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Červen 2003

Zdarma
Z JEDNÁNÍ RADY
MĚSTA
Radní se sešli na své schůzi v pondělí 5. 5.
2003.
V kontrole usnesení bylo m.j.uloženo jednateli
TS Nová Role, s.r.o. uzavřít pracovní smlouvu
na dobu určitou s Magdalenou Pazderovou,
která byla vybrána na místo vedoucího
Turisticko-sportovního centra.
Dále bylo rovněž panu Ježkovi uloženo zajistit
realizaci veřejného osvětlení ke garážím „Na
kaolinku“ podle předložené nabídky firmy
LAGROS Karlovy Vary v ceně do 50 tisíc korun.
Místostarostovi bylo uloženo sjednat na dohodu osobu, která provede přesné zaměření
udržovaných pozemků.
Rada města projednala návrh kulturní komise
na organizování akce „Indiánské léto“ na koupališti a uložila starostovi projednat s PČR
a SDH Nová Role zvýšený dohled nad akcí.
V záměrech a pronájmech bylo uloženo v šesti
případech odboru ŽpaV města zveřejnit záměr města na prodeje pozemků. Tyto záměry
máte možnost si prostudovat na informačních
cedulích města.
Při projednávání bytových záležitostí byl
schválen pronájem prvních pěti bytů v nové
výstavbě U Plynárny. Zároveň bylo konstatováno, že jeden byt bude rezervován pro učitelskou posilu do naší ZŠ a jeden byl je určen (ze
zákona) pro invalidní osobu – vozíčkáře.
Rada města také uložila vedoucí SO MěÚ zajistit vyřazení, tedy zamítnutí všech žádostí
o přidělení bytu v Nové Roli, které se týkají
osob bytem trvale hlášených v jiné obci mimo
město Nová Role a taktéž, které se týkají osob
prokazatelně vlastnících, byť i jen podílem, jakýkoliv jiný byt.
Rada města dále vzala na vědomí přehled pohledávek za občany a schválila na základě
předložených podkladů FaPO MěÚ právního
zástupce města odpis nevymahatelných pohledávek.
Jedná se o částky od 500,-- do 5.000,-- Kč,
které se nevyplatí vymáhat soudně.
V závěru jednání RMě uložila starostovi města
zajistit kalkulaci ceny rozšíření rozvodů kabelové TV k novým RD v ulici U Lávky,
Jiráskově ulici a pro MŠ Nová Role.
Ladislav Cinegr, místostarosta

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se sešlo dne 13. 5.
Po kontrole plnění usnesení z předcházejících
jednání projednali personální záležitosti
a vzali na vědomí znění příkazní smlouvy
mezi městem a TS, s.r.o. k zajištění provozu
TSC a uložili RMě na základě této smlouvy
zajistit zpracování kalkulace předpokládaných
příjmů a výdajů a tyto zapracovat rozpočtovým opatřením do rozpočtu města. Byl schválen požární řád města s účinností od 1. 6.
2003 a je k prostudování na vývěsních tabulích města.
ZMě vzalo na vědomí předložený rozbor ve
věci prodeje bytů z majetku města k 30. 4.
2003. Prodáno bylo celkem 95,1%, což je
1095 bytů ze schváleného prodeje města.
Bylo schváleno zveřejnění záměru obce na
prodej bytové jednotky ve Svobodově ulici čp.
199. Dále ZMě schválilo prodej pozemků
v k.ú. Nová Role a Mezirolí a bezúplatný převod části zemědělského pozemku pro účely
výstavby cyklostezky Nová Role- Jimlíkov.
ZMě projednalo výsledek hospodaření města
za r. 2002, vzalo na vědomí předloženou
zprávu auditora k hospodaření s výsledkem
bez výhrad a rovněž souhlasilo s celoročním
hospodařením města bez výhrad. Dále ZMě
vzalo na vědomí zprávu místostarosty města

k hospodaření v městských lesích a protokol
České inspekce životního prostředí z Ústí nad
Labem o výsledku šetření, kterým v lesích
města Nová Role nebylo zjištěno porušení
platných předpisů a zásad dobrého hospodaření.
Na pokladě žádostí Společenství vlastníků jednotek a ostatních občanů města bylo zastupiteli schváleno šest půjček ze Státního fondu
rozvoje bydlení na opravy byt. fondu v celkové
částce jeden milion třistačtrnáct tisíc korun.
ZMě schválilo udělení názvu nově vybudované ulici navazující na ulici Svobodovu, ulice
nese název „U Plynárny“.
ZMě vzalo na vědomí nedostatečně reprezentativní výsledek ankety, k vysílání záznamu
z jednání ZMě.
ZMě schválilo odpis dvou nedobytných pohledávek a to:
31.922,30 Kč, pan Bartoň, neuhrazení energie v čp. 235 v době užívání nebytových
prostor jako sklenářství.
25.651 Kč, p. Šátková, neuhrazení energie
v čp. 235 v době užívání nebytových prostor jako řeznictví –uzenářství.

13. a 14. června 2003
bude provedeno hlasování
v referendu o přistoupení
České republiky
k Evropské unii.

Město Nová Role
pozvánka na výstavu

Oprávnění občané tj. občané,kteří dosáhli
18 let věku alespoň druhý den konání referenda mohou hlasovat v okrscích jako při
volbách. Občané, kteří nebudou v době
hlasování v místě trvalého pobytu si mohou požádat o hlasovací průkaz. Hlasovací
lístek obdrží každý ve volebním okrsku.
Smlouva o přistoupení České republiky
k Evropské unii je k nahlédnutí
na MěÚ –správním odboru.

