
do dnešního čísla Novorolského 
zpravodaje jsem si vybral dvě témata. 
První téma a myslím si, že v tomto 
měsíci nejznámější jsou Velikonoce. 
Většina z nás ví, že jsou to svátky 
křesťanské  a jsou spojeny s oslavou 
znovuzrození Ježíše Krista a jeho 
nanebevzetí. Nejsem věřící a proto mi 
nepřísluší se více o tomto křesťanském 
svátku rozšiřovat. Je to věcí lidí v 
této sféře  kompetentnějších. Více 
se budu věnovat lidovým tradicím 
o tomto svátku např. vítání jara. V 
dřívější době, kterou si ještě mnozí 
pamatujeme se chodívalo časně ráno 
po příbuzných na tzv. šupačku. S 
pomlázkou vyrobenou z vrbového 
proutí a řehtačkou, která byla dosti 
hlučná, aby bylo slyšet, že se již blížíme. Většinou 
jsem chodil s mladším bratrem. Po otevření dveří jsme 
čekali až nás paní domu pustí do bytu a ukáže kde jsou 
schována děvčata. Vždy nastala menší honička po bytě 
a vyšupání děvčat pomlázkou. Když jsme zarecitovali 
nebo spíše odříkali velikonoční říkanku, dostali jsme 
uvařené omalované vajíčko, tzv. kraslici nebo malou 
čokoládu. V současné době už kluci chodí po všech 
bytech a za říkanku „Bum, bum, bum nechte si vejce 
dejte rum“ dostávají velké čokolády a velké peníze a 
ani ti mladší   nepohrdnou alkoholem. O malovaná 
vejce nemají zájem, ty se vyhazují.  Někomu se to bude 
zdát humorné, ale mě to humorné nepřipadá. Je to asi 

Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

ta moderní doba. 
Stává se častým jevem, že děti kolem dvanáctého 

roku svého věku pijí veřejně alkoholické nápoje            
a kouří. Při otázce, zda to vědí rodiče, velice rychle 
odpoví, že ano a dokonce jim to maminka dovolila. 
Zcela bez ostychu lžou a ani se za to nestydí. Lež 
berou jako projev hrdinství. Stává se pro ně běžnou 
věcí v životě a věci cti jim vlastně nic neříkají. Je to 
jak v rodině, tak ve škole. Není přece možné, aby si  
toho učitel v šestých třídách o první vyučovací hodině 
nevšimnul. I přes kvalitní žvýkačku musí být přece cítit 
dvě vykouřené cigarety před začátkem vyučování. To 
samé platí i v rodině.  Jistě to není většina, ale myslím 

si, že je to asi jedna pětina. Což je 
číslo dosti vysoké. Jsem přesvědčen o 
tom, že se tento stav změní. Nebude 
to brzy, bude to tehdy, až my a naši 
potomci nebudeme hledat chyby na 
ostatních, ale podíváme se na sebe 
nebo do sebe a položíme si otázku: 
„O co jsem lepší já, než ten, na 
kterém ty chyby vidím? Mohu mu 
nějak pomoci atd.?“

Václav Heřman
starosta města       



Vítáme děti do životaVítáme děti do života
Adrian  M i c h a l
Eliška   R ů ž i č k o v á 
Laura    S t a ň k o v á

Vážení rodiče, upřímně Vám blaho-
přejeme k narození Vašeho dítěte.

