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Zdarma
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA NOVÁ ROLE
17. schůze rady města po kontrole naplňování
usnesení projednala osm záměrů obce na pronájem nebo prodej pozemků a dále schválila
zveřejnění záměru na prodej nemovitostí.
Konkrétně se jedná o zveřejnění záměru obce
na prodej domů Chodovská 235 a Tovární
238. Jedná se o domy, které město ke své činnosti nevyužívá a vybírané nájemné nestačí
ani ke krytí nezbytně nutných nákladů na
údržbu.
V bytových záležitostech rada města schválila
přidělení bezbariérového bytu v ulici
U Plynárny čp. 307 a dále přidělení uvolněného bytu v DPS. Uložila jednateli Norobytu,
s.r.o. zajistit nucené vystěhování neplatičů –
uživatelů Brejlových z dosud užívaného bytu
do uvolněné garsonky v Tovární ulici.
Projednala žádost SVJ Školní 63-65 o poskytnutí finančního příspěvku na odstranění závady zatékání dešťových vod do domu. V této
souvislosti rada uložila místostarostovi svolat
jednání se zástupci SVJ k diskusi o majetkoprávních vztazích po prodeji bytových domů
do soukromých rukou a možnostech města
přispívat na řešení technických problémů spojených s provozy domů. Toto jednání proběhne ve středu 1. října 2003 od 17,00 hodin
v sále KD.
17. schůze RMě uložila mimo jiné starostovi
města a tajemníkovi MěÚ zajistit zpracování
studie rekonstrukce budovy MěÚ včetně prostor bývalého kina a návrhu střešní nástavby.
V rozpracovanosti tuto studii konzultovat ve
stavební komisi a radě města. Bylo navrženo
zastupitelstvu města při projednávání rozpočtu města na rok 2004 začlenit tuto akci do
plánu investic.
18. schůze rady města proběhla v Jimlíkově
a po ní následovala beseda s občany. Opět
byla projednána řada návrhů na záměry obce
včetně záměru manželů Válových z Podlesí,
kteří chtějí od města odkoupit část pozemkové parcely číslo 63/1 v k.ú. Nová Role za
účelem zprovoznění malé vodní elektrárny na
řece Rolavě.
RMě vzala na vědomí informaci starosty
o záměru Karlovarského kraje koupi za
3,260.710 Kč rekreační středisko „Níťárna“
pro vybudování tréninkového povodňového
centra.

V bytových záležitostech byla konečně stanovena obchodní cena bytového domu
v Nádražní ulici č.p. 291 (blok „C“) na
23,127.714 Kč.
Dále rada schválila rozpočtové opatření, která
si vyžádal tok peněz města za I. pololetí roku.
Schválila vybudování protipovodňové hráze
na řece Rolavě v délce 55 metru ve staré části
obce.
Vzala na vědomí informace Karlovarského
kraje na věci převodu pečovatelské služby
z kraje na města.

Dále vzala na vědomí program Michalské
pouti a zápisy z jednání komisí města.
Rovněž vzala na vědomí informace místostarosty o nových zpřísněných požadavcích na
provozovatele dětských hřišť a pískovišť a uložila jednateli TS Nová Role, s.r.o. předložit
radě návrh na zajištění správy všech dětských
hřišť ve vlastnictví města, včetně cenové kalkulace za navýšení prací proti dosavadní
údržbě tak, aby mohly být zakalkulovány do
rozpočtu roku 2004.
Ladislav Cinegr
Místostarosta města
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INFORMACE
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Sedmé zasedání zastupitelstva proběhlo
15. září 2003 za účasti 13 zastupitelů. Dva
(pí. Dubová a pan Ullmann) se omluvili z důvodu čerpání dovolené. Po kontrole usnesení
vzalo zastupitelstvo na vědomí předložený
rozbor hospodaření města za I. pololetí roku
2003 a rozpočtová opatření. Schválilo řadu
převodů nemovitostí (celkem 19), vesměs prodejů pozemků – zahrádek – jednotlivým uživatelům. Dále schválilo v šesti případech poskytnutí nízkoúročené půjčky vlastníkům nemovitostí. Podrobnosti budou sděleny na poradě zástupců SVJ, která bude ve středu
1. října v sále KD.
ZMě vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2003 „Požární řád města“ a to s účinností
od 1. 10. letošího roku.

