
A léta běží…

Právě jsme se rozloučili s rokem 2007, který je nenávratně 
za námi. Byl prvním rokem nového volebního období. Protože 
po volbách nedošlo k zásadním změnám ve složení zastupitelského 
sboru města, ve starém složení pracuje Rada města a ke změnám 
nedošlo ani ve funkci starosty a místostarosty, pokračoval vývoj 
města dle dříve připraveného scénáře a myslím, že ku prospěchu 
převážné většiny obyvatel.

Osobně jsem rád, že díky prozíravosti zastupitelů již v dřívějších 
letech byla zpracována projektová dokumentace na celkovou 
rekonstrukci základní školy a v loňském roce po udělení 
stavebního povolení a provedeném výběrovém řízení, byly opravy 
školy zahájeny. Zde je potřeba poděkovat poslanci parlamentu ČR 
za ODS, panu ing. Miloši Paterovi, který při porcování „medvěda“ 
v parlamentu získal dotaci 12 milionů korun na opravu naší ZŠ.

V letošním roce bude oprava pokračovat výměnou oken, 
zateplením stěn a rekonstrukcí střechy, kterou uniká nejvíce tepla. 
I pro letošní rok se ing. Patera – ODS – zasloužil  o devítimilionovou 
dotaci na opravu školy.

V roce 2007 se pokračovalo ve výstavbě nových parkovacích 
míst ve městě, v době necelého roku byla zrealizována splašková 
a částečně dešťová kanalizace v obci Mezirolí, a tak bych mohl 
pokračovat přes celou řadu dalších drobnějších akcí.

Velká diskuze se rozběhla mezi zastupiteli ve věci zdravotního 
střediska v Rolavské ulici.

Záměry známe snad všichni. Zdravotní středisko přešlo 
za částku větší než pět milionů z majetku paní MUDr. Pitelové 
do majetku města, byly obnoveny nájemní smlouvy pro všechny 
stávající lékaře a jsou vytvářeny podmínky pro zachování stávající 
lékařské péče. Záleží nyní jenom na orgánech města, aby byly 
co nejdříve pronajaty dosud volné nebytové prostory v tomto 
objektu a jeho provoz se stal rentabilní.

Využití nebytových prostorů v majetku města je dosud velikým 
problémem. A tak máme stovky metrů čtverečních, které jsou 
celoročně vytápěné a udržované a jsou jenom zátěží pro městský 
rozpočet.

V průběhu roku 2007 se nám podařilo zastavit ekonomický 
propad Technických služeb, které jsou společností s ručením 
omezeným se 100% - ním vlastnictvím města. Tato organizace 
nejenže za tři čtvrtletí roku 2007 vykazuje zisk ve statisících, ale 
zahájila i obnovu vozového parku bez požadavků na rozpočet 
města. Narovnal se i vztah mezi městem a touto organizací 
v návaznosti na provoz skládky komunálního odpadu.

Rok 2007 byl prvním rokem, kdy provoz TIC nezatížil rozpočet 
města a naopak město obdrženo nájemné v desítkách tisíc korun.

Jako velmi dobrou bych hodnotil péči města o starší spoluobčany. 
Bez problémů byl zajištěn chod našeho Domu s pečovatelskou 
službou a kladně byla hodnocena i činnost pracovnic z pečovatelské 
služby „Res vitae“ o ostatní starší spoluobčany, kteří ze svých 
domovů o jejich pomoc požádali.

 Velmi aktivně pracovala komise RMě pro práci se seniory, která 
zorganizovala řadu zájezdů, výletů a besed pro své vrstevníky. 
Poděkovat chci celé komisi, ale především předsedovi panu 
Jaroslavu Červenému za jeho nesmírně obětavou a iniciativní 
činnost. Mrzí nás, že pan Červený s ohledem na svůj zdravotní 
stav, požádal o uvolnění z této funkce k 31.12.2007. Dosud se nám  
nepodařilo za něho najít náhradu. Pokud máte nějaký typ, dejte 
prosím vědět.

Vážení spoluobčané, není možné si myslet, že všechno 
se nám v roce 2007 podařilo. Jsou věci, které se nedaří řešit ani 
v rodinách, kde o nich rozhodují většinou pouze dva lidé. Chod 
města je živým mechanizmem, který hodnotí téměř každý z jeho 
obyvatel. A ne každý má na chod věcí stejný náhled. Neshodne 
se patnáct zastupitelů města, natož jeho čtyři tisíce obyvatel.

Řada věcí před námi stojí v roce 2008 a řadu dalších plánujeme 
na další léta volebního období.

Přeji nám všem do roku 2008 pevné nervy, hodně zdraví a také 
trochu té pokory a sebekritiky v nazírání a řešení věcí společných 
ku prospěchu celého města.

Ladislav Cinegr
místostarosta města



Blahopřejeme

všem občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
lednu. 
Významné životní výročí oslaví tito 
občané:

 
Margita Dvořáková
Jiří Vavřina 
Jiřina Černá
Michal Dančo
Tamara Ženevská
Zděnka Vaidišová
Karel Šilhánek

Přejeme hodně zdraví -

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

Vítáme děti do života 

Ludmilu Mihálovou
Daniela Nykla
Moniku Brodilovou
Michala Smrčka

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám 
k narození Vašich dětí.

Milé děti, přejeme  Vám hodně zdraví 
a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

Dvě poděkování 

Děkuji  účinkujícím dětem z mateřské 
školy, členům zájmových kroužků Domu 
dětí a mládeže, pěveckému dívčímu 
sboru, hudební skupině a pořadatelům 
– komisi školské a kulturní za pestrý 
předvánoční program, kterým v pátek 
7. prosince potěšili všechny seniory. 
Velký sál kulturního domu tak opět 

ožil tvořivostí našich dětí a mládeže, 
přátelskou atmosférou seniorů.