Ladislav Cinegr
místostarosta města

ČLOVĚK A PŘÍRODA
14. -21. 6. 2003
Kulturní dům Nová Role
Spolupracují:
MS Děpoltovice, Agropol Počerny,
MS Nová Role, ČRS Božičany,
ČSCH Chodov, ČMMJ Karlovy Vary
Slavnostní zahájení
14. 6. 2003 od 10,00 hod.
hudební program,
malá přehlídka psů loveckých plemen,
hlasy zvěře,
v areálu myslivecké klubovny
výstava holubů, králíků atd.
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INFORMACE
CHODNÍKY
K požadavkům na opravy chodníků a venkovních částí vstupů u bytových domů.
Rada města se zabývala množícími se požadavky na opravy chodníků kolem bytových
domů včetně okapových chodníčků a venkovních částí vstupů k těmto domům, a to v rámci
úkolu zpracovat plán požadovaných oprav komunikací dle rozpočtu města na tento rok, ve
kterém je na opravy vyčleněn celkem 1 milión
Kč. Tato částka ale zdaleka nemůže pokrýt
všechny nezbytné potřeby města a vznesené
požadavky.
V rámci zpracovaného plánu – „Pořadníku
důležitosti oprav místních komunikací a chodníků“ schváleného radou města na základě návrhu stavební komise města, je případná realizace oprav chodníků kolem bytových domů ve
vlastnictví jednotlivých společenství vlastníků
jednotek (dále jen SVJ) zařazena na 15. místě
v pořadníku s 18 akcemi. Stavební komise přitom doporučila projednat s jednotlivými vlastníky domů (SVJ) možnost odkoupení stávajících chodníků do šíře cca. 2 m kolem domů.
Tajemníkovi MěÚ pak rada města uložila zjistit majetkoprávní poměry v této věci a místostarostovi města s vedoucí OŽPaV MěÚ zajistit ocenění předpokládaných nákladů oprav,
které se zpracovává. K majetkoprávním poměrům dále uvádím následující fakta:

- SVJ obytných domů, která vznikla na základě koupi bytových a nebytových jednotek
(dále jen jednotky) jednotlivými vlastníky od
města, a tedy tito vlastníci jednotek jsou společními vlastníky celého bytového domu jak
byl stavebně postaven a zkolaudován, a to
bez ohledu na to, zda stavební parcela pod
domem, která byla součástí realizovaných
prodejů přesně kopíruje vnější obvod domu
či ne. Po konzultaci s katastrálním úřadem
konstatuji, že přeměřování zaměření domu
se jeví jako bezpředmětné, pokud nejsou významné pochybnosti o zaměření a ty nejsou.
Okapové chodníčky zpravidla lícují se stavebním půdorysem domů a tak jsou domy
při kolaudacích také geometricky zaměřovány, přičemž v rámci přesnosti zaměření
jsou určité přípustné odchylky.
- Vlastníci bytových domů tedy bez ohledu na
to, jak konkrétně je kupovaný majetek vymezen v kupních smlouvách, jsou mimo vlastních jednotek vlastníci všech společných částí
domu a těmi jsou i okapové chodníčky kolem
domů a vnější části vstupů do domů. Ve
smlouvách o převodu bytové jednotky jsou
i tyto části domu dostatečně vymezeny v části
smluv, kde jsou vymezeny společné části budov (mj. jako svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce). K tomu § 120 občanského
zákoníku říká: Součástí věci je vše, co k ní
podle její povahy věci náleží a nemůže být

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINAČNÍHO ODBORU ZA ROK 2002
Uvádím souhrnný přehled činností za hodnocené období za jednotlivé úseky. Každý úsek
zastává jeden pracovník.
Úsek poplatků a pokladen
- vyhotovuje předpisy na poplatek ze psů a nájem z pozemků, expeduje složenky, vede evidenci o platbách a vymáhá vzniklé nedoplatky (jedná se o 358 majitelů psů a 286 nájemců pozemků)
- dle smluv měsíčně či čtvrtletně vyfakturovává nájemné nebytových prostor, sleduje
došlé platby a vymáhá nedoplatky (jedná se
o 39 nájemců)
- vede pokladnu Měú tj.vedení pokladní knihy,
kontrola věcné a formální správnosti předkládaných účtů a vyhotovení jak příjmových
tak výdajových pokladních dokladů, kterých
pokladnou prošlo 1032 ks, taktéž samostatně doplňuje pokladní hotovost na limit
- zpracování a evidence stvrzenkových bloků,
kterých bylo přijato (nakoupeno) 360 ks a vydáno 335 ks, což obnáší vyplnění 8375 ks
stvrzenek
- vede příjmovou pokladnu MěÚ pro výběr hotovosti a vybrané prostředky odvádí složenkou na příslušné účty města

- výplata mezd a odměn v hotovosti již tvoří
menší část - maximum mezd prochází programovým zpracováním přímo na účty zaměstnanců (provádí úsek majetku a fakturace)
- vede evidenci uložených pokut vyměřených
jak přestupkovou komisí tak OŽP a výstavby,
sleduje splácení a provádí vymáhání - v současnosti je v evidenci 24 pokut
- provádí výběr splátek za objekty A,B,C
- bohužel obsluhuje taktéž ústřednu MěÚ
Úsek majetku a fakturace
- vede jak inventární karty, tak soupisy majetku dle jednotlivých druhů (třídy) a umístění (organizace)
- kompletní evidenci veškerého majetku města
vede v počítači a jedná se o 1535 ks položek
- provádí veškeré změny (vyřazování, zavádění) včetně vyhotovení vyřazovacích protokolů
- připravuje a zajišťuje inventarizaci majetku
města včetně řízených org. a výsledek odsouhlasovává na účetní stav - hodnota
k 31. 12. 2002 činí 332.895 tis.Kč celkem
a to bez nedokončených investic a skladů potravin ve školních zařízeních

odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.
Dále se uvádí, že stavba není součástí pozemku. To znamená, že bez ohledu na jakém
pozemku vstupy do domů a okapové chodníčky leží, jsou součástí stavby jak je již výše
uvedeno a SVJ má tedy povinnost se i o tyto
části stavby s péčí řádného hospodáře starat.
- Otázka ostatních chodníků kolem domů,
které již nebyly projektovány, stavěny a kolaudovány jako součást domu, ale jako přístup k domu, je samozřejmě otevřená a záleží
tedy na finančních možnostech města, kdy
bude moci tyto chodníky opravovat. Jak je již
výše uvedeno, opravy zařazeny v plánu jsou,
ale zjevně není ve finančních možnostech
města je realizovat v letošním roce. Další
možností je odkup chodníků SVJ ležících
těsně u domů, či oprava těchto chodníků na
vlastní náklady SVJ i bez odkupu, kdy k takové realizaci opravy by stačil pouze souhlas
města jako vlastníka pozemku a ten by byl samozřejmě při splnění podmínek stavebního
zákona vždy dán.
Pokusil jsem se tímto co nejlépe celý problém
vysvětlit. Jsme samozřejmě na městském
úřadu připraveni jakýkoliv jiný odborný či
právní výklad uvedených skutečností konzultovat a nebráníme se tedy kvalifikované konfrontaci různých stanovisek.
Vladimír Dicá,
tajemník MěÚ