Vzalo na vědomí předložené stížnosti a petici
občanů ve věci rušení nočního klidu provozoven restauračních zařízení v Rolavské a Školní
ulici. Schválilo zařazení těchto restauračních
zařízení do přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 „o stanovení konce provozní
doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb.“
ZMě schválilo plné znění textu dohody o partnerství měst a obcí zasažených těžbou kaolinu
a pověřilo starostu města podepsáním dohody. Jedná se o dohodu mezi městy z Polska,
Bavorka, Saska a České republiky.
Vzalo na vědomí zprávy z jednání osadních
výborů. Odvolalo na návrh osadního výboru
Jimlíkov z funkce člena pana Martina Nagy
a jmenovalo do funkce pana Miroslava Hejnu.

Dále vzalo na vědomí zápisy z jednání a kontrolní činnosti kontrolního výboru. Odvolalo
z kontrolního výboru pana Miroslava Handšuha
a jmenovalo pana Stanislava Procházku.
Vydalo na základě požadavku Krajského
úřadu Karlovarského kraje nesouhlas s převzetím zřizovatelské funkce k ZUŠ a DDM
Nová Role.
V závěru jednání ZMě schválilo žádost paní
Nataši Soukupové o povolení měsíčních splátek za dluh na nájemném.
Doslovné zápisy z jednání RMě a ZMě jsou
k dispozici u Vašich zastupitelů, případně na
internetových stránkách města pod adresou
www.novarole.cz.
Ladislav Cinegr
Místostarosta města

BACHA ŠKOLA
Vzpomínání na prázdniny
Na začátku prázdnin jsme letěli s rodinou
do Bulharska letadlem. Cesta byla vzrušující, protože jsme letěli všichni poprvé.
Sice jsme letěli jen dvě hodiny, ale mně to
připadalo jako věčnost. Když jsme přistáli, úplně jsme se zděsili, protože tam
poprchávalo. Druhý den ale bylo nádherně a 14 dní uplynulo jako voda. Než
jsem se nadál, už jsme zase seděli v letadle a letěli domů.

Vzpomínám na prázdniny
Začátkem prázdnin jsem pobyla týden
u mého staršího bráchy. Každý den jsme
jezdili na výlety, do Chomutova, do
Plzně, kde jsme také navštívili zoologickou zahradu a prošli obchodní domy.
Nejhezčí výlet podle mě byl do
Klášterce, kde je velmi pěkné koupání.
Také jsem prožila sedm dní u tety
v Německu. Nejraději však vzpomínám
na Klášterec.

Luděk Kučaba

M. Janochová

O prázdninách jsem byl se sestrou na
Mallorce. Tam se mi moc líbilo. Chodili
jsme na pláž, k bazénu nebo jsme se jen
tak potulovali po městě. Potom jsem absolvoval fotbalové soustředění v Krásném
Dvoře. Také jsme se tam chodili koupat
na koupaliště. Ale hlavně jsme se však připravovali na novou sezónu. Prázdniny
jsem si užil dosytnosti, ale je přece jen
škoda, že už skončily.

Poslední vzpomínka
Letošní prázdniny jsem měl nabité, takže
jsem se nenudil, pořád jsem byl někde
pryč. A nejenom u nás v republice, ale
i mimo ni a také jsem viděl všechny naše
příbuzné. Doma jsem byl jen pár dní.
Škoda, že už je to jen vzpomínka.