Děkuji všem, kteří v uplynulém roce 
byli nápomocni seniorům v realizaci 
jejich plánů a společných akcí.  Komisi 
pro seniory přeji v roce 2008 hodně 
zdařilých akcí, trvalý zájem, podporu  
a dostatek aktivních účastníků

Jaroslav Červený

NOVÁ ROLE, ŠKOLNÍ ULICE, 
17. 12. 2007 - TAK TAKHLE 
SE PARKOVAT ROZHODNĚ 
NESMÍ. ZA OSOBNÍM 
AUTOMOBILEM MUSÍ ZŮSTAT 

PLNĚ PRŮJEZDNÉ DVA JÍZDNÍ 
PRUHY, TEDY 2 X 2,75 M A NAVÍC 
SE NIČÍ ZELEŇ.
TAKTO PARKUJÍCÍ AUTOMOBILY 
BUDOU ODTAHOVÁNY!!!

UPOZORNĚNÍ 
Ordinace MUDr. Švecové
Rolavská 237, Nová Role

OD 2. 1. 2008 ZMĚNA

ORDINAČNÍCH HODIN:
Pondělí 7.30 – 12.30 14.30 – 16.00          
 preventivní prohlídky
Úterý 7.30 – 12.30    
Středa 7.30 – 12.30    
Čtvrtek  12.00 – 15.30
Pátek 7.30 – 12.30    

ODBĚRY:
Po, St 6,30 hod.



Czech point

Vážení spoluobčané,
na základě zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy mají obecní úřady s rozšířenou působností a obecní 

úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 550/2006 Sb., dále notáři, pošta a Hospodářská komora ČR vydávat na požádání ověřené 
výstupy z informačního systému veřejné správy.

Občan tak bude mít možnost získat ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy nejen na tom úřadu, jenž je správcem 
tohoto informačního systému, ale např. i na poště, nebo na obecním úřadě, který je zapojen do informačního systému.

Správní poplatek za výpisy stanoví zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ten podle tohoto 
právního předpisu činí za každou jednu i započatou ověřenou stranu výpisu 50,-Kč /viz rejstřík k sazebníku – položka 3, písm. 
d), citovaného zákona/. Dle oficiálních zdrojů se od 1. ledna 2008 poplatek za první stranu zvyšuje na 100,- Kč. Ověřené výpisy 
se poskytují k nemovitostem, obchodním společnostem a živnostníkům na celém území ČR. Klienti jsou vždy před vytištěním 
ověřeného konkrétního výpisu  informováni z kolika stran se skládá, tedy i o celkové výši správního poplatku, který budou muset 
uhradit. 

Městský úřad Nová Role se stal úřadem, kde si můžete na jednom místě bez dlouhého cestování vyřídit:
• autorizované výpisy z katastru nemovitostí
• výpisy z obchodního rejstříku 
• výpisy z živnostenského rejstříku

Připravuje se ještě přístup do jiných registrů, hlavně výpis z trestního rejstříku.
Na Městském úřadě Nová Role Vám výpisy nabídneme od 14. 1. 2008.  Bude je vydávat správní odbor, dveře budou označeny 

samolepkou s logem Czech Pointu.

Otevírací doba:
Po, St 8.00 - 11.45 12.15 - 17.00
Út 8.00 - 11.45 12.15 - 16.00
Čt, Pá 8.00 - 11.45 12.15 - 15.00
 

Cílem je přiblížit veřejnou správu občanům co nejblíže.

Lenka Žigovičová, vedoucí SO MěÚ

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 23.

Nově vydané obecně závazné vyhlášky města   

Zastupitelstvo města Nová Role vydalo na svém 8. zasedání dne 29.11.2007 tři obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV), které jsou 
účinné od 1.1.2008. Co pro občany města vydání těchto OZV znamená ?

OZV č. 1/2007 jen potvrzuje dosavadní systém vybírání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na stávající poplatkové povinnosti občanů se tedy nic nemění a platí vše jako 
dosud – došlo skutečně jen ke kosmetickým úpravám s nově vyčíslenou kalkulací nákladů města na uvedený systém v odpadovém 
hospodářství. Obecně se dá konstatovat, že se na místním poplatku vybere zhruba jedna polovina hodnoty skutečných nákladů města 
na zajištění systému.

O OZV č. 3/2007 platí v podtatě to stejné, jako o OZV č. 1/2007, tzn., že byla pouze s drobnými úpravami vydána nová vyhláška 
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen VHP) a zrušena tak v současnosti nejstarší OZV města č. 5/1999 
v této věci. Na poplatkové povinnosti za VHP se opět nic nemění, avšak zásadní změnou je vydání OZV č. 2/2007, o stanovení okruhu 
vzdáleností okolo budov, kde nesmí být povoleno provozování VHP. Touto vyhláškou zastupitelstvo města vymezilo okruh 100 metrů 
od všech budov, kde nesmí být dle zákona povoleno provozování VHP a tak tento zákonný zákaz byl rozšířen v uvedeném okruhu 
100 m vydanou OZV na základě zmocnění v § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Vzhledem 
k husté soustředěnosti dotčených budov v centru města (jedná se o budovy školských, sociálních a zdravotních zařízení, státních orgánů 
a církví) se tak tento zákaz provozu VHP vztahuje v podstatě na celé centrum města s výjimkou jedné restaurace ve staré části obce 
v Chodovské ulici. VHP je možno též povolit ve stávajících restauracích v Jimlíkově a Mezirolí, případně na jiných místech mimo 
vymezený okruh, např. v zařízeních u novorolského rybníka, budou-li splňovat ostatní zákonné podmínky pro provoz VHP. Město tím 
dalo jednoznačně přednost morálnímu aspektu ochrany obyvatel a udržování pořádku ve městě proti statisícovým pravidelným ročním 
příjmům do rozpočtu města za provoz VHP.

Všechny uvedené OZV jsou k dispozici v tištěné podobě na podatelně MěÚ a na elektronických stránkách města - www.novarole.cz, 
a to včetně grafické přílohy k OZV č. 2/2007, kde je možno na výseku z katastrální mapy vidět výše uvedený vymezený okruh 100 m 
okolo příslušných budov. Ještě dodám, že na městském úřadu povoluje provozování VHP ekonomický odbor MěÚ a vzhledem k vydání 
OZV č. 2/2007 již v současnosti vydává na základě předložených žádostí více rozhodnutí o nepovolení VHP ve stanoveném okruhu 
s účinností od 1.1.2008.

Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role



1. A 2. A

2. B 3. A

Vánoční pečení

Cinky, cinky, cinkylinky,
už jsou tady Vánoce.

1.A má napečeno,
sluší jim to v zástěrce.

Vánoční jarmark
18. prosince se na naší škole konal vánoční jarmark. Žáci 

si krásně vyzdobili třídy i chodby, vyrobili vánoční dárky a rodiče 
napekli cukroví. Na chodbách se mlsalo a prodávalo, ve třídách 
se zase zpívaly koledy a děti předvedly své programy. Byla 
to kouzelná vánoční hodinka ve škole. Děkujeme všem dětem, 
rodičům i paní učitelkám za přípravu celé akce.

Zároveň přejeme klidný a spokojený rok 2008.

Paní učitelky a žáci z 1. stupně

Čertí školička

5. prosince se pavilon A naší školy proměnil v peklo. Všude 
se to hemžilo malými čertíky a čerticemi. Ve třídách se četlo, 
počítaly se pekelné příklady, zpívalo se a po čertovsku skotačilo. 

Luciferky (paní učitelky) pomáhaly svým čertím svěřencům 
vyrábět masky a postavičky čerta, Mikuláše a anděla. Poděkování 
patří i žákům z 5. třídy, kteří v přestrojení obcházeli všechny 
třídy a svým mladším kamarádům rozdali spoustu sladkostí. Jen 
se podívejte, jak s námi šili všichni čerti.



Prosinec s Josefem Ladou

Jistě jste i vy díky televizi zaregistrovali, že v prosinci 
uplynulo 120 let od narození a 50 let od úmrtí oblíbeného malíře 
a spisovatele Josefa Lady. I naše děti  ze 3. a 4. tříd si tohoto 

Jak to rychle uteklo

Vypadá to, jako by to bylo včera - právě skončilo léto a začal nový školní rok. Znovu jsme se sešli v naší mateřince - i když trochu jinak 
– někdo už nepřišel, protože mu nastaly opravdové školní starosti, jiní přišli, aby se začali rozhlížet po tom velkém světě i bez máminy 
a tátovy pomoci a poznali ho i z jiných stran.

A najednou je tu parta šikovných lidiček, kteří rychle chápou, učí se novým poznatkům a dovednostem, nacházejí parťáky pro svá malá 
i velká dobrodružství a poznávají, že všechno funguje i trochu jinak. A to se nediví jen ti malí, ale hlavně ti dospělí, kteří příliš nevěřili, když 
svůj malý poklad předávali do cizích rukou. Aby tyto pochybnosti vymizely dostali všichni příležitost přijít a podívat se.

A tak Myšky, Ježkové, Berušky i Žabky pozvaly své nejbližší na malé podzimní posezení a exkurzi.
Jako překvapení byly připraveny písničky, básničky i říkadla, cvičení na owerballech i aerobik. Jako očerstvení se podávalo kafíčko a čaj, 

který uvařily paní učitelky, dále bábovky, koláčky i jiné dobrůtky, které upekly šikovné maminky a babičky (taťkové?).
A tak byla možnost popovídat i o věcech, na které v tom každodenním shonu není čas, děti měly příležitost ukázat jaké mají hračky, 

představit rodičům své kamarády. 
Už teď se ví, že tohle setkání nebylo poslední – další už jsou na obzoru.
A aby Vám ostatním nebylo líto, že nemáte možnost tuhle prima partu vidět na vlastní oči, určitě se vám představíme i na veřejnosti. 

Ostatně – zpívání při příležitosti rozsvícení vánočního stromu jste měli možnost vidět (i když technika hanebně zklamala!), a další akce 
ještě chystáme. Slyšeli jste nás zpívat na vánočním setkání s důchodci, navštívíme obyvatele domu s pečovatelskou službou a připravujeme 
výstavku výtvarných prací v místní knihovně.

Za mateřskou školu v Nové Roli
sepsala Dagmar Schwarzová

umělce připomněly v projektu „Prosinec s J. Ladou“. Žáci 
malovali, četli z Ladových knih, seznamovali se s jeho životem 
i dílem a zpracovali pěkné projektové listy. Na jaře plánujeme 
s dětmi výlet za kocourem Mikešem přímo do Hrusic.



Knihovna Nová Role
Pasování čtenářů

Dne 14. prosince 2007 již potřetí v knihovně v Nové Roli 
probíhalo pasování čtenářů do Rytířského řádu čtenářů. Tohoto 
pasování se zúčastnilo 25 dětí. Rytíři řádu čtenářů se staly děti 
z 1. A a z 1. B ZŠ Nová Role.

Při příchodu děti přivítal opravdický rytíř. Po slavnostním 
zahájení a přednesení slibu pasoval malé čtenáře pan L. Cinegr, 
místostarosta města, do Rytířského řádu čtenářů.

Slibuji ve jménu všech krásných knížek - pohádek, příběhů 
i básniček:

• budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářů

• budu knížky opatrovat jako poklady nejvzácnější
• budu je mít rád
• budu se k nim chovat opatrně a s úctou 

Při pasování všichni slíbili, že budou řád dodržovat a  za pomoci 
rytíře to také potvrdili svým podpisem do pasovací listiny.

Každý pasovaný čtenář získal svou průkazku do knihovny 
a poprvé si mohl půjčit knihu z naší knihovny.

Na památku tohoto slavnostního dne byla rytířům - čtenářům 
předána pasovací listina  a také malá pozornost od knihovnic.

Věříme, že budou mít děti na tento den ještě dlouho hezkou 
vzpomínku a jako pasovaní čtenáři budou navštěvovat naši 
knihovnu rádi, četba se stane jejich zábavou a kniha dobrým 
kamarádem.