!Důležité upozor nění!
Rozhodnutím
starosty města Nová Role,
se prodlužuje termín
pro přijímání žádostí

o poskytnutí
nízkoúročených úvěrů
vlastníkům bytového fondu ve městě
Nová Role a to
do 31. 7. 2003
- vyhotovuje objednávky na veškeré práce
a služby včetně pořízení materiálu 123 ks
- zajišťuje veškeré drobné nákupy pro chod celého MěÚ tj. kompletní zásobování kancelářskými potřebami
- provádí evidenci došlých faktur 2980 ks, kontroluje jejich věcnou správnost a zajišťuje potvrzení odpovědnými pracovníky (každá
fa+platební příkaz = min. 4 podpisy)
- vede evidenci odeslaných faktur 162 ks
a provádí předfakturace energií
- úhrady provádí přes počítač přímo do KB
K.Vary a jejich datum zpětně zavádí do evidence
dokončení na str. 3
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ZPRÁVA O ČINNOSTI FINAČNÍHO ODBORU… dokončení ze str. 2
- na základě směrnice zpracovává podpisové
vzory při jakékoli změně zaměstnanců každý
den vyjíždí z počítače aktuální stavy účtů
s pohybem, aby byly včas zaúčtovány i došlé
platby – pracuje s 15 účty včetně dotačních
a úvěrových
- zpracovává oznamovací povinnost pro FÚ
K.Vary
Úsek hlavní účtárny
- na účtárně bylo za sledovaný rok zpracováno
55386 ks účetních položek příjmových a výdajových celkem
- o hospodaření města vyhotovuje pracovnice
na tomto úseku mimo 12 hlavních účetních
knih ještě dalších 40 sestav Fin 2-12M, 10 sestav OÚPO 3-02 a 10 sestav OÚPO 5-02 pro
potřeby města, nadřízených org. a kontrolních org.
- každoročně rozpracovává aktuální položkový
rozpočet a účetní rozvrh pro město
- na základě schválených RO jej upravuje
- zpracovává roční statist. výkaz
- vede samostatnou archivní knihu odboru
a provádí vyřazování dokumentace-ve sledovaném roce bylo skartováno 113 balíků (účetní
sestavy, účetní doklady aj.)
- vede samostatnou evidenci nákladů na investiční akce -34 akcí (včetně kopií dokladů)
- dále samostatnou evidenci čerpání inv. dotací
(opět včetně vyhotovení kopií dokladů)
- vede opravy BF – 127 položek
- odděleně jsou vedeny fondové účty včetně
operací na nich
- spravuje sociální fond města, vyhotovuje
smlouvy na půjčky, kontroluje splácení a celkové čerpání
- provádí rozúčtování energií nájemcům nebyt.
prostor

- veškeré zpracované účetní doklady jsou očíslovány a zakládány po dobu 5 let k dispozici
pro všechny kontrolní orgány-za sledovaný
rok se jedná konkrétně o 55 šanonů těchto dokladů
Úsek mzdové účtárny
- ve druhém pololetí roku 2002 byla na fin. odbor zařazena mzdová účetní, která předtím
podléhala přímo p. tajemníkovi
- zpracovává mzdy včetně veškerých odvodů,
uzavírání smluv, vyúčtování a výkazů-ročně se
jedná u mzdových plateb o cca 1000 položek
- v této souvislosti přešla na úsek i veškerá
agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- dále pracovnice do náplně obdržela veškerou
komunikaci, jak se zájemci, tak s Fondem rozvoje bydlení ohledně schválené půjčky městu
(k této problematice zpracovala základní podklady k žádostem)
Úsek vedoucí odboru
- zpracovává návrh rozpočtu včetně výhledu
a důvodové zprávy
- pololetní a roční rozbor hospodaření města
včetně komentáře spolu s rozpočtem vyhotovuje pro RMě, ZMě, ke zveřejnění+ kontrolní
a bankovní org. vždy po 25 ks
- I. a III.Q. je zpracován pro potřeby RMě po 8
ks
- předkládá návrh úprav rozpočtu na základě
jak RO v ránci kompetence org. města 8 ks,
tak RO došlých od nadřízených org. 6 ks
- pro uzavření roku zajišťuje smluvně roční audit včetně zpracování podkladů
- rozesílá informaci o schválených rozpočtech
pro jednotlivé organizace
- ukládá smlouvy města trvalé i o provedení
prací pro návaznou kontrolu s čerpanými prostředky rozpočtu

- je zde vedeno úvěrové hospodaření města
(žádosti, čerpání, splácení – 3úvěry)
- zpracovává daň z příjmu za obec za rok-k jejímu vyhotovení je třeba cca 35 tabulek a příloh
- provádí sjednání a úhradu pov. ručení vozidel – 16 ks (mimo Požární ochranu) a expedici zelených karet
- sjednává a vede celkové pojištění majetku
města včetně zapracování změn - vyřizováno
11 pojistných událostí
- provádí výpočet a rozúčtování neinv. nákladů
na školství pro ostatní obce (Božičany, Děpoltovice, Smolné Pece)
- každoročně předkládá vyúčtování dotací ze
SR včetně všech kopií účetních dokladů
- vypočítává dluhovou službu města
- u prodejů bytů bylo doplněno a na FÚ odesláno 849 ks daňových přiznání z převodu
nemovitostí a po obdržení Platebních příkazů od FÚ a jejich úhradě je provedena
kompletace se smlouvou a založení do evidence
- u prodejů pozemků bylo zpracováno a odesláno 57 ks daňových přiznání z převodu nemovitosti + 57 ks darovacích přiznání a opět
po úhradě Platebních příkazů provedena
kompletace se smlouvou a založení do evidence
- mimo uvedených samostatných činností je
pro vedoucího odboru rozhodující metodické řízení a kontrola pracovníků odboru
Veškerou přidruženou korespondenci související s uváděnou agendou si zpracovávají pracovnice odboru samostatně.
Odbor poskytuje podklady a spolupracuje s finančním výborem města.

Město Nová Role
hledá brigádníka
na přesné zaměření
komunikací
a zelených ploch
ve městě.

Máte zájem
o samovýrobu
palivového dřeva?
V městských lesích
je ho dostatek.

Výsledky ankety
k vysílání záznamu veřejného
zasedání ZMě.
Na anketu zveřejněnou
v dubnovém zpravodaji
se vrátilo celkem
32 anketních lístků.
Z toho je 14 hlasů
pro odvysílání
pouze zkráceného záznamu
a 18 hlasů
pro vysílání celého záznamu
jednání ZMě.