Na prázdniny se vždycky moc těším.
Pokaždé někam jedu. Tentokrát jsem byla
na táboře ve Vojníkově u Písku. Navštívili
jsme krásné památky, například nejstarší
most v České republice a muzeum s lampami a parními válci. Po táboře jsme s celou rodinou, tetou a sestřenicemi, jeli do
aqaparku v Klášterci nad Ohří. Také jsme
se jeli podívat na zámek Kozel, kde je zábavný pak a byli jsme i v ZOO v Plzni.
Prázdniny se mi líbily, ale už jsem se docela těšila do školy.
Iveta Benešová

J. Tintěra, VII. A

Dne 9. 8. jsme odjížděli na fotbalové soustředění do Krásného Dvora u Blšan.
Trénink jsme měli třikrát denně. Když
jsme jednou trénink neměli, tak jsme si
vyšli na nejstarší anglický zámek
v Čechách, který se jmenoval podle města
Krásný Dvůr. Soustředění uteklo jako
voda. Bylo super.
L. Chára, VII. A

Vzpomínka na prázdniny
Moje nejlepší vzpomínka je z Chorvatska.
Nezapomenu na to moře – ve tmě v dálce
pár světélek z ostrova Brač, ani na ten
zvuk malých vln, které narážely o skály.
Ráno jsme sešli dolů z kopce a znovu
spatřili to moře. Nevím, zda bylo hezčí
v noci, nebo ve dne. Těžko posoudit.
Prožili jsme krásnou dovolenou. Nikdy na
ni nezapomenu.

Vzpomínky na prázdninový čas
Letošní prázdniny byli kouzelné. Po vytouženém posledním okamžiku, který byl
stráven ve školních lavicích, nastal očekávaný čas lenošení. Většinu času o prázdninách jsem byla venku s kamarády.
Líbilo se mi, že můžu spát jak dlouho chci
(hranice spánku se mi vyšvihla dokonce
až na 12:30 odpoledne). Hned od začátku
jsem věděla, že tohle je ten správný čas.
Čas na výlety, seznámení se s novými
lidmi a čas sladkého nicnedělání. Všechny
tyhle věci jsem si užívala naplno a s radostí. I když se to možná nezdá, protože
o prázdninách se nechodí do školy, hodně
jsem se toho z knížek naučila. I když
prázdniny trvaly 2 měsíce, zdály se mi
krátké. Protože jsem se nikdy nenudila!