Ladislava Nemčičová

Dům dětí a mládeže

Dne 1. prosince vystoupil kroužek DDM pro hendikepované děti ve Staré 
Roli, které měly z jejich vystoupení velikou radost.

Hned 2. prosince zatancovala děvčata na Mikulášské besídce DDM
a 7. prosince přišla potěšit svým vystoupením babičky a dědečky na akci Setkání 
se seniory, které pořádalo město v Kulturním domě v Nové Roli.

Galina Černá
– výtvarný kroužek ZUŠ v Nové Roli

Již třetí výstavu pořádá v městské knihovně paní Galina Černá 
se svými svěřenci, dětmi, které navštěvují výtvarný kroužek 

na ZUŠ v Nové Roli. Děti si během roku na škole vyzkouší 
několik výtvarných technik – malování, koláže, keramiku 
apod. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnilo mnoho dětí 
i jejich rodičů. Kulturní program na vernisáž si připravil pan 
učitel Marouš a malí hudebníci. Práce dětí budou v knihovně 
vystaveny do  15. ledna.



Revitalizace na příkladu 
povodí Rolavy

V minulých dvou číslech Novorolského 
zpravodaje jsme si připomněli, 
že voda v krajině má nezanedbatelnou 
funkci. O co víc, na vodní prostředí 
se bezprostředně vážou biologicky 
nejrozmanitější ekosystémy na Zemi. 
V posledních dvou stoletích byly 
ovšem vodní zdroje v přírodě značně 
zredukovány: došlo k odvodnění 
mokřadů a velké části našich niv, přírodní 
koryta řek a potoků byla nahrazena 
tvarově zjednodušenými a napřímenými 
koryty, v městech a obcích byly vodní 
toky svedeny do velkokapacitních 
koryt, atd. V dnešní době shledáváme, 
že tyto technické vodohospodářské 
úpravy jsou na řadě míst zbytečné 
a málo prospěšné a hlavně, mají značná 
negativa. Proto je důležité vrátit vodním 
tokům a jejich nivám přírodní charakter 
alespoň tam, kde je to ještě možné. Tato 
obnova se souhrnně označuje termínem 
revitalizace.

 
Ráda bych vám nyní představila 

dvě lokality, které se nacházejí v těsné 
blízkosti Nové Role. Obě by si revitalizaci 
určitě zasloužily. Vysvětlím vám proč 
a jaké pozitivní efekty by případná 
revitalizace přinesla. 

První z lokalit je meliorační 
(odvodňovací) strouha, která se nachází 
asi 1 km od Nové Role, a to za garážemi 
ve směru silnice na Karlovy Vary (viz 
foto 1). Kdysi drobný vodní tok byl 
zahlouben za účelem odvodnění okolních 
zemědělských ploch, využívaných 
v současnosti jako pastviny. Dnes tento 
potůček spíš připomíná přímočarý 
a zarostlý kanál s betonovým dnem. 

klesla hladina podzemní vody a dno 
původního řečiště se ocitlo nad ní. 

 
Levý břeh Rolavy, který vy jako 

občané Nové Role využíváte k rekreaci, 
představuje ekologicky cenné stanoviště 
v blízkosti města. Smutné je na tom 
ovšem to, že tato lokalita brzy zanikne. 
Podle územního plánu města byla totiž 
určena k zástavbě. Pro mne jakožto 
externího pozorovatele je těžké posoudit, 
zda je ještě možné v této věci udělat 
krok zpět. Takové rozhodnutí patří 
představitelům města a vám, občanům. 
Já mohu pouze navrhnout, jakým 
způsobem by bylo možné tuto lokalitu 
naopak zhodnotit. 

Revitalizace Rolavy u Nové Role by 
předpokládala napojení opuštěného 
ramene na hlavní tok Rolavy. Ochranná 
hráz na pravém břehu Rolavy zůstane 
ponechána, ale levobřežní hráz bude 
posunuta až za úroveň říčního ramene 
(viz nákresy dole). Mezi oběma rameny 
tak vznikne přírodně zátopové území, 
které by při povodňových situacích mohlo 
zachytit značné množství vody. Úprava 
také předpokládá rozčlenění stávajícího 
koryta a odstranění jezů, které jsou 
migrační bariérou pro ryby. Místo nich 
vzniknou brody ke koupání. Je nutné 
vás jako občany ujistit, že revitalizace 
respektuje protipovodňovou ochranu 
města. Ba naopak, revitalizace je jedním 

Hloubka vody v korytě je tak nízká, 
že neumožňuje život vodních živočichů. 
Doprovodná vegetace prakticky 
neexistuje, a tak pastviny navazují 
přímo na břehovou hranu. Dochází tedy 
k intenzivnímu splachování živin a půdy 
do povrchových vod. 

Revitalizace této odvodňovací strouhy 
znamená zrušení stávajícího opevněného 
koryta. Na jeho místě se vytvoří pouze 
mělký průleh, kterým se „vlní“ korýtko 
s několika tůněmi. Nově vzniklý potůček 
bude mít obdobný charakter, jako jeho 
„kolega“ u Pozorky    (viz foto 2). Potůček 
bude lemovat vegetace (např. mokřadní 
byliny, keře a stromy), čímž jej oddělí 
od okolních pastvin. 

Takovéto řešení je z ekologického 
hlediska velmi pozitivní. Mělké, členité 
a zvlněné koryto zadrží větší objem vody 
a navíc přispěje k zpomalení odtoku 
(např. při vydatném dešti). Mělké 
koryto přispěje ke zvýšení hladiny 
podzemní vody, čímž se přirozeně 
zvedne i objem vody zadržený v půdě. 
Koryto doprovázené zapojenou 
břehovou vegetací se stane vhodným 
stanovištěm pro řadu vodních živočichů 
a vlhkomilných rostlin. Ty napomůžou 
k samočisticím procesům vody. Zároveň 
se vegetační pás stane účinným lapačem 
živin a půdy splachované z pastvin. 
Revitalizace vnese v konečném efektu 
do zemědělsko-kulturní krajiny vyšší 
harmonii. 