Zájemci hlaste se
u místostarosty města
nebo na tel. č. 353951104
a 724180148

Volejte hajného
pana Engliše
na telefon 353951261
nebo kontaktujte
místostarostu města.

Ing. D. Eichackerová
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BACHA ŠKOLA
NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉHO
PLANETÁRIA
7.května 2003 se vydaly některé třídy ze ZŠ
Nová Role na výlet do planetária v Praze.
Napsaly nám o tom žáci VI.A.

Nejprve jsme viděli vysokou budovu s půlkruhovou střechou. Uprostřed té střechy byl
umístěn model planety Saturn. Když jsme
vešli dovnitř, viděli jsme velké modely planet a Slunce. Kolem dokola všude byly rozmístěny televize, ve kterých pouštěli záznamy z vesmíru. Viděli jsme i zmenšenou
sluneční soustavu a planety se svými měsíci.
Prostě krása! Po půl hodině jsme vystoupali
po schodech nahoru do druhého patra, kde
nám na půlkruhový strop promítali dokumentární film o Slunci, sluneční soustavě
a hlavně o Zemi. Připadali jsme si jako ve
vesmíru. Doporučuji všem toto planetárium
navštívil. Už pro ty neopakovatelné krásné
zážitky.

L. Chára,

Po zdlouhavé cestě jsme konečně dojeli až
k planetáriu. Prošli jsme parčíkem a před
námi se objevila veliká budova. Po odpočinku jsme šli dovnitř. Byly zde různé počítače a obrazovky, na nichž jsme si mohli
přečíst zajímavé údaje o planetách, ale
i Slunci. V promítací místnosti se na vysokém kulatém stropě objevily hvězdy – jako
v noci. Průvodce nám začal vykládat, jak se
která planeta pohybuje a jak vypadá. Někdy
bych si to ještě chtěla zopakovat.
I. Benešová

Počasí se opravdu vydařilo. Když jsme
vstoupili dovnitř, museli jsme si odložit batohy a bundy. Na zdech byly obrazovky
a pomocí počítače jsme si mohli vybírat,
který program o vesmíru chceme vidět.
V promítací místnosti nám promítali dokument o planetě Zemi. Bylo to moc pěkné!
Rybár,

W. Lachmanová

Chvilku jsme čekali v parku a potom jsem
šli dovnitř. Po schodech jsme vystoupili do
velké místnosti, kde bylo hodně pohodlných
sedaček. Zhasla světla a na stropě se začalo
promítat. Bylo to, jako kdyby byl opravdu
večer bez mráčků. Všude samé hvězdy. Bylo
to nádherné! Ráda bych si to zopakovala.
Stálo to za to.

V autobuse byla nálada dobrá. Před vstupem do planetária jsme si dali malou přestávku na jídlo a pití. Uvnitř to bylo nádherné. Všude okolo nás svítila malá světélka, na stěnách visely fotografie, které zobrazovaly např. přistání na Měsíci, meteority, sluneční skvrny a další zajímavé výjevy
z vesmíru. Pak jsme vstoupili do místnosti,
kde bylo mnoho sedaček. Sedačky byly
mírně nakloněné, abychom viděli na půlkruhový strop. To, že se bude promítat na
stropě, nás udivilo, ale bylo to tak. Naskytla
se nám nádherná podívaná, na kterou nikdy
nezapomenu. Doufám, že planetárium opět
navštívím.

Taišová

Zaparkovali jsme na velkém parkovišti.
Když jsme šli do planetária, šli jsme kolem
Křižíkovi fontány. Když jsme vstoupili dovnitř planetária, viděli jsem moderní vybavení, obrazovky a počítače. Potom jsme šli
do velkého sálu, kde bylo promítací zařízení. Na kopuli stropu se zevnitř promítalo
vše, co je ve vesmíru. Moc se mi to líbilo.
Přál bych vám, abyste planetárium mohli
také navštívit.
L. Kučaba

Cesta do Prahy byla dlouhá. Když jsme
vstoupili do budovy planetária, obklopilo
nás modrofialové světlo. Po schodech jsme
vystoupili do 1. patra. Usedli jsme do pohodlných sedadel seřazených do kruhu.
Zhasla světla. Promlouval k nám počítač.
Na stropě se nám ukazovaly planety, hvězdy
a meteory. Velice se mi to líbilo. Budu-li mít
další příležitost, ráda se tam podívám
znovu.
Jana Nemčičová,

M. Komjati

Planetárium se zvenčí zdálo malé, ale uvnitř
jsem zjistila, že je velké a museli bychom
tam být celý den, abychom ho celé prošli.
Když jsem si prohlédli místnost se spoustou
obrázků, vešli jsme do místnosti, která byla
plná sedadel. Já, Petr a Jana jsem se dostali
až do 4. řady, všude bylo obsazeno.
Najednou zhaslo světlo a začal se promítat
film o vesmíru. Všichni jsme koukali do
stropu, takže nás nakonec pěkně bolelo za
krkem. Dozvěděla jsem se spoustu věcí
o naší galaxii, sluneční soustavě a jejích planetách a dalších hvězdách. Z planetária
jsem si odnesla krásné zážitky.

Barbora Haláčková

Cesta byla zajímavá a počasí nám také
přálo. Když jsme dorazili, šli jsem do planetária, které bylo nedaleko. Hned při vstupu
jsme obdivovali přístroj nazvaný planetárium, pak kterém bylo celé zařízení pojmenováno. Potom jsme vyšli po schodech.
Nahoře jsme se pohodlně usadili a dívali
jsem se na strop. Tam promítali různé zajímavosti o planetě Zemi, ale i o jiných planetách. Bylo to velmi zajímavé. Celý výlet
byl velmi zdařilý.

výlet. Jeli jsme necelé dvě hodiny a byli
jsme v Praze. V planetáriu byly různé počítače, kde jsme si mohli vyzkoušet své vědomosti o vesmíru. Potom jsme se přestěhovali do hlavní místnosti se jménem planetárium, kde byl 15 m vysoký strop a dole uprostřed velká družice, která promítala na strop
celý VESMÍR. Po hodině promítání jsme
navštívili různé obchody a jeli domů. Počasí
nám přálo a vůbec, celý výlet byl bezva.