Barbora Haláčková, VII. A

Vilma Lachmanová

Tomáš Hančer, VII. A
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Michalská
pouť
V letošním roce si připomínáme nejen 710 let nejstarší dochované písemné
zmínky o naší obci, ale také výročí vzniku spolku dobrovolných hasičů (jak je
psáno na jiném místě Novorolského zpravodaje), dále před 40 lety byl zahájen
provoz nové části porcelánky a před deseti lety byl znovuvysvěcen kostel
sv. Michaela.
Od rána do pozdního večera nabízely pouťové atrakce především dětem mnoho
různé zábavy. Atmosféru doplnily prodejní stánky.
Radní města se sešli u slavnostního oběda s hosty z partnerské obce Rittersgrün,
zástupci římskokatolické církve, kteří sloužili slavnostní poutní mši, občany
Nové Role, kteří se zasloužili o rekonstrukci a obnovení funkčnosti kostela
sv. Michaela a dále se sponzory pořadů k výročí města.
Odpoledne vyhrávala Novorolská dechovka. Večer patřil historickému šermu,
hudbě a ohňostroji.
Město děkuje touto cestou všem, kteří pomáhali od rána až do večera zajišťovat
hladký průběh pouťového dne. V letošním roce chystáme ještě v rámci oslav
710 let města jeden hudební koncert a výstavu Porcelán na stole.
V příštím roce si připomeneme, že Nová Role je od r. 1964 městem.
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HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V NOVÉ ROLI – Hasičské slavnosti v r. 2003
Činnost dobrovolných hasičů ve městě je spjata
s celým životem města, protože pomáhá zajišťovat bezpečný život lidí, bezpečnost jejich domovů. Ať už je to při požárech, povodních, živelních pohromách i v nejrůznějších ohrožení
života. Této skutečnosti si byli lidé vědomi již
dávno, proto byly zakládány hasičské spolky
v mnoha obcích už v 19. století a jejich činnost
pokračuje a bude pokračovat.
Ze záznamu archivu ve Žluticích se dočteme,
že dne 10. srpna 1881 byl založen v malé vesničce Nová Role hasičský sbor, který měl název
„Dobrovolný veřejný sbor hasičů v Nové Roli“.
V té době měla Nová Role 79 domů s 567 obyvateli.
Činnost novorolských hasičů pokračovala bez
přerušení i po vyhlášení Československé republiky. V r. 1935 měl sbor 43 aktivních členů a 33
přispěvatelů. V německy psané obecní kronice
je zapsáno, že v tomto roce měli 2 zásahy u požárů, 4 cvičení a na oslavách obce se zúčastnili
celkem 6x. I hasičský bál uspořádali. V té době
měla už Nová Role 1250 obyvatel.
V r. 1936 došlo k vytvoření ustavujícího obecního výboru civilní protivzdušné obrany.
Velitelem byl zvolen Čech – přednosta železniční stanice Josef Fronk. Po roce 1945 s příchodem nových osídlenců se obnovila činnost
sboru. V r. 1946 jako organizace „Svazu československého hasičstva“ pod názvem “Sbor dobrovolných hasičů v Nové Roli“. Zakládajícími
členy byli: J. Šmídl, Fr. Kohoutek, K. Ježek,
L. Kopač, J. Kučera, G. Guranič, R. Oulehla,
J. Kouba, O. Lavička, F. Chalánek, J. Urbánek,
L. Laňka, Machová. Velitelem se stal J. Šmídl
a byl jím od r. 1946 až do r. 1980, při čemž byl
v letech 1960 – 1976 i předsedou MěNV Nová
Role.
Prvním hasičským „sídlem“ byly dřevěné kolny,
vybavení sestávalo z motorové stříkačky, ruční
stříkačky na koňský potah a sušáku na hadice.
Postupem času se výstroj i výzbroj modernizovala. Všichni hasiči pracovali na stavbě nové hasičské zbrojnice a v r. 1956 se přestěhovali z dřevěných kůlen do nové zbrojnice, bylo postupně
zakupováno další nové vybavení a v r. 1972 konečně i cisternový vůz. V r. 1961 byl po ohlášení
z Nejdku celý hasičský sbor v pohotovosti k přípravě na likvidaci povodně řeky Rolavy. Celý
dlouhý den hasiči za pomoci vojáků a obětavých občanů evakuovali obyvatele vesnice, pomáhali zachraňovat dobytek. Další dny pak pomáhali občanům při likvidaci škod v rodinných
domcích. Za tento čin bylo sboru uděleno dne
12.12.1961 vyznamenání „ Za zásluhy“ z ústředí
ČSPO.
Podobná situace se opakovala v letech 1970
a 1974 - završena pak povodní v r. 1980, kdy
přívaly vod podemlely požární zbrojnici
a voda s sebou odvalila i část budovy a cisternový vůz. ZIL. Hasiči nesložili ruce v klín –
ale pustili se do výstavby nové zbrojnice v akci

„Z“, dokončené v r. 1987. Na stavbě pracovali
nejen hasiči, ale také místní občané, zejména
manželé Vovsovi, kteří vedli stavbu až do konečného předání. V následujících letech se
pak dokončovala rozsáhlá výcviková plocha
s překážkovou dráhou. Budova i výcviková
plocha je předmětem péče hasičského sboru –
každým rokem se upravuje, pečlivě a obětavě
udržuje a stala se místem tradičních podzimních soutěží o „Pohár města Nová Role“.
V každém roce své činnosti vyjíždějí novorolští
hasiči mnohokráte – likvidovali požáry domů,
chat a lesů,a to nejen na území Nové Role, ale
i mimo – vyjížděli hasit požáry do Nejdku,
Děpoltovic, Mariánské i v r. 1996 do Hájku,
kde hořel objekt benziny a do dalších míst
Karlovarského okresu.
Na podzim r. 1998 řeka Rolava sice své koryto
neopustila, ale dlouhotrvající deště způsobily,
že voda se převalila přes hráz rybníka nad
Novou Rolí s valila se silničním příkopem a silnicí dolů. Hasiči postavili pytle s pískem
a svedli vodu do Rolavy, další pytle s pískem postavili podél hráze před kostelem Sv. Michaela
tak, aby nebyly zatopeny rodinné domy na pravém břehu Rolavy. V r. 2002 bylo rozšířeno hasičské vybavení o gumový člun a ochrannou hasičskou výstroj pro zásahovou jednotku. V tomtéž roce se novorolští hasiči zúčastnili likvidace
povodňových škod v ústeckém kraji a znovu tak
dokázali, že si se všemi živly umějí poradit.
Všechna tato uplynulá léta ukázala, že lidé,
když se dají dohromady a když ví, co chtějí
a mají vůli toho dosáhnout – není překážek,
které by nezdolali. Novorolští hasiči jsou toho
důkazem!