Druhou lokalitou je Rolava v Nové 
Roli (foto 3). Od Pozorky protéká Rolava 
zaříznutým údolím, které se u Nové Role 
otevírá. Proudění se proto zpomaluje 
a tok má přirozenou tendenci v nivě 
vybřežovat, vytvářet ramena a mokřady, 
které při povodni pobere hodně vody 
a proud zpomalí. Původně tomu takto 
opravdu bylo. Rolava se totiž v Nové 
Roli větvila do čtyř ramen. V 80. letech 
se dalo přednost výstavbě, a proto 
se přistoupilo k regulaci Rolavy. Její 
koryto bylo napřímeno, svedeno 
do jediného ramene, zahloubeno a sklon 
byl upraven třemi jezy. Protipovodňová 
ochrana byla dovršena výstavbou hrází 
po obou březích. 

Jak Rolava asi původně vypadala? 
Stačí jít jen asi 1 km podél řeky směrem 
k Niťárně, kde má Rolava mělké a členité 
koryto se zapojenou břehovou vegetací 
(foto 4). Jedno rameno ale přece zůstalo 
zachováno a v terénu je velmi dobře 
patrné (foto 5). Můžete si jej povšimnout 
při procházce po levobřežní hrázi. Zbyla 
z něj mělká vlnící se prohlubeň, stále 
ještě je lemována stromovím. Bohužel už 
tudy neprotéká voda, a to hned ze dvou 
důvodů. Zaprvé bylo zrušeno napojení 
na hlavní koryto Rolavy a dělí jej od něj 
hráz. Zadruhé zahloubením Rolavy 



Červení panteři Ohňostroj na závěr rozzářil již ztemnělou oblohu

z nástrojů, jak ničivým dopadům 
povodní předcházet – přispívá totiž 
k zachycování vody v krajině. A co víc, 
tento záměr je řešením obav představitelů 
města, že by při povodni mohlo dojít 
k ucpání profilu na úrovni lávky pro 
pěší, čímž by se voda vzdula a vylila 
vně hrází. „Za takovéto situace bychom 
vodu těžko mohli vrátit do řeky,“ jak při 
našem setkání konstatoval pan starosta 
V. Heřman. Revitalizace rovněž přiblíží 
lokalitu vám, občanům. Bude totiž 
doprovázena zřízením naučných stezek 
a odpočívadel.

Pokud dojde k plánované výstavbě, 
je možné ještě zvážit náhradní řešení, 
které by řece obklopené zástavbou 
zaručilo ekologické minimum. Toto 
řešení je koncipováno pouze v rámci 
stávající technické protipovodňové 
ochrany. Spočívá ve snížení hloubky 
a rozčlenění vlastního koryta Rolavy 
spojenou s odstraněním jezů, rozvolnění 

nákladů, která by zbyla na městu, se zcela 
jistě v dlouhodobém horizontu vrátí. 

Co dodat na závěr? Přemýšlejme 
v každodenním běhu nad tím, jak 
se k životnímu prostředí chovat 
odpovědněji. Prostě tak, aby se náš 
ekonomický růst neuskutečňoval na úkor 
budoucích generací. Výstižně to ve svém 
sloganu vyjádřil Saint-Exupéry: 
„Nedědíme Zemi po našich předcích, 
nýbrž si ji vypůjčujeme od svých dětí“.

Jana Lelut, absolventka PřF UK v Praze
Kontakt: janamost@centrum.cz

průběhu toku, založení zamokřených 
sníženin a zapojení vegetace. Alespoň 
takto by se z malebné Rolavy nestal 
neměnný tok sloužící pouze k evakuaci 
vody. 

Možná se ptáte: „Kdo to zaplatí?“ 
Revitalizace patří do balíku všeobecně 
prospěšných opatření, a tak je možné 
pro ně obdržet dotace. Za tímto účelem 
funguje v ČR Program revitalizace 
říčních systémů. Na akci by se jistě 
podíleli i Správci povodí. Navíc kvalitní 
revitalizační projekt může získat štědré 
dotace z evropských fondů.  Část 

Poděkování

RMě na svém zasedání dne 17 prosince 2007 přijala nepeněžní dar od MUDr. Emilie Pitelové. Darovací smlouvou předala paní 
MUDr. Emilie Pitelová Městu Nová Role ke dni 1. 1. 2008 bezúplatně celé zařízení své zubní ordinace. Město se tak zdarma stalo 
vlastníkem zubolékařské soupravy, RTG Gendex 765 DC, odlučovače amalganu a řady dalších věcí v hodnotě několika set tisíc korun 
potřebných po výkon další zubní praxe.

DĚKUJEME

Rozsvícení vánočního stromu

Letos jsme krásně nazdobený vánoční strom slavnostně 
rozsvítili v neděli 2. prosince. O kulturní program se postarali 
Červení panteři, Roháči a děti z Mateřské školy v Nové Roli. 
Všem patří dík za to, že nám svým vystoupením zpříjemnili 
první adventní neděli.



Velká cena „CONCORDIE a. s.
LESOV “ – Nová Role 8. 12. 2007

XIX. ročník. Startovalo celkem - 33 závodníků z celé ČR, 
včetně reprezentantů. Zúčastnilo se 9 oddílů:B. Sokolov, Olymp 
Praha, Bohemians Praha, GU Teplice VTŽ - Chomutov, Sokol M. 
Ostrava, Sokol - Zlín, Lokomotiva Cheb, Nová Role. Za Olymp 
Praha - startovali zahraniční závodníci - Gaya z Martiniku 
a závodník Jungbluth z Venezuely. Součástí - slavnostního 
zahájení bylo i vystoupení děvčat ASPV, pod vedením cvičitelky 
Jany Kotkové, jímž tímto děkujeme za spolupráci. 