Nejdřív jsme si prohlédli 1. patro, tam byly
různé zajímavosti o vesmíru. Pak nás zavedli do promítací místnosti. Zde nám promítali na strop dokument o vesmíru. Bylo to
moc zajímavé. Moc se mi to líbilo. Chtěl
bych to vidět ještě jednou.
J. Tintěra

Protože se blíží konec školního roku, rozhodla se naše paní učitelka, že si uděláme

Anna Sirmaiová

ZUŠ
9. 6. 13.30 Postupové zkoušky
11. 6. 13.30 Postupové zkoušky
11. 6. 17.00 Absolventský koncert
- Markéta Šímová
12. 6. 17.00 Třídní přehrávky - p. uč. Brož
16. 6. 17.00 Třídní přehrávky - p. uč.
Richterová, Poslední, Kašák
17. 6. 17.00 Koncert v kostele sv. Michaela
18. 6. 17.00 Třídní přehrávky - p. uč. Švec
23. 6. 17.00 Třídní přehrávky - p. uč. Šulc,
Marková
25. 6. 17.00 Závěrečný koncert
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40. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU V „NOVÉ" PORCELÁNCE V NOVÉ ROLI
Dne 1. června 2003 si můžeme připomenout
malé výročí - 40 let od slavnostního zahájení
provozu "nové" porcelánky v Nové Roli.
Stručně z historie, kterou si mnozí
Novoroláci určitě pamatují:
Koncem března 1959 byla zahájena výstavba nové porcelánky v Nové Roli.
Zároveň bylo rozhodnuto, že po uvedení
nového závodu do provozu bude provedena
rekonstrukce a modernizace původního závodu Bohemia.
Výstavba nového závodu byla organizačně
a ekonomicky svěřena JUDr. Josefu Zákoutskému. Stavbu závodu prováděl n. p. Konstruktiva za spoluúčasti několika desítek subdodavatelů. Stavba rychle rostla a pro zimní
období 1960/61 byla dána do provozu provizorně i její kotelna, která současně vytápěla
celé novorolské sídliště. Součástí nově budovaného závodu byl i provoz výroby pálících
pomůcek. První žárobetonové desky pro
pece zde byly vyrobeny dne 9. února 1963.
Původní termín uvedení nového závodu do
provozu (1. leden 1963) nebyl dodržen. Po
zkušebním provozu tunelových pecí se ukázalo, že nevyhovují technologickým požadavkům a okamžitě bylo přikročeno k jejich
postupné přestavbě. Teprve po rekonstrukci
první z nich bylo přistoupeno k zastavení
výroby v původním závodě Bohemia a ke
slavnostnímu zahájení provozu v té době
největší porcelánky ve střední Evropě.
Slavnostní zahájení provozu nového závodu
se uskutečnilo dne 1. června 1963. Ředitelem závodu zůstává JUDr. Zákoutský
a dosavadní ředitel starého závodu p. Hesoun se stává jeho náměstkem.
I po uvedení do provozu dne 1. 6. 1963 docházelo ke změnám - hlavně ve vnitřním
technologickém vybavení. Ani rozsáhlá rekonstrukce tunelových pecí nepomohla
a bylo přistoupeno k výstavbě nových tunelových pecí. Nové pece stavěla německá
firma Riedhammer, do provozu byly uvedeny v letech 1968-1969. V r. 1975 byla postavena nová linka na výrobu šálků, včetně
přežahové a ostré šálkové pece. Ve stejné
době byly postupně poloautomaty s velkým
podílem ruční práce nahrazovány tzv. spojeními, které vytáčely najednou 8 talířů.
Docházelo ke změnám i v dekoraci,
v r. 1973 byla zprovozněna nová vtavná pec
od firmy Riedhammer. V roce 1989 byly ve
vytvářecím oddělení provozu 021 postaveny
dvě nové linky na točené výrobky – linky
FF3 a FH3.
V letech 1963 až 1989 závod stále vyráběl
užitkový porcelán v nejrůznějších soupravách, měnily se jen tvary a dekory.

V průběhu této doby se na závodě vystřídali
tito ředitelé: JUDr. Václav Ježek, Ing.
Zdeněk Bašus, pan Karel Šmíd, pan
Zdeněk Nouza, pan Václav Koudelka a Ing.
Jiří Neumann. Od 1. 9. 1991 se stává ředitelem závodu Nová Role Ing. Miroslav
Pilný.
Po mnoha problémech, spojených s privatizací Karlovarského porcelánu, vzniká
v březnu 1993 akciová společnost Karlovarský porcelán se sídlem v Karlových
Varech – Staré Roli. Do této akciové společnosti patří výrobní závody v Klášterci
nad Ohří, v Lokti, v Chodově, v Lubenci,
v Mostu a v Nové Roli a výroba sítotiskových obtisků v Karlových Varech - Staré
Roli. Akciová společnost má i vlastní
Strojírenský závod, který se podílí na inovaci strojního vybavení závodů.
S novým majitelem Karlovarského porcelánu, a. s., dochází k dalším investicím technologických zařízení v závodě:
- v letech 1994-97 byly postupně instalovány
3 izostatické lisy pro výrobu plochého
zboží jako náhrada za již nevyhovující
„spojení“
- v r. 1994 zahájena výroba oválů na „tlakovém lití“
- v r. 1995 byla provedena záměna svítiplynu za zemní plyn (topné médium v pecích) a následná plynofikace sušáren ve
vytvářecích odděleních, současně je ukončeno vytápění novorolského sídliště závodní kotelnou
- během listopadu 1996 je uvedena do provozu nová bruska šálků
- v lednu 2000 byl zahájen v dekoraci výpal
na nové plynové vtavné peci