V posledních deseti letech navázali hasiči kontakty s hasičským sborem z bavorského městečka Unterthürheimu a vzájemně se navštvují.
A po uzavření partnerské smlouvy mezi městem Nová Role a obcí Rüttersgrün v sousedním
Sasku v květnu 2002 se i spolupráce mezi hasičskými sbory úspěšně rozvíjí
Proto v letošním roce soutěž o „Pohár města
Nová Role“ už byla mezinárodní, neboť se jí zúčastnily oba německé hasičské sbory. Celkem
v sobotu 13. září 2003 soutěžilo 12 družstev
mužů a 6 družstev žen. Soutěž se konala
v rámci oslav 710. výročí vzniku Nové Role
a 122. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli. Význam spolupráce hasičských sborů bez ohledu na státní hranice v oblasti záchranářských prací neustále stoupá osvědčila se i při velkých povodních v r. 2002.
Sbor hasičů v Nové Roli se aktivně zapojuje do
přeshraniční spolupráce a cíleně se na ní připravuje. Důkazem toho je i projekt, jehož realizace byla spolufinancována (z 90%) z Programu Phare CBC – přeshraniční spolupráce:
oprava hasičského areálu, zakoupení PC pro
zlepšení komunikace s hasičskými partnerskými sbory, oprava hasičské techniky, finanční
příspěvek na soutěž a přátelské setkání, a vydání Almanachu seznamujícího s historií novorolských hasičů.
Hasičské soutěže proběhly za velké pozornosti
obyvatel a díky výborným výkonům všech družstev měla soutěž opravdu znamenitou úroveň.
U družstev německých hasičů je nutno ohodnotit, že soutěže v tomto rozsahu u nich neznají, ale přesto se s odvahou (všem hasičům
vlastní) do soutěže pustili. Výsledky budou jistě
všechny zajímat a tak je také uvádíme.

Výsledky soutěže – muži
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SDH
Jáchymov
Kyselka
NOVÁ ROLE
Pozorka
Děpoltovice
Hroznětín
Nejdek
Útvina
Mnichov
Bor
Unterthurheim
Rittersgrün

1. pokus
43,9
43,2
31,1
28,7
40,6
39,5
27,6
43,8
43,0
65,6
74,0
59,1

2. pokus
50,0
36,0
33,9
32,0
38,1
40,0
28,2
48,1
39,2
58,5
55,3
44,5

součet
93,9
79,2
65,0
60,7
78,5
79,5
55,7
91,9
82,2
124,1
129,3
103,6

pořadí
9
5
3
2
4
6
1
8
7
11
12
10

1. pokus
46,7
31,7
30,3
34,1
34,5
38,6

2. pokus
32,7
34,1
24,4
46,8
35,7
31,7

součet
79,4
65,8
54,7
80,9
70,2
70,3

pořadí
5
2
1
6
3
4

výsledky soutěže - ženy
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SDH
Útvina
Kyselka
Chodov
Mnichov
Jáchymov
Nová Role

Stanislav Hubáček – velitel SDH Nová Role
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TRIBUNA
Knihovna v Nové Roli