Milé děti, přejeme  vám  hodně zdraví 
a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

Výzva občanůmVýzva občanům
Dne 2. dubna 2005 se při oslavách 200. 

narozenin Hanse Christiana Andersena 
odehrálo slavnostní zasazení stromu 
,,POHÁDKOVNÍKU“. Jedním z kmotrů 
stromku byl i pan starosta Václav Heřman. 
Do života jsme mu přáli spoustu nových 
pohádek a hlavně ať nám pěkně roste.  
Měli jsme z něj radost a pečovali jsme o 
něj. Byl pro nás totiž živou vzpomínkou 
na krásnou noc v knihovně. Jedno 
podzimní ráno loňského roku nás však 
z pohádkového snění vhodilo přímo do 
kruté reality. Větve i kmínek byly notně 
pochroumané. Druhého dne se situace 

SMS info službaSMS info služba

Upozorňujeme občany, že je již více 
než měsíc v provozu bezplatná služba 
zasílání informačních SMS zpráv města 
Nová Role. Odběr informačních zpráv je 
možno objednat formou SMS na čísle: 

+420 720 001 886
případně telefonicky na čísle : 

+420 353 176 311

nebo na e-mailu sliz@novarole.cz u 
operátora služby. Zprávy jsou zasílány 
bezplatně.

PozváníPozvání

Zveme všechny seniory na besedu 
s představiteli města, která se uskuteční 
ve středu 5. dubna 2006 v kulturním 
domě v 16 hod.

Přijďte si vyslechnout zprávy o plá-
nech města na zlepšování podmínek 
pro život obyvatel, informace k letošním 
volbám do Parlamentu ČR a též vzpo-
menout několik významných letošních 
Novorolských výročí.

Zve komise pro seniory

OmluvaOmluva 

V měsíci březnu došlo k chybné 
operaci při zpracování plateb  za odvoz 
domovního odpadu a následnému roze-
slání složenek občanům, kteří poplatek  
již zaplatili v únoru 2006. Za vzniklé 
nepříjemnosti se omlouváme a pro-
síme občany, jimž se tato nepříjemnost 
stala, aby tyto složenky zlikvidovali. 
Případné informace podáme ústně, 
telefonicky nebo elektronickou cestou 
na podatelně MěÚ, případně na e-mailu 
sliz@novarole.cz.

správní odbor MěÚ

ještě zhoršila. Celý stromek ležel na 
schodech vedoucích ke knihovně. Jsme 
jediné město, kde se něco takového 
stalo. Všude jinde ,,POHÁDKOVNÍCI“ 
prozatím vydrželi. Letos se budeme 
snažit vysadit nový stromek. Prosíme 
proto každého, komu nejsou pohádky, 
knihy a hlavně děti lhostejné, aby v rámci 
akce ,, POHÁDKOVNÍK II.“ přinesli do 
knihovny 1 Kč. Ve městě nás žije přes tři 
tisíce a to by v tom byl čert, kdyby se na 
stromeček nevybralo. Tentokrát nám snad 
bude dělat radost o pár desítek let víc.

Patricie Handšuhová

PozvánkaPozvánka
  
Vážení spoluobčané, tímto Vás zveme 

na stavění májky, které proběhne v  
neděli 30. dubna.

V 17 hodin v Jimlíkově, v 18 hodin 
v Nové Roli ve staré části obce a v 
19 hodin v Mezirolí Vám k poslechu 
zahraje Novorolská dechovka. 

V Nové Roli se o hudbu postarají až 
do půlnoci Walchaři.

Kácení máje se uskuteční v pátek 
2.6.2006 od 18:00 hodin.

VýzvaVýzva

Vyzýváme občany města, kterým se        
v minulém a letošním roce ztratily klíče, 
hodinky, přívěsky a další drobné věci, 
aby se přišli přesvědčit na podatelnu 
MěÚ, zda právě jejich věci nejsou u nás 
uloženy v oddělení ztrát a nálezů. Mezi 
nalezenými věcmi se vyskytují i takové 
rarity, jakými jsou například kukačkové 
nástěnné hodiny či kompletní klíče od 
automobilů i s dálkovými ovladači  auto-
alarmu a centrálního zamykání. 

PozvánkaPozvánka

Dne 22. dubna 2006 od 9 hod. zveme 
všechny občany, kteří chtějí pomoci 
při vytěžení stromu a palivového dřeva 
na stavění májky. Sraz před autodílnou 
pana Lavičky.

BlahopřejemeBlahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí       
a Jimlíkova , kteří oslaví své narozeniny 
v měsíci dubnu 2006. Zvláště blahopře-
jeme k významnému životnímu výročí 
těmto občankám: 

Jarmila F r a n k o v á
Brigita Š v e c o v á

Přejeme Vám hodně zdraví, klidný          
a spokojený život.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel



Zápis z jednáníZápis z jednání
- 68. schůze RMě:- 68. schůze RMě:

• schválila úpravu celkové výše nájmu 
pro rok 2006 za pronajaté pozemky 
ČZS, ZO Stará Bouchalka

• uložila OŽPV zveřejnit záměry 
prodeje pozemků číslo 510/3; 1267/2; 
1264/2 a 1030/1 v k. ú. Nové Role      
a dále záměry na prodej p. p. č. 638/
8; 672/8; 998; 328/13; 431/14; 431/4; 
431/16; 431/7; 432/2; 431/15; 431/12 
a 431/11 v k. ú. Mezirolí. 

• zamítla žádost pana Tomáše Hrušky 
o mimořádné přidělení nájemního 
bytu

• schválila s účinností od 1. 4. 2006 
navýšení speciálně stanoveného 
nájemného v bytových domech A, B, 
C v Nové Roli z dosavadních 5 Kč/m2 
na 5,10 Kč/m2 plochy

• vzala na vědomí dopisy pana 
Počepického z Nové Role

• doporučila ZMě pověřit kontrolní 
výbor ZMě provedením podrobné 
kontroly postupu města při 
výběrovém řízení na akci „Nová Role, 
sídliště Svobodova, řešení dopravy     
v klidu“

• vzala na vědomí předloženou 
zprávu z jednání komise pro seniory  
a odvolala na vlastní žádost z 
funkce člena komise, paní Ludmilu 
Voháňkovou. RMě vyslovila paní 
Voháňkové poděkování za činnost     
a dosavadní spolupráci s městem

• nesouhlasila s návrhem zdravotní 
a sociální komise vybudovat plot            
s uzamykatelnou brankou kolem 
DPS

• uložila jednateli TS Nová Role s.r.o. 
zajistit likvidaci poničeného oplocení 
u DDM Nová Role

• vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR ve sporu s členkou ZMě 
paní Olgou Zámostnou o oprávnění 
k výkonu funkce starosty města na 
počátku roku 1999. Dovolání paní 
Zámostné bylo zamítnuto a opravný 
prostředek proti rozsudku není 
přípustný

- 69. schůze RMě:- 69. schůze RMě:

• schválila pronájem části p. p. č. 17/2 
a části 298/1 v k. ú. Nové Role

• uložila OŽPV zveřejnit záměr 
obce na pronájem p. p. č. 1514/15                       
a 1092/32

• uložila OŽPV ve spolupráci s 
Norobyt, s.r.o. a EO MěÚ zajistit 
legalizaci stavby předávací stanice 
tepla v Mírové na pozemku ve 
vlastnictví města Loket – p. p.             
č. 133/1 v k. ú. Mírová

• zamítla žádost pánů Tomáše Pohůnka 
a Radka Adamce o mimořádné 
přidělení nájemního bytu

• vzala na vědomí předložený zápis 
ze zasedání dozorčí rady obchodní 
společnosti města Norobyt, s.r.o. ze 
dne 22. 2. 2006

• vzala na vědomí předložené zápisy 
z jednání komise zdravotní a 
sociální, osadního výboru Mezirolí, 
kontrolního výboru a komise školské, 
mládeže a tělovýchovy

• uložila starostovi města svolat 
jednání vedení města s nájemcem 
kulturního domu v Nové Roli za 
účelem projednání další koordinace 
kulturních akcí ve městě

Celé zápisy z jednání obou zasedání 
RMě najdete na internetových strán-
kách města, u členů zastupitelstva nebo 
na samotném MěÚ.

