli: Lucka
Romanová, Ajka Pavlovičová, Blanka Neužilová,
Lucka Lörinzcová, Markéta Adamová, Alenka
Tintěrová, Lenka Helclová, Květa a Vendy
Kloudovi a Kristýna Majerechová.
Teplá 13. 7. 2002 Tepelská vrchovina
Byla  dalším pohárovým kláním soutěží družstev
v požárním sportu.
Systém spočíval v tom,  že po odstartování se
nejdřív běží štafeta 2x100 m mezi kužely a teprve
po doběhnutí se provede požární útok. Pravidla
dovolují smíšená družstva. I takto se běhalo v le-
tošní soutěži.
Hned při nástupu si každé družstvo vylosovalo
startovní číslo. I když se nám to moc nelíbilo,
museli jsme v kategorii žen se postavit na star-
tovní čáru jako první. S nasazením všech sil jsme
se snažili, co nejlépe provést požární útok. Poté
jsme po celou dobu netrpělivě vyčkávali jak vše
dopadne. I tentokrát stálo štěstí při nás, a tak si
děvčata odvážela pohár za 3. místo.
Po menších úpravách nastoupila i kategorie
muži. Chlapci si už vylosovali lepší startovní
číslo. A tak se na start připravovali až jako třetí.
Štafetu jim zaběhla Anna Süssnerová ml.
a Markéta Adamová. Ukázali nám poměrně ry-
chlé provedení požárního útoku. A tak jsme
všichni netrpělivě vyčkávali úspěchů a neúspě-
chů našich soupeřů. Výkony všech ostatních
týmů byli velice vyrovnané. A tak si chlapci
domů odváží 7. místo.   
Mladí hasiči
MH Jáchymov 21. 9. 2002 - "pohár starosty
města"
Jako nováčci v disciplíně 60 m s překážkami
jsme se statečně zúčastnili této disciplíny. V ka-

tegorii děvčat skončila  Anna Süssnerová ml.
(18,95 - 2.místě) Klára Kubíková (33,03 -
18. místě) a Veronika Kubíková (38,67 -
20. místě). V kategorii chlapců se umístil
Michal Bernášek (28,9 - 15.místě) a Tomáš
Hančer (31,21 - 16. Místě). Škoda ještě po-
kusů, které byly rychlejší, ale nebyly v souladu
s pravidly.  Po těchto úspěších se celé družstvo
nasazením všech svých sil vrhlo na požární
útok. Nakonec tohoto neobvyklého dne obsa-
dilo družstvo MH Mezirolí 6. místo z devíti
přihlášených družstev.
Nejdek 5. 10. 2002 - Florián
Pro velký počet družstev se z plánovaného
provedení 2 pokusů v disciplíně požární útok
provedl jen 1 pokus.
Při obhajobě vítězství z loňského roku se měla
děvčata postavit na start až poslední. A tak
jsme všichni netrpělivě sledovali soupeře. Čas
nám rychle plynul. A zanedlouho musela si již
děvčata připravovat, i když to nebylo snadné.
Po doběhnutí každý z nás netrpělivě vyčkával
na náš dosažený čas. Velmi těsně nám uteklo 
2. místo, ale i tak je 3. místo také krásné.
Po skončení v kategorii žen ihned nastoupili
muži. I ti to neměli snadné, jelikož byli již
všichni promrzlí na kost. A také protože děv-
čatům celou dobu drželi palce. I přes dlouhé
čekání na svou disciplínu se chlapcům útok
nad očekávání vyvedl a obsadili krásné 
2. místo.
Závěrem této výsledkové smrště mi dovolte
poděkovat všem soutěžícím za vynikající vý-
sledky, ale je třeba poděkovat za podporu a ná-
klonnost MěÚ v Nové Roli.
Děkujeme z celého hasičského srdce. 

Blanka Bíklová 
SDH Mezirolí

HASIČI

Základní škola, 
třída 9. A 

pořádá dne 

19. 12. 2002 od 17,00 hod. 
na sále Kulturního domu 

MISS ZŠ 
Nová Role 2003. 

Dobrovolné vstupné. 
Zveme všechny rodiče 

a ostatní přátele školy v Nové Roli.

Při Vaší návštěvě Karlových Varů,
ve Staré Roli, před železničním přejezdem u porcelánky

hledejte MODRÝ BOD
prodej stáčeného vína z výborného zdroje Jižní Moravy,

vinný bufet, teplé nápoje, výčep lihovin.