TÝDEN KNIHOVEN
6.10.2003 – 10.10.2003
ZVONY
Přiznávám se, že nezmám člověka, kterému by
se nelíbil hlas zvonů. Dokonce ani minulý režim nezlikvidoval tradici Českého rozhlasu
pouštět zvony nejrůznějších kostelů o nedělním poledni. A snad každý deváťák, který za
pár týdnů vyrazí do světa, si vzpomene aspoň
na pár veršů, které zvony opěvují.
Do Nové Role se opět po několika letech
zvony vrací.
Díky velkorysému daru přibyl ke stávajícímu
zvonu ještě další, nový 50 kg zvon. Oba zvony
pak byly připojeny na automatický pohon.
A tak již od Svatomichalské pouti zní opět
v našem městě v poledne hlas zvonu. (Pro zajímavost, můžete si podle něj klidně řídit hodinky, neboť je řízen velice přesným radiovým
signálem.)
Druhý, větší zvon pak bude nadále oznamovat
bohoslužby o významných svátcích.
Nám pak nezbývá, než si přát, aby naše zvony
oznamovaly jenom samé radostné události našeho života.
Dr. Miloslav Nesyba

NEZAPOMENEME
Bývalí novorolští
oldskauti, skauti
a skautky, vlčata
a světlušky
vzpomenou letošního
27. října
desátého výročí
náhlého odchodu

Vlastimila
Navrátila

jako všechny knihovny v republice
se naše knihovna zapojila
do této celostátní akce
a pro naše čtenáře
připravila zajímavý program
1. čtenářská amnestie pro hříšníky
(při vracení knih po upomínkách
odpustíme hříšníkům poplatky)
2. každý padesátý návštěvník získá knihu
3. každý čtenář knihovny může pracovat
na internetu 1/2 hodiny zdarma
4. každý nový čtenář přihlášen v týdnu
knihoven nemusí platit čtenářské
poplatky na rok 2003
5. každý dětský návštěvník dostane
sladkou odměnu
6. v pondělí ,v úterý a ve čtvrtek
od 15.00 hodin soutěž pro děti
7. besedy pro třídy ZŠ
8. výstava Proměny Nové Role
(k 710.výročí Nové Role)
9. soutěž pro děti „Co víš o Nové Roli“
(pro ZŠ)

BESEDA S POSLANCEM PČR
ZA KSČM
V rámci svých poslaneckých dní v Karlovarském kraji navštívil Novou Roli poslanec
PČR za KSČM, MUDr. Jiří Maštálka.
Téma zdravotnictví, o kterém hovořil, našlo
odezvu u přítomných, a tak se debata rozvinula
a otázky se jen hrnuly. MUDr. Maštálka zasvěceně a trpělivě odpovídal a vysvětloval situaci
ve zdravotnictví v ČR, ale i v EU, protože se
často účastní jako pozorovatel PČR, jednání
v Bruselu. Znalost problému, ve kterém jako
kardiolog pracoval v Plzeňské Fakultní nemocnici, jej opravňuje k porovnání přístupu vlády
a ministerstva. Také k možnostem lékařů
a zdravotníků vůči pacientům a naopak. Také
posuzování dnešních možností v léčebných postupech s dřívějším sociálním zabezpečením
a využíváním lékařské péče zná dokonale.
Návštěvu MUDr. Maštálky v Nové Roli ocenili
přítomní, mezi které patřil i starosta města
p. Heřman a pracovnice MěÚ.
Myslím, že beseda by si zasloužila větší pozornost občanů, zvláště, když v Nové Roli je
mnoho lidí, kteří ve svém pokročilém věku
zdravotní péči velmi potřebují.
Budeme se snažit i nadále zprostředkovat možnosti přednášek, které by lidem přiblížily možnosti řešení problémů, které tíží naši společnost.
Ludmila Voháňková