Ladislav Cinegr
místostarosta města

určených pouze jedenkrát týdně. Vývoz-
ním dnem ve městě Nová Role, částech 
Mezirolí a Jimlíkov bude počínaje dnem 
1. dubna pouze pondělí.

Pokud má někdo potřebu vyvézt 
velkoobjemový odpad v jiný den, je 
TSM, s.r.o. toto za úplatu pro každého 
zajistit. Podrobnější informace získáte 
na telefonech číslo 353 851 257 nebo 
353 851 561.

volejte jednatele TSM, s.r.o. pana Ježka 
(724 054 864) nebo místostarostu 
města pana Cinegra (724 180 148)

Odvoz velkoobjemového odpadu

Z důvodu neustále narůstajících ná-
kladů na odvoz PDO bude, TSM s.r.o. 
zdarma vyvážet velkoobjemový odpad 
od kontejnerů a popelnic z míst k tomu 

Jarní úklidJarní úklid
V měsíci dubnu přistaví TSM, s.r.o. 

na náklady města velkoobjemové kon-
tejnery k zajištění jarního úklidu do jed-
notlivých částí města a zahrádkářských 
osad takto:

8. dubna
• Bouchalka I (p. Červený)
• Bouchalka II (p. Šperl)
• Za Porcelánkou (p. Pata)

15. dubna
• U Rolavy (chovatelé)

• U Trati (p. Kunštár)

• Stará obec – za mostem

22. dubna
• U Mašků 
• U Plynárny (p. Procházka)

29. dubna
• Stará obec – u autoservisu p. Lavičky
• Jimlíkov (p. Řádek)

• Mezirolí (p. Süssner)

Osoby uvedené v závorkách jsou 
o místu přistavení informovány.                  
V případě větší potřeby či nejasností 



Zápis do mateřské Zápis do mateřské 
školyškoly

Zápis do mateřské školy v Nové Roli, 
Rolavská 234 se koná dne                     
  19. dubna 2006 (ve středu) od 1300 do 
1530 v budově MŠ – ve třídě berušek.

Zápis se týká všech dětí, které chtějí 
rodiče umístit do MŠ v průběhu celého 
školního roku – tj. od  1. 9. 2006            
do 30. 6. 2007.

Do mateřské školy se přednostně 
přijímají děti zaměstnaných rodičů 
ve věku od 3 let  (ve výjimečných 
případech i děti od 2 a půl let - 
zaměstnaných matek).

Matky, které jsou na mateřské nebo 
rodičovské dovolené a chtějí zapsat své 
dítě do MŠ, mohou v případě volné 
kapacity MŠ využít těchto možností:

• pobírají-li na dítě státní rodičovský 
příspěvek, mohou toto dítě umístit 
do MŠ na  celý měsíc na 4 hodiny 
denně (od 800 do 1200)

• jsou-li na mateřské dovolené 
s mladším dítětem,starší může MŠ 
navštěvovat celý měsíc neomezeně

Tyto děti jsou do MŠ přijímány 
obvykle jen na dopoledne, mimo 
jakýchkoli prázdnin a s omezením do-
cházky v případě potřeby MŠ (absence 
učitelek, nutné opravy v MŠ během 
provozu apod.)

Co mateřská škola nabízí vašim 
dětem ?