Muži do 85kg:
1. P. Hrubý - /Sokolov/ - 310(140+170) - 371, 982 Si
2. P. Slabý - /Ostrava/ - 230(100+130) - 326, 859
3. K. Jungbluth - /O. Praha/ - 245(115+130) - 308, 558
4. H. Gaya - /O. Praha - 249(107+142) - 302, 243
5. V. Mastný - /N. Role/ - 234(103+131) - 288, 913
6. M. Podšer - /N. Role/ - 230(105+125) - 287, 920
7. A. Beran - /B. Praha/ - 239(102+137) - 287, 686
8. J. Tkáč - /L. Cheb/ - 210(85+125) - 266, 540
9. R. Neudert - /N. Role/ - 205(90+115) - 262, 711
10. R. Forch - /L. Cheb/ - 215(85+130) - 255, 034
11. A. Chvojka - /N. Role/ - 18678+108) - - 239, 544
12. P. Kadleček - /N. Role - 165(75+90) - - 197, 130

muži nad 85kg:
1. P. Hejda - /Sokolov/ - 345(155+190) - 357, 247
2. J. Anger - /Teplice/ - 301(135+166) - 337, 761
3. E. Mencl - /B. Praha/ - 276(129+150) - 299, 791
4. J. Karfiol - /B. Sokolov/ - 270(120+150 - 294, 971
5. R. Roub - /Plzeň/ - 270(117+153) - 282, 829
6. L. Kofoněk - /O. Praha/ - 211(94+117) - 242, 659
7. J. Machytka - B. Praha/ - 200(90+110) - 230, 822

masters do 85kg:
1. K. Saitl - roč. 1924 /Zlín/ - 103(45+58) - 440, 975 
2. J. Juríček - roč. 1945 /O. Praha/ - 180(78+102) - 368,7
3. M. Kubinec - roč. 1939 /Sokolov/ - 130(57+73) - 339,1
4. V. Klímek - /Sokolov/ - 15565+90) - - 287, 851
5. K. Mrnuštík - /N. Role/ - 157(70+87) - - 272, 824
6. J. Brodský - /B. Praha/ - 130(51+79) - - 265, 670

masters nad 85kg:
1. V. Tomšík - roč. 1936 - /B. Praha/ - 168(70+98) - 381461
2. P. Vacek - roč. 1944 - /Sokolov/ - 180(80+100) - 329, 93
3. F. Honzajk - roč. 1947 - /Sokolov/ - 185(80+105) - 310, 29
4. A. Krátký - /Chomutov/ - 171(75+96) - 277, 132
5. J. Gondáš - /N. Role/ - 220(95+125) - 260, 911
6. Z. Kadlec - - /N. Role/ - 208(96+112 - 244, 419
7. V. Mencl - - /B. Praha/ - 205(90+115) - 234, 189

ASPV-TJ N. Role

Stejně jako loni, tak i letos, se naše děvčata 
z oddílu ASPV-TJ N. Role účastnila několik 
vánočních besídek pro děti i dospělé a vystoupily 
se svou novou taneční choreografií.
     Nejprve to byla dětská Mikulášská besídka 
pořádaná DDM N. Role, dále vánoční posezení 
pro seniory a nakonec v hale TJ N. Role naše 
děvčata zahájila soutěž ve vzpírání, kterou 
pořádal novorolský oddíl vzpírání.
     Děvčata musím velmi pochválit, trénujeme 
jen 1x týdně a i přesto se některé náročné 
choreografie dokáží naučit velmi rychle!

ASPV-TJ N. Role
  Jana Kotková

Hodně zdraví a štěstí v roce 2008 
přeje za oddíl ASPV TJ N. Role

J+J



Nepovažuji se za patriota, ale 
nemusím se nikde a nikdy stydět 
za to, že jsem z Nové Role. Vždyť 
naše město, jako celek, je jistě jedno 
z nejhezčích a měst našeho okresu, 
či regionu. Řada rodinných domků, 
zateplené a pestrou „fasádou“ 
opatřené paneláky a nové chodníky, 
to vše zapadá do okolní zeleně 
našeho katastru – prostě Nová Role, 
náš domov. Tato oku ladící pohoda 
zřejmě inspirovala některého jedince 
nebojím se ho nazvat „debilem“, který 
pomocí spreje dokazuje svůj intelekt 
na fasádách cizích domů. Kdybychom 
v místní devítiletce, kterou jistě 
navštěvoval, pátrali o jeho školních 
úspěších, lehce bychom zjistili, 

úsilí a já dodávám jako házet perly 
sviním. Jó, abych s také trochu opřel 
o Novoroláčka. Nic moc, tendence 
stále klesající. Kde jsou časy kronikářů 
jako byl pan Frnka, pan Šedivý, či pan 
Červený. Tehdy se občan občas něco 
dozvěděl z historie města a podobně. 
Dneska vyplňují stránky této 
listovky různá organizační opatření 
a další úředním šimlem vymyšlené 
„koniny“, opsané z různých věstníků 
a nařízení, která nám na pokračování 
nyní předkládá Bc titulem opatřený 
tajemník v  domnění, že to někdo čte.

Bok Zdeněk

že se nejednalo o premianta třídy, ale 
že číslo jeho IQ je totožné s číslem jeho 
bot, či límečku jeho košile. Dovedu 
pochopit (ne schvalovat) zlodějíčka, 
který krade a něco poškodí, protože 
on od toto očekává zisk. Co však 
očekává blbý sprejer od čmáranice, 
když notabene si na to musí koupit 
jistě ne laciný sprej. Mě ani tak 
nezajímá  „osobnost“ tohoto umělce, 
ale spíš jeho rodičů, kteří takovýto 
„nepodarek“ zplodili a vychovali 
k obrazu svému. Výjimečně musím 
souhlasit s panem místostarostou, 
který v jednom z předešlých 
Novoroláčků  prohlásil, že něco dělat 
a financovat pro takovouto mládež 
v Nové Roli je zbůhdarma vynaložené 

Máme opravdu z čeho rozhazovat? Víme, jak hlasují ti, které jsme volili?