V roce 1968 se stal zakladatelem organizace Junák v Nové Roli – středisko JAVOR a byl jeho vůdcem do roku 1970, kdy byl Junák zakázán. V prosinci 1989
na Navrátilově chatě bylo středisko znovu obnoveno a „Tik“, jak znělo jeho
skautské jméno, byl opět zvolen jeho vůdcem až do poslední chvíle svého života.
V. Navrátil začal aktivně působit ve skautingu již ve svých klukovských letech
v Chrudimi, později v Mnichově Hradišti, až do 4. listopadu 1940, kdy byl
Junák rozpuštěn. Tamní skauti se tenkrát rozhodli vstoupit v ilegální činnost
a pracovali v junáckých zásadách dále s vybraným kroužkem hochů. 17. září
1944, v době největší nacistické zuřivosti, založili tito skauti tajnou oddílovou
radu, stali se aktivními členy Spojovacího oddílu mnichovohradištského, zapojeného do podzemní organizace PROUD. V roce 1946 byl Tikovi udělen
Junácký kříž „Za vlast 1939-45“ za zásluhy v době nesvobody a věrnost junáckému duchu. Dále v roce 1991 získal za zásluhy o skautské hnutí a stálou činnost oldskautské vyznamenání „Bronzové syrinx“.
Jak těžko byl Junák několikráte obnovován, tak tomu bylo rovněž v Nové Roli
v roce 1989. Při vzpomínce na Tika si uvědomujeme, kolik záslužné práce vykonal i při skautské výchově děti v Nové Roli, jak při přípravě letních táboru,
tak při organizování celoroční činnosti, také při veřejných oslavách.
Pokračujme nadále v jeho šlépějích.
Čest jeho památce!
Václav Šedivý
býv. kronikář střed. Javor
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SPORT V MEZIROLÍ
Šipky
V neděli 31. 8. 2003 se v Mezirolí konal nultý
ročník turnaje dvojic šipkách „HUBERT
PRIMA CUP“. V místním hostinci Hubert se
sešlo 12 dvojic z Nové Role, Nejdku
a Mezirolí. Hrálo se 501 M. O. na dva vítězné
legy. K dispozici byly tři automaty.
Po vyrovnaných bojích nakonec z „dvojitého pavouka“ vyšla vítězně dvojice Martin Pavlovič,
Josef Bartoš (Mezirolí), jež po zaváhaní v prvním zápase dokázala
pak projít levou stranou až do finále, kde
zdolala tým z Nejdku
ve složení Bohuslav
Dic, Miroslav Novák.
Třetí místo pak obsadila dvojice Pavel
Pavlovič (N. Role),
David Zelenka (Mezirolí).
Vítězná dvojice za svoje výkony obdržela (mimo
jiné) vepřovou hlavu a i ostatní účastníci byli odměněni. Byl mezi nimi i Pavel Pavlovič z Nové
Role, který hodil první bingo.
Významným sponzorem akce se stala fa. Masouzeniny Prima, která věnovala do soutěže hodnotné a chutné ceny, což ocenili všichni zúčastnění. Dalším sponzorem byl Hostinec Hubert.
Poděkování patří také p. Beňušovi za poskytnutí
šipkařských automatů a Martinovi Pavlovičovi
za pomoc při organizaci průběhu turnaje.

Pétanque
Na hřišti u Hostince Hubert proběhl v sobotu
6. 9. 2003 turnaj trojic v pétanque. Na pomyslné
startovní čáře se sešlo celkem 16 trojic. Kromě
místních borců přijeli hráči z Karlových Varů,
Nové Role, Nejdku, Pozorky, Kolové, Klatov
a Prahy.
Hráli jsme již druhý ročník tzv. “Mezirolského
švýcara“. Systém tohoto turnaje spočívá v tom,
že v každém kole se k sobě losují soupeři se stejným počtem vítězství a hraje se na časový limit
bez ohledu na průběžné skóre zápasu.
Za hezkého počasí bylo celkem odehráno pět
kol. Z těchto pěti kol vyšly celkem tři týmy se
ziskem čtyř vítězství. O umístění na stupních vítězů tedy rozhodoval rozdíl skóre. První místo
(+49) nakonec obsadila trojice ve složení Dita
Šimková, Filip Petříček (CP Vary), Jaroslav
Süssner (SK Koloťuci Mezirolí). Díky vynikajícímu závěru druhé místo (+37) vybojovala trojice: Rubi Goroňo (Praha/Maroko), Milan
Špitalský (Klatovy/Zavlekov), Blanka Doubravová (Praha).
Naopak lepší umístění ztratila trojice na třetím
místě (+23) až v posledním zápase.