• odbornou, výchovnou a vzdělávací 
péči (vzdělávací program „Kudy, 
kudy cestička“ – putování se 
zvířátky – beruškou,žabkou,ježkem
,myško)

• příjemné estetické prostředí
• zájmové kroužky – hudební, 

tělovýchovný, pracovně-výtvarný, 
dramatický

• individuální a skupinovou práci 
s dětmi s odkladem školní docházky

• spolupráci s Pedagogicko
    -psychologickou poradnou a se 

Speciálním pedagogickým centrem 
v Karlových Varech

• návštěvy divadelních představení, 
návštěvy kouzelníka

• návštěvy knihovny, ZOO, exkurze 
• besídky, karnevaly, dny otevřených 

dveří…
• spolupráce se ZŠ a ZUŠ

K zápisu s sebou přineste vaše číslo 
účtu v bankovním ústavu – z důvodu 

ZČ energetika, skupina ZČ energetika, skupina 
ČEZ oznamujeČEZ oznamuje

K provedení nezbytných prací na 
zařízení distribuční soustavy jsme 
nuceni

přerušit dodávku elektřiny 
ve staré části obce dne 18. 4. 

2006 od 8 do 14 hod.

Jedná se o ulice:

• Jiráskova

• Luční

• Polní

• Za Zastávkou

• dolní část Chodovské ulice

Žádáme naše zákazníky v souladu 
s ustanovením § 25, odst. 4, písmo 
d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb. 
o pochopení pro toto nezbytné 
omezení a doporučujeme jim provést 
předem potřebná opatření k zamezení 
případných škod. Dodávku obnovíme 
v nejkratším možném čase po ukončení 
prací.

Pozor!
Z hlediska bezpečnosti je nutno 
zařízení distribuční soustavy          
i v této době považovat za 
zařízení pod napětím!

Pro případné informace volejte 
prosím linku  840 840 840       

bezhotovostní platby stravného a škol-
ného a číslo telefonického spojení na 
vás, dále rodný list dítěte.

Na Vaše děti se těší kolektiv zaměst-
nanců MŠ

Bohumila Matuščáková
ředitelka MŠ

Ilustrační foto



Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 2.Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 2.

Právo na informace – jeho základ a hlavní omezení výkonu tohoto práva

Právo na informace je každému zaručeno v ústavním pořádku České republiky, a to v čl. 17 Listiny základních práv 
a svobod. Zároveň je zde ale dána možnost toto právo zákonem omezit za účelem ochrany společnosti a ochrany 
práv a svobod jednotlivců ve společnosti. Je velice důležité pro celou společnost, aby si její jednotlivci dostatečně 
silně uvědomovali obě zmíněné roviny – tzn. právo a proti tomu omezení práva a z toho vyplývající povinnosti. 
Kromě zmíněné možnosti omezit právo na informace zákonem (ke konkrétním příkladům se za chvíli vrátíme) je 
toto právo významně omezeno již ve vlastní Listině základních práv a svobod, a to v čl. 10 právem na ochranu osob 
před neoprávněným nakládáním s údaji o nich. Orgány veřejné moci a tedy i naše orgány obecní samosprávy, města 
Nová Role, mají dále povinnost (dle uvedeného čl. 17 listiny) přiměřeným způsobem v souladu s příslušným zákonem 
poskytovat informace o své činnosti. 

Obecně se dá říci, že každý má právo na jakékoliv informace a volného nakládání s nimi, není-li to zákonem 
vyloučeno či jinak omezeno. Takovými vyloučenými, resp. informacemi omezenými k dostupu jen za určitých zákonem 
stanovených podmínek, jsou zejména citlivé osobní údaje, důvěrné informace o majetkových poměrech osob, utajované 
skutečnosti, obchodní tajemství, autorská práva, informace z vnitřních předpisů neurčených k vnějšímu informování či 
informace ve stádiu zpracovávání či přípravy pro různá rozhodnutí např. ve správním či trestním řízení. 

Při respektování zákony stanoveného omezení nakládání s informacemi je právo na informace obecně upraveno zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bohužel tento zákon byl rozsáhle a velmi složitě nyní novelizován 
zák. č. 61/2006 Sb. tak, že bez zpracování úplného znění zákona, vydání několika zákonem avizovaných prováděcích 
předpisů a správného výkladu účinnosti novely (tato účinnost je stanovena hrubě v rozporu s platným právem České 
republiky), se jeví postupování podle tohoto zákona jako právně velmi nestabilní s možností různých výkladů, co a jak 
je skutečně po právu. Pro nás na městském úřadu v Nové Roli to znamená vydat zcela nová pravidla města Nová Role 
pro zajištění přístupu k informacím, a to po důkladném zhodnocení, co skutečně lze a je nutno v takových pravidlech 
upravit po právu a jak. Tato pravidla by měla být schválena radou města v průběhu měsíce dubna 2006 a poté zveřejněna 
tak, aby byla každému dostupná.