Jako opoziční zastupitelé si tímto článkem dovolujeme upozornit voliče a obyvatele obce na některé alarmující skutečnosti, které 
se na první pohled zdají být zcela nevinné tzv. v mezích zákona, v žádném případě se však neslučují s povinností a slibem zastupitelů 
hájit zájmy města a řádně hospodařit s jeho majetkem.

V době, kdy majetek města se nadále ztenčuje, aby obec mohla existovat a investovat, v době, kdy je jich zcela vyčerpán fond přivaděče 
tepla vytvořen za úplně jiným účelem než je čerpán a v době, kdy se dá lehce předvídat blízká nepříznivá ekonomická budoucnost naší 
obce, s většina zastupitelů, které jste volili, přiklání k variantě rozhazování (zcela v rozporu se svými sliby „chránit zájmy obce“).

Na posledním 8. Zasedání ZMě 29. 11. 2007 byl většinou hlasů schválen:
1) Prodej pozemků v centru města za neoprávněně zvýhodněnou cenu zastupitelce města (odhadovaná ztráta pro obec: cca 

150.000,-- Kč)
2) Prodej 2 nebytových prostor nevýhodnou metodou (odhadovaná ztráta pro obec: cca  2 x 200.000,--Kč)
3) Prodej bytu zrekonstruovaného z finančních prostředků města zaměstnankyni MěÚ za zvýhodněnou cenu (odhadová ztráta 

pro obec: cca 100.000,-- Kč)
4) Odstoupení předkupního práva města pro odprodej 1 nebytového prostoru (odhadovaná ztráta pro obec: cca 100.000,-- Kč)

Jsou to sice hypotetické částky (celkem  900.000,-- Kč), ale i tak se domníváme, že tyto „bonusy“ pro jednotlivce si nemůžeme dovolit, 
neboť rozdáváme ze společného majetku.

Dalším plýtváním, na které bychom rádi upozornili, jsou některé výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2008, hájící a zvýhodňující opět 
jen některé vyvolené skupiny obyvatel a jednotlivce na úkor nás všech. Stejně tak jako v minulém roce, kdy jsme předložený rozpočet 
připomínkovali a navrhovali opatření k zamezení plýtvání obecních fikaní (neprošel ani jeden návrh), jsme připraveni tak učinit i dnes. 
Je však zapotřebí, abyste se v hojném počtu zúčastnili právě tohoto zasedání a sami si udělali úsudek o tom, kdo a jak to s naší obcí 
ve skutečnosti myslí.

Tímto zveme občany a voliče k zamyšlení  při kávě: „Koho jsme to vlastně volili?“
Nesybová Hana, K Lávce 285, Nová Role, Škarda Libor, Svobodova 198, Nová Role, Pokorná Jitka, Jiráskova 134, Nová Role

Energie

Tak nám zase zdraží energie – si v těchto dnech stěžují 
lidé při čtení denního tisku. Ale my v Nové Roli jsme 
o něco napřed!  Nám město zdražilo cenu tepelné energie 
už na začátku tohoto roku. Pěkně, v klidu – na zasedání 
zastupitelstva v únoru t.r. při projednávání rozpočtu roku 
2007. Jak? Město zvýšilo Norobytu s.r.o. nájemné za pronájem 
tepelného hospodářství o 400 tis.Kč na 1 519 tis.Kč. „Město 
doplácí na tepelné hospodářství a mně v Mezirolí také nikdo 
neplatí uhlí, ani plyn. Doporučuji zvýšit  nájem za tepelné 
hospodářství“ - řekl  pan místostarosta na můj dotaz, dotaz 
občana z pléna, proč toto navrhuje. Peníze za nájem by ovšem 
měly jít do Fondu přivaděče, ale …

V červnu Norobyt rozesílal všem SVJ oznamovací dopisy 
s cenovou doložkou o předběžném zvýšení ceny tepla na 457 

Kč/GJ: nárůst proti roku 2006 činí cca 103 Kč – což je nárůst 
o 28,81% na ! Dá se to nazvat přímo skokový nárůst ceny! 
Proto jsem požádala Norobyt o kalkulaci ceny tepelné energie. 
A tak jsem uviděla, že na tomto zvýšení se podílí nejen 
zvýšení elektrické energie, nákup tepla od výrobce, nebo jeho 
množství, ale podstatně i náklad za pronájem zařízení, které 
Norobyt platí městu Nová Role. Tak je jasné, až bude město 
potřebovat peníze, tak zvýší nájem za zařízení a my budeme 
mít zase vyšší cenu tepla a teplé vody. A pan místostarosta 
bude spokojený, že my, obyvatelé panelových domů v Nové 
Roli, se nemáme lépe než on! To, že on si na rozdíl od nás,  
může vybrat, čím bude topit, mu pouze budí úsměv na tváři.

Myslím, že bychom měli říci DOST snahám města získávat 
peníze do rozpočtu tímto způsobem.

Olga Zámostná



SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno

řetízek 1200 Kč

 dále nabízím: 
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu
> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov

Tel.: 602 160 734

CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

Ad. Redakční poznámka
v Novorolském zpravodaji
(listopad 2007)

Zde na počátku musím odcitovat celou Redakční poznámku, 
neboť stojí za to, tedy cituji: „Veškeré příspěvky publikované 
v rubrice TRIBUNA jsou uveřejňovány v necenzurované 
podobě bez obsahových úprav, jak je přispěvatelé dodali 
a vyjadřují pouze stanoviska přispěvatelů. Redakční rada 
Novorolského zpravodaje se v žádném případě neztotožňuje 
s obsahem uváděných příspěvků. Redakční rada si v souladu 
se zápisem ze 21. zasedání rady města Nová Role ze dne 15. 10. 
2007 část 21/05 Zprávy z jednání komisí RMě bod 2) písm. b) 
vyhrazuje počínaje číslem 12/2007 právo neuveřejnit příspěvky, 
jejichž text bude obsahovat zjevné vulgarismy, pomluvy a lži“.