Tato trojice hrála ve složení Petr a Lenka Plucarovi (PC Kolová), Anna Süssnerová (SK
Koloťuci Mezirolí).
Na 4. a 5. místě se umístily týmy z Kolové, jež
nám opět ukázaly jak uhrát remizu. Největším
rozdílem se podařilo zvítězit Rubimu Goroňovi.
Se svými spoluhráči získal v jednom kole vítězství o 24 bodů. Největšími smolaři byli Radek
Neužil, Petr Fico a Jiřík Fico z Mezirolí, kteří
nezískali ani jedno vítězství, ale byla jim udělena
cena útěchy.
Štědrým sponzorem se nám opět stala fa.Maso
uzeniny Prima. Již tradičním příspěvek poskytl
MěÚ Nová Role a Hostinec Hubert Mezirolí.
Všem sponzorům srdečně děkujeme.
Poděkování patří také těm jež se podíleli na přípravách turnaje (zejména úpravě hřiště) i jeho
zdárném průběhu.
Sportu zdar

Kategorie děti:
1. Pejšek Miroslav (Chranišov) - 71 bodů
2. Nekysová Kristýna(Chranišov) - 43 bodů
3. Šubrt Martin(Chranišov) - 30 bodů
Celkem bylo uloveno 49 ks ryb.
Největší úlovky:
sumec 78cm – Milan Tintěra
úhoř 77cm – Petr Pavlovič
kapr 50cm – Věra Pejšková
Nejúspěšnější rybáři a všechny děti byli odměněni věcnými cenami, jež věnovali sponzoři:
Restaurace U dědka Bečov, Smíšené zboží-večerka Bečov, Hostinec Hubert Mezirolí,
Řeznictví Pokorný Nová Role, Smíšené zboží
Chranišov (zajistilo také občerstvení, ve kterém
se vzorně o žaludky rybářů starala Eva
Ronnerová).
Všem zúčastněným a sponzorům děkuje

Süssner Jaroslav

Klub rybářů Mezirolí

Rybářské závody
Dne 13.9.2003 uspořádal Klub rybářů Mezirolí
rybářské závody „Mezirolský kapr“. Závodilo se
na hasičské nádrži v Mezirolí. Od 7.00 do 12.00
hodin soutěžilo celkem 27 rybářů o to, kdo nachytá „nejvíce centimetrů“ ryb. Chytalo se na jeden prut a jeden centimetr ulovené ryby byl
ohodnocen jedním bodem. Samostatně byla
hodnocena kategorie dětí (9 závodníků). V katgorii dospělých se nejvíce dařilo sourozencům
Štefkovým z Bečova. 1. místo obsadil Tomáš se
ziskem 252 bodů a druhý byl Josef – 212 bodů.
Další pořadí:
3. místo Milan Tintěra (Mezirolí) – 207 bodů.
4. místo Tonda Klement (Chranišov) - 153 bodů.
5. místo Petr Fico (Mezirolí) - 96 bodů.
6. místo Petr Pavlovič (Děpoltovice) - 95 bodů.
7. místo Věra Pejšková (Chranišov) - 50 bodů
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Ing. Evžen Homola <<SAEL>>
Karlovarská 140, 35735 Chodov
Tel./Fax: 352 666 987

TO TADY JEŠTĚ NEBYLO!!!
Auto SAEL přichází jako první v regionu s touto mimořádnou šancí pro Vás
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Každý zákazník, který zakoupí u naší firmy Auto SAEL Chodov nebo Auto SAEL Cheb nový vůz Škoda,
bude zařazen do slosování o nový automobil Škoda Fabia
A že je z čeho vybírat. Škodu Octavii můžete pořídit za 5.000 Kč měsíčně
a Škodu Fabii dokonce již za 3.500 Kč měsíčně
A havarijní pojištění s povinným ručením? O to se Vy – starat nemusíte
Bližší informace v našich prodejnách
Auto SAEL Chodov, telefon: 352 666 987 - Atuo SAEL Cheb, telefon: 354 43 15 51
Pro majitele starších vozů nyní nabízíme bezplatnou kontrolu brzdové soustavy vozu včetně vystavení protokolu
JE DŮLEŽITÉ BEZPEČNĚ A VČAS ZASTAVIT

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

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

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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