Další, speciální úprava práv na informace důležitá pro občany obce, je dána přímo zákonem o obcích v § 16 odst. 2 
pís. e). Uplatňovat tato práva může občan obce starší 18 let, který je v obci hlášen k trvalému pobytu, ale i další osoby 
starší 18 let, které vlastní na území obce nemovitost či jsou cizími státními občany v obci hlášeni k trvalému pobytu. A 
o jaká práva na informace se to jedná konkrétně ? 

•   nahlížet do rozpočtu a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, 
•   nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce,
•   nahlížet do usnesení rady obce,
•   nahlížet do usnesení výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce 

a pořizovat si ze všech výše uvedených dokumentů výpisy. Obecně platí, že má-li někdo právo si z něčeho pořídit výpis, 
je hospodárnější, rychlejší a celkově výhodnější pro všechny pořídit pro zájemce kopii takového dokumentu. Tímto 
principem se řídíme také na našem úřadu. Je však nutno důsledně rozlišovat, že např. na rozdíl od zastupitelstva města 
má občan u zápisů z rady města a výborů zastupitelstva města a komisí rady města dle zákona o obcích právo pouze 
na nahlížení a tedy informace o usneseních těchto orgánů obce. Jejich zápisy jsou na rozdíl od zápisů ze zastupitelstva 
města z tohoto pohledu obecně nepřístupné. Všechny podstatné věci – skutečná rozhodnutí ve věcech jsou však vždy 
v dostatečné formě obsažena ve vlastním usnesení a to je pro informovanost občanů to nejdůležitější. 

Samozřejmě, že povinnost obcí či krajů nebo orgánů státu a ostatních orgánů veřejné moci informovat o své činnosti 
či poskytovat informace na vyžádání vyplývá z mnoha zákonů, jako namátkou zákon o právu na informace o životním 
prostředí, o veřejném ochránci práv, o veřejných zakázkách, stavební zákon či správní řád, který mimo jiné upravuje 
povinnost správních orgánů mít úřední desku pro zveřejňování příslušných dokumentů. Obsah úřední desky se přitom 
povinně zveřejňuje též elektronicky, takže je dostupný na internetu.                                      

Jsem přesvědčen, že v současné době, kdo má zájem o informace, na které má právo, má vždy možnost si tyto 
informace získat, a to i z více různých zdrojů. Svět je v současnosti jedno velké otevřené fórum, kde je spíše problém 
ochrana takových informací, jejichž neoprávněné zveřejnění a nakládání s nimi poškozuje práva třetích osob. Proto je 
vždy nutné realizovat právo na informace velmi zodpovědně s vědomím mezí, které jsou mu dány.                                   

Bc.Vladimír Dicá, tajemník MěÚ



Zápis do mateřské školy Zápis do mateřské školy 
v Mezirolí.v Mezirolí.

se uskuteční v úterý 25. dubna 2006 
od 9 do 16 hodin ve třídě mateřské 
školy.

Do mateřské školy se přijímají děti od 
tří do šesti let, na které matky nepobírají 
mateřský příspěvek. Děti mladší tří let, 
na které matky nepobírají příspěvek, 
lze přijmout, pokud počet dětí ve třídě 
nepřesáhne státem stanovenou kapaci-

tu. Maminky, které pobírají mateřský 
příspěvek mohou umístit dítě do MŠ  na 
4 hodiny denně.