- ve 2. čtvrtletí 2001 je postavena komorová
pec pro ostrý výpal.
- na přelomu let 2002/2003 byla odstavena
jedna ostrá tunelová pec, je připravována
její generální oprava.
A jaká je současnost?
Závod Nová Role vyrábí 10 různých tvarů
(hladké, reliéfní, hotelový), každým rokem
je připraven do výroby jeden nový tvar.
Dekory jsou průběžně inovovány, vycházíme vstříc zákazníkům a jejich přáním.
Speciální dekorace "pravým leptem" je určena pro velmi náročné zákazníky (např.
dodávky pro ruského prezidenta v r. 1996,
máme exkluzivní smlouvu na dodávky porcelánu pro Pražský hrad a velvyslanectví
ČR apod.).
Výrobky realizujeme prostřednictvím akciové společnosti Porcela Plus Praha.
Přibližně 75 % výroby exportujeme do
mnoha zemí světa, čtvrtina výroby je prodávána v České republice a na Slovensku. Mezi
největší odběratele našeho porcelánu patří
Španělko, SRN, Francie, Rusko, Itálie
a Švédsko. Vyvážíme i do mimoevropských
zemí, např. do Mexika, USA, nebo na Island.
V závodě je v současné době zaměstnáno cca
460 pracovníků, převážná část pracuje v jednosměnném provozu. Nepřetržitý provoz je
z technologických důvodů u všech pecních
agregátů a z důvodu využití kapacity zařízení
u izostatických lisů a u tlakového lití.
Věřím, že do budoucna udržíme dobrou pověst novorolského porcelánu a v Nové Roli
zachováme tradiční výrobu kvalitního a žádaného zboží.
Naděžda Kuboňová,
asistentka ředitele závodu
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SPORT
JAK DOPADLY RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY DOSPĚLÝCH
V ROCE 2003
Dne 3. 5. 2003 se konal na novorolském koupališti 26 ročník rybářských závodů v lovu ryb
na udici.
Nejprve několik statistických údajů :
- závodu se zúčastnilo 52 rybářů z tohoto počtu byli 2 dorostenci do 18-ti let.
- 29 rybářů chytilo alespoň jednu rybu
- celkem bylo odloveno 198 ks ryb
- nejvíce bylo kaprů (171 ks), dále cejnů
(11 ks), okounů (9 ks) , plotice (5 ks)
a ostatní (2 ks)
- nejdelší rybou byl kapr - 43 cm
- vítěz, který obhájil prvenství z loňského
roku chytil 29 ks ryb o celkové délce
950 cm=bodů
Tabulka umístění soutěžících do 15. místa:
Jméno
Počet ryb Počet bodů
(cm)
1. Horst Schneider
29
950
2. Ladislav Haláček
22
732
3. Jaroslav Pejšek
15
511
4. Roman Vidim
15
483
5. Václav Boháč
14
431
6. Pavel Ceniga
9
291
7. Miloslav Machatý
9
275
8. Zdeněk Mackura
8
250
9. Zdeněk Povolný
7
228
10. Roman Andrle
6
205
11. Petr Ceniga
6
197
12. Vojtěch Majoroš
5
175
13. Josef Voda
5
167
14. Antonín Klementl
7
163
15. Jan Novotný
4
136
Všichni jmenovaní si odnesli za svůj výkon
ceny, které do soutěže věnovali sponzoři a MO
ČRS Božičany.
Dále byli drobnými cenami odměněni:
- Josef Voda – za ulovení nejdelší ryby závodu
(kapr 43 cm )
- Karel Vrchlavský – jako nejstarší účastník závodu
Závod proběhl za velmi nepříznivého chladného a větrného počasí.
Děkujeme sponzorům závodu:
MOSER – pan Bicek, Karlovarský porcelán
a.s. Nová Role, Broušení skla – pan Bican,
JITO – p. Kodajek – Nová Role, Kniha –
p. Stach – Nová Role, FK Klubovna – pan Jiří
Váňa, Občerstvení „VENDY“ – p. Chvojka,
Drogerie – pan Dohnal, Lymfatické masáže
Chodov - paní Božena Špičková

TRIUMF
NOVOROLSKÝCH
STEPAŘŮ
První májová neděle, 4. květen 2003, patřila
v Kulturním domě v Dolním Benešově stepu.
Konalo se zde Mistrovství České republiky ve
stepu v kategorii juniorů, dospělých a seniorů.
Již v sobotu se sem sjížděli nejlepší tanečníci
z Čech, Moravy i Slovenska. Od 8 hodin ráno
se v neděli registrovali stepaři k nejprestižnější
soutěži v České republice. Mezi nimi i stepařky z Tap Dance Nová Role Eva Musilová
a Ivana Sedláčková, které absolvovaly celých
8 hodin jízdy autobusem, aby se zúčastnily setkání příznivců tohoto tance.
Ve 13 hodin na slavnostní zahájení nastoupilo
kolem 300 soutěžících ze sedmnácti tanečních škol a souborů. Zastoupeny zde byly - TS
Andrea Praha, Tappy Dancers Praha, TŠ
R+P Brno, Fidgety Feet Hradec Králové, TS
Puls Opava, Škola stepu J+A Karlovy Vary
a další. Soutěžící poté přes 10 hodin bojovali
o mistrovské tituly v kategoriích juniorů, dospělých a seniorů rozdělených na sólo, duo,
malé skupiny a formace. Soutěž rozhodovala
renomovaná porota – odborný pedagog a publicista Milan Degen, prezident Českomoravské taneční organizace Miroslav Franc, známý
brněnský učitel stepu Radek Baláš, předseda
Českomoravského stepařského svazu Roman
Mátal, pedagožka a choreografka Andrea
Myslivečková z Prahy a člen správní rady
ČMTO pro vzdělání Radim Samek z Brna.
Eva Musilová letos poprvé nastoupila k soutěži v hlavní kategorii – ženy s choreografií
Scat Lady na hudbu a zpěv v podání jazzových interpretů J. Koubkové a B. McFerrina.
Hodnocení techniky, choreografie, nasazení,
image bylo zcela jednoznačné. Téměř celá