Zde pak Redakční rada (s odvoláním na RMě) jedním dechem 
sděluje že příspěvky jsou uveřejňovány v necenzurované podobě, 
druhým dechem pak uvádí, že bude příspěvky posuzovat tak jak 
je uvedeno.

Jak bude postupováno je jednoznačně uvedeno panem 
tajemníkem hned v následujícím čísle Novorolského zpravodaje. 
Zde v rubrice TRIBUNA pan tajemník „vytáhl šídlo z pytle“ 
a to v článku p. Vaverky seniory – Reálný socialismus v praxi.

Zde pan tajemník přímo uvádí: „Novorolský zpravodaj 
nejsou soukromé noviny ani soukromý bulvár, ale listovkou 

města, coby veřejnoprávního subjektu, který zpravodaj vydává 
za účelem poskytování korektních informací o dění ve městě“. 
Dále již necituji, neboť je to obhajoba postupu RMě a Redakční 
rady.

Rada města, jakož i redakční rada dává tímto občanům 
najevo, že pokud nám budete pochlebovat v článcích, velebit naši 
neomylnost, velkorysost, pak tento článek otiskneme. Pokud 
ale bude v článku uvedeno co nám nejde pod vousy (jakákoliv 
kritika), pryč s tím, vždyť je to vulgární, lež a pomluva.

To co schválila RMě a co se chystá praktikovat Redakční 
rada se v normální demokracii nazývá CENZURA. Neobstojí 
zde ani tvrzení, že o tom, za je článek vulgární, pomlouvačný 
či lživý nerozhoduje jednotlivec, ale Redakční rada.

Novorolský zpravodaj jak uvedl p. tajemník je listovka, ale dle 
zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku, tzv. Tiskový zákon se jedná o periodikum. 
Tento zákon pak neumožňuje vydavateli, ani Redakční radě 
rozhodovat o tom co tisknout nebo netisknout, rozhodovat 
o tom, zda je článek nepravdivý, lživý a pojem vulgarity si pak 
každý může vysvětlovat po svém.

Jsem pouze zvědav, zda se v Novorolském zpravodaji, či jinde 
přihlásí ta osoba v jejíž hlavě se zrodil tento nápad a nebude 
se skrývat za rozhodnutí RMě, nebo Redakční radu.

Miroslav Musil
Zastupitel města

Ad. Poznámka k článku p. Musila v listopadovém Novorolském zpravodaji
„Ad. Dětské hřiště“

Zde se v tomto článku Novorolského zpravodaje 12/2007 o mne „nechutně otírá“ pan tajemník ohledně výherních automatů (pro 
klid dušičky uvádím odbornou terminologii – výherní hrací přístroj). Patrně by nemělo žádný význam se k takové účelové slátanině 
vyjadřovat, ale musím. Předně, kdyby se Redakční rada držela redakční poznámky z NZ 11/2007, tak by Redakční rada tento příspěvek 
odmítla, neboť naplňuje všechny znaky rozhodnut RMě. Pan tajemník si účelově vybral a vytrhnul z kontextu část mého příspěvku v NZ 
11/2007 pod názvem Ad.: dětské hřiště, a to zejména tu, kde hovořím o výherních automatech. O těchto jsem psal pouze v kontextu 
s řešením bezpečnosti situace a uváděl jsme toto pouze jako příklad.

Pan tajemník zde uvádí, že zmatečně interpretuji zákon a mystifikuji občany, zde si nemíním hrát na právníka jako si na právníka 
hraje pan tajemník. Nebude ho osočovat z mystifikací, ani o špatném výkladu zákona, neboť zde jak je jeho zvykem, užívá ustanovení 
zákona účelově a poplatně. Toto si může každý občan ověřit v příslušném zákonu.

Pokud pan tajemník hovoří o tom, že jako radní a poté zastupitel jsem spolupracoval 
a udával linii řízení města, při čemž i dnes jsem součástí uskupení v zastupitelstvu 
města, které nese hlavní odpovědnost za řízení města. Nemůže se pan tajemník zbavit 
pocitu, že tzv. pláču sám nad sebou.

Pokud jde o ten pláč, tak mohu pana tajemníka ubezpečit, že se mýlí, že naopak 
je to on, kdo obrazně pláče nad cizím hrobem. Patrně si pamatuje, že jako radní 
i zastupitel jsem vystupovat nikoli proti výherním automatům (přístrojům), ale proti 
zřizování nových heren, zejména v okolí školy, a to konkrétně v OD Rolavan. Zde byla 
herna zřízena v rámci stavebního řízení o změně užívání. Pan tajemník pak s tím, 
že jsem ten, kdo apriori odmítá výherní automaty (přístroje) mate veřejnost. Pokud tvrdí 
pan tajemník, že jsem nic jako radní a zastupitel nekonal, buď se mýlí, nepamatuje si , 
nebo tak činí vědomě. Měl by si vzpomenout, že sám vypracovat ve věci herny písemný 
dodatek k rozhodnutí Stavebního úřadu v Nové Roli, kterým obhajoval rozhodnutí 
o změně užívání objektu OD Rolavan na hernu s VHP. Proto se mi jeví tvrzení pana 
tajemníka jako účelová se snahou sám sebe zviditelnit, jiného očernit.

Pokud je mi známo, pan tajemník je zaměstnancem Městského úřadu v Nové Roli, 
má na starosti pak zejména vedení tohoto úřadu a úředníků, kterým je oprávněn ukládat 
úkoly, vyžadovat jejich plnění a podobně.

Není však oprávněn zastupitelům, či zde konkrétně mně úkolovat, jak mám na jednání 
zastupitelstva jednat, rozhodovat a hlasovat. Není žádným nadřízeným zastupitelům, 
není oprávněn ani předjímat jejich rozhodnutí, nebo jim své přání „jak hlasovat“ 
podsouvat. Popřípadě je veřejně kritizovat jak se mají chovat  pást.

Miroslav Musil
Zastupitel města
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

VÝHODY
•Novinky a trendy 2008
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE 
a COMFORT, HARMONY

•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844

e-mail: info@manipul.cz

NOVINKY A TRENDY 2008
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