porota ve veřejném hodnocení řadilo Evu
Musilovou na 1. místo!!! A tak se v necelých
šestnácti letech stala Mistryní České republiky 2003 jako nejmladší ze všech soutěžících
žen.
Nejsilněji obsazená soutěžní kategorie duo dospělých měla také zastoupení novorolskými
stepařkami Evou Musilovou a Ivanou Sedláčkovou. Ve své soutěžní skladbě Basseline předvedly špičkovou techniku, nápadité taneční
prvky, do detailu propracovanou choreografii,
bezvadnou souhru, vysoké nasazení a promyšlený kostým. Porota rovněž rozhodla o umístění na 1. místo!!! Tímto tanečníci Tap Dance
Nová Role porazily v duetu vicemistra Evropy
2001 Tomáše Slavíčka z Prahy i další mistry
ČR z minulých let. Těmito skvělými výsledky
se samozřejmě nominovaly na Mistrovství
světa, které se uskuteční na podzim v německé Riese.
Letošní příprava na Mistrovství České republiky byla provázena velkým úsilím zúčastněných. Avšak přípravu zkomplikoval chřipkový
virus, který napadl téměř všechny tanečníky
včetně trenéra, takže poslední zkoušky provázely záchvaty dráždivého kašle. Děvčata vše
dobře překonala a po vysilujících víkendových
trénincích vždy padla a prospala zbytek dne.
Během desetileté činnosti se podařilo Tap
Dance Nová Role pod vedením trenéra a choreografa Miroslava Novotného získat mistrovské tituly v soutěžních kategoriích – sólo, duo,
formace a věkových kategoriích dětí, juniorů
a dospělých.
Při bilancování nelze opomenout 8 finálových
umístění na Mistrovství Evropy, 6 semifinálových a dokonce i 1 finálové umístění na
Mistrovství světa.
Tap Dance
Nová Role
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Čas prázdnin a dovolených.
Možná, že jsme již slyšeli středověkou historku, kterou zaznamenal kronikář Salimbene
z Parmy. Snad nebude na škodu si ji připomenout.
Kronikář vypráví o císaři Fridrichu II. Tento
císař zatoužil poznat, která řeč lidstva je nejstarší a původní. Vytvořil proto malý kojenecký ústav. Chůvám bylo nakázáno, aby o děti
pečovaly, ale nepromluvily na ně ani slova.
A císař čekal na první slůvko. V jaké asi bude
řeči? Snad hebrejsky, řecky, latinsky či arabsky? Anebo to bude řeč rodičů?
Experiment však skončil tragicky. Všechny
děti zemřely dříve, než dosáhly věku, kdy by
měly promluvit. Kronikář dodává: „…nemohly prostě žít bez mateřského mazlení, radostného výrazu obličeje, milých slovíček
svých pěstounek a bez písniček, které ženy zpívají, když ukládají děti k spánku, a bez nichž
dítě spí špatně a neosvěží se“. Je to moudrá
a poučná historka. Prozrazuje nám něco o nás
samých.
Myslím, že nejen nová stvoření, tj. novorozené
děti, potřebují láskyplný zájem a péči svým
maminek a tatínků, aby směly žít a rozvinout
se ve zralou osobnost.
Ale i dospělému člověku pomáhá ke štěstí,
k vlastnímu sebepřijetí a sebeakceptaci, když
smí vědět a zakoušet, že je milovanou bytostí.
Je to zvláštní – navzdory tomuto poznání
a zkušenosti se, my lidé, k životu a sobě navzájem často stavíme do přesně opačné pozice. Toužíme být silnějšími a soběstačnějšími.
Jak často se naším cílem stává, abychom nebyli na nikom závislými, abychom si stačili
sami a nemuseli být odkázáni na druhé lidi.
Odpovědí pak bývá naše osamění.
Pravda, ono vyjít ze sebe a toužit být odkázaný
na druhé lidi znamená také stávat se zranitelnějším. Ale tato ochota vyjít ze sebe, stávat se
neschopným obejít se bez druhých není ničím
jiným, než výrazem onoho tajuplného postoje,
který nazýváme láska. Místem, kde člověk získává své první zkušenosti a poznání lásky, je
rodina.
Blíží se čas prázdnin a dovolených. Vše, co
jsme možná zanedbali, již nevrátíme. Ale
máme velkou příležitost si toho všimnout.
Máme možnost být ve svých rodinách spolu
a mít na sebe a na sebe navzájem čas.
Pochlubit se sousedům a známým, u kterého
moře jsme letos byli, je sice hezké. Pokud ale
nevyužijeme příležitosti o níž je řeč, pak – obávám se – pracujeme na stejně neúspěšném experimentu jako císař Fridrich II.
Přeji krásnou dovolenou a krásný čas prázdnin.
Vladimír Müller
(autor je farářem církve římskokatolické
a dojíždí do farnosti Nová Role)
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Červen 2003

RADY ZAHRÁDKÁŘŮM NA MĚSÍC ČERVEN 2003
Červnem končí jaro, vrcholí délka dne a začíná léto. Všechno roste co má listy, každý
den se něco mění, tak, že za týden či dva některé záhony, stromy a keře jsou k nepoznání.
Rostliny je nutné přihnojovat zejména superfosfáty. Dozrávají první ovocné druhy, rozkvétají růže a další květiny.
V ovocné zahradě:
- u bobulovin odstraňujeme slabé letorosty,
- podle potřeby ošetřujeme ovocné stromy
a keře proti mšicím a jiným škůdcům, strupovitosti, padlí atd.,
- jahodník soustavně zavlažujeme,
- plečkováním nebo mělkou okopávkou likvidujeme plevele,
- do poloviny června můžeme slabě rostoucí
stromy hnojit zředěnou močůvkou nebo zředěným slepičím trusem a dále roztokem
ledku a močoviny,
- začínáme ošetřovat jabloně a slivoně proti
červivosti,
- peckovinám prosvětlujeme koruny,
- příliš dlouhé letorosty u meruněk zakrátíme
o třetinu až polovinu přírůstku,
V zeleninové zahradě:
- vyséváme rané košťáloviny pro podzimní výsadbu,
- vyséváme ještě hrách, červenou řepu, vodnici,kopr atd.,
- znovu vyséváme poloranou mrkev, špenát,
podzimní saláty, atd.,
- přikopčíme brambory,
- vysazujeme okurky do svislé polohy k pletivům nebo kolíkům,
- rajčata vedeme na jeden záhon, přivazujeme
je ke kolíkům a vylamujeme zálistky,
- rajčata a okurky zavlažujeme zásadně ke kořenům, stříkáme proti plísni bramborové,
mšicím a molicím,
V okrasné zahradě:
- odkvetlé trvalky sestřihneme asi 20 – 25 cm
od země, pohnojíme, důkladně zalijeme,
čímž je donutíme znovu růst a kvést,
- vysoké trvalky přivazujeme k opěrám,
- odkvetlým keřům odstříháme zbytky po květenství – šeřík, pěničník, šáchor a další
- pivoňkám odstřihneme zbytky květů, aby se
netvořily semeníky,
- některým letničkám zaštipujeme vegetační
vrcholy – astrám, hledíkům, aksamitníkům,
měsíčkům atd., čímž docílíme kompaktnější
keříky a lepších květů,
- začínáme vysévat dvouletky a po vyklíčení je
přepichujeme (macešky, hledíky, hvozdíky,
zvonky atd.),
- růže přihnojujeme plným hnojivem.

Nadměrně silné a vysoké letorosty seřízneme
na 3-4 očka od země, aby se rozvětvily a bohatě nám kvetly,
- chryzanténám a jiřinkám, mají-li jeden stonek, jeho vegetační vrchol zaštípneme, abychom docílili rozvětvení,
- cibule tulipánů a hyacint, jakmile začnou žloutnout listy vyzvedneme je ze země, osušíme
a uskladníme do podzimní výsadby,
- trávník ošetříme sečením a podle potřeby zavlažíme. Je-li zaplevelen ošetříme ho herbicidy (Trastan, Staran b),
- po sklizni jahod porost sežneme, pohnojíme
Cereritem a postříkáme Sumithionem nebo
Dithanem.
Všeobecně
–meruňky stříkáme 0,2 – 0,3% Novozirem
proti hnědnutí listů,jabloně stříkáme Zolone nebo Mospilan proti obaleči a pilatce,jádroviny stříkáme Clerinetem, Rubiganem, Novozirem proti strupovitosti,
třešně, višně stříkáme Sumithionem proti vrtuli třešňové,rajské a okurky stříkáme Kuprikolem, Omite, Alientte atd. Novozirem jen
před sklizní, rybíz a angrešt stříkáme
Novozirem, Dithanem atd. proti antraknóze;
mandelinku bramborovou likvidujeme sběrem popřípadě Mospilanem atd.
Na závěr – v měsíci květnu nevyšly v Novoroláčku rady zahrádkářům, i když jsem je včas
předal. Zřejmě redakční rada usoudila, že již
tyto rady vycházejí několik let po sobě v nezměněné podobě, přičemž naši občané mají
v současné době možnost získat daleko odbornější a kvalitnější informace o zahrádkářské činnosti z jiných zdrojů. Na dotazy občanů, proč nevyšly rady a byly zařazeny od
strany č. 5 vcelku nezajímavé informace a neúměrně velké reklamy, musí odpovědět sama
redakční rada. S dopisovatelskou činností,
které jsem věnoval mnoho času při získávání
informací, vlastním psaním vč. využívání znalostí a zkušeností, radami pro měsíc červen
končím. Děkuji za pochopení mým stálým čtenářům.
Pranostika:
„Pláče-li Medard, i ječmen zapláče“
„Na svatého Jana otvírá se létu brána“
„Červen studený – sedlák krčí rameny“.
Pata Jaroslav

(Redakční rada děkuje p.Jaroslavu Patovi za
spolupráci a příspěvky do rubriky Rady zahrádkářům.
Pokud má někdo z občanů zájem pokračovat
v této rubrice rádi jej uvítáme.
Redakční rada)

Červen 2003
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Vzpomínka a srdečný pozdrav
Za krátký čas tomu bude deset let, kdy Jan
Hering s kolektivem obětavých spolupracovníků dokončovali velmi záslužnou akci – několikaletou generální opravu a doplňky novorolského kostela sv. Michaela. Potom v září
Nová Role slavila 700 let od svého založení,
spojenou s výstavou a znovu vysvěcením opraveného kostela. Tomuto slavnostnímu vysvěcení byl přítomen světící biskup pražský
V. F. Lobkowicz, který současně provedl zápis
do Pamětní knihy kostela. Závěrem jeho kázání zazněla k občanům významná slova,
která zde ocituji.
„Tak jako jste dokázali pěkně zkrášlit tento kostel, nechť si dovedete zkrášlit i svůj budoucí život
v Nové Roli.“
Z článků v Novorolském zpravodaji se dočítáme, jak se ,mnohé u Vás změnilo a stále se
mění k lepšímu. Tak Vám, občané, k letošnímu
výročí Nové Role přejeme mnoho zdaru ve
Vaší práci i rodinném životě a důchodcům
ještě dlouhá krásná léta.

Novorolský zpravodaj

PC Metro – Net Kavárna
Prodej počítaců i splátky
Chodovská 241 N. Role
Tel.: 353 852 169, 606 543 123, pcmetro@novarole.cz
skříň MIDI Tower ATX, 84-4JA 4x5.25", 2x3.5" 235W Pentium4
Microstar MS-845 ULTRA-C i845 DDR Sc478 D-Bracket - repair MS-845ULTRAC
CPU INTEL CELERON/1.7GHz 128 KB CACHE 478PIN (400MHz)
P4-BOX BX531P170G128SL69Z
DIMM DDR 256MB, PC2100(266MHz), ORIGINAL ACQ2560
ATI (Club 3D) Radeon 9100 LE,
64 MB DDR VGA/DVI/TV out CGA-9364LTVD
SEAGATE ST340014A 40 GB BARR 7200 ULTRA ATA 100
DVD-ROM Pioneer, 16xDVD/40xCD-ROM
FDD 3.5"/1.44MB SONY floppy mechanika
SB LIVE 5.1 MP1
myš Genius NET SCROLL+ , PS/2
klávesnice KME 3001 W98 CZ PS/2
Monitor AOC 17" 7Klr+ TCO99 PureFlat
repro Genius SPG16, 320W
Bez operačního systému (možnost výběru WIN 98 až WIN XP)

Celková hodnota včetně DPH:
Za Novoroláky od Prahy Vás srdečně pozdravuje
V. Šedivý
(pozn.redakce, autor je bývalým kronikářem
města Nové Role )

ZAMYŠLENÍ
Jak často jsme domýšliví a zaslepení všemi
svými plány, projekty, záměry a organizačními
pokyny! Často se nám stává, že na plánu prospěchu celého světa pracujeme tak, jako by to
byla naše soukromá továrna, z níž musíme vydřít co největší užitek. Jsme zachváceni chimérou úspěchu, a ani se neptáme, co zamýšlí
lidstvo jako takové. Aniž si to uvědomujeme,
přestáváme hledat obecné záměry a dobro, ale
naopak vše vměstnáváme do svých vlastních
plánů a svého vlastního prospěchu. A výsledkem je, že radostná překvapení, která jsou tak
častá, nám nepůsobí potěchu, ale naopak nás
znepokojují.
Pokusme se tedy o ducha moudrosti a rozlišování, pokusme se o pokoru, abychom dokázali
nacházet správnou cestu mezi tím, co máme
nechat na Bohu a tím, co máme vykonat my.
Dr. Miloslav Nesyba

974 Kč
2 371 Kč
2 235 Kč
1 118 Kč
1 543 Kč
2 450 Kč
1 727Kč
281 Kč
1 139 Kč
91 Kč
133 Kč
5 132 Kč
578 Kč

19 772 Kč

Možnost sestav na vlastní přání !

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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