Nabízíme:   
• péči o děti v době od 6 do 16 hod.
• možnost příchodu do MŠ dle 

potřeb rodičů  (na základě 
dohody)

• pobyt v menším kolektivu dětí
• vzdělávání na základě aktivní 

účasti dítěte
• individuální práci  s dětmi 

s odkladem školní docházky
• spolupráci s pedagogicko
    -psychologickou poradnou 

– nápravu řeči
• využití svátků a významných 

událostí v průběhu školního roku  
k vytváření radostné atmosféry    
(divadlo, besídky, karneval,  
soutěže..)

Přijďte se podívat, jak si hrajeme.                
Šárka Vlasáková

ředitelka MŠ

Hra, nebo učení?Hra, nebo učení?

Rodiče od učitelek mateřských škol 
očekávají, že budou ve své práci profesi-
onály a zvládnou všechny role, potřebné 
při výchově a vzdělávání jejich dětí. A 
tak je učitelka maminkou, pedagogem, 
organizátorem i komunikátorem, ale 
také manažerem a třeba i obchodní-
kem.

Trendem současnosti jsou spontánní 
činnosti dětí a volná hra. A tak když 
při příchodu do MŠ nahlédnou rodiče 
do třídy, vypadá to, že děti si jen hrají a 
učitelky nemusí nic dělat. 

Dovolte mi popsat Vám jednu hru – 
hru „Na obchod“ a pak posuďte sami.

Hra „Na obchod“ je mezi dětmi velmi 
oblíbená. V průběhu času jsme si vytvo-
řili řadu pomůcek, které tuto hru oboha-
cují. Děti mají k dispozici spoustu obalů 
od potravin – krabičky od čajů, sýrů, 
čokolád, sušenek, dále modely ovoce, 
zeleniny, pečiva a jiných potravin. Mají 
také nákupní tašky, peněženky, dětské 
peníze i kreditní karty, nezbytností je 
pokladna se „čtečkou“ kódů i cenovky 
na potraviny.

Na počátku hry je potřeba postavit 
prodejní pult a uspořádat zboží podle 
druhu. Už tady se děti formou hry učí 
třídit předměty. Pečivo na tácky, ovoce 
do košíku, do jedné řady sýry a do druhé 
pasty na zuby. Ty starší na to dohlížejí a 
vzájemně kontrolují, jestli je to správně. 
Dochází ke komunikaci mezi dětmi. 
Z povzdálí je pozoruji, děti se samy do-
hodly na uspořádání, není třeba zasaho-
vat. Kupodivu se bez konfliktu dohodly 
i na vedoucí úloze a tak už máme i pana 
prodavače a pokladního. Menší děti si 
berou nákupní tašky a peněženky s pe-
nězi. Ty, které chodí do školky „už dlou-
ho“ vědí, že se musí postavit do fronty. 
Nové děti se tlačí rovnou k pultu. Tento-
krát musím zasáhnout. Beru nejmladší 
Elišku za ruku a stavíme se za ostatní. 
Vpředu zatím nakupuje Kuba: „Tak já 
chci tohle… tohle… a  tohle…“, ukazuje 
na zboží. Znovu vstupuji do hry: “Jaku-

be, zkus říct, jak se to jmenuje.“ „No 
přece sýr, čokoláda a banány,“ podivuje 
se Kuba, jak to, že to nevím. Já se usmí-
vám. Aniž by to děti tušily, učí se názvy 
potravin a rozšiřují si tak slovní zásobu. 
Také prodavač je aktivní a nabízí další 
zboží, rozvíjí se souvislé vyjadřování a  
upevňují návyky slušného chování.

Opodál si mezi sebou „něco“ vysvět-
lují Míša s Davidem. Nechávám je. Za 
chvilku přichází Míša za mnou: „Paní 
učitelko, že tohle je víc, než tohle,“ a 
strká mi před oči dvě mince, pětikoru-
nu a dvoukorunu. „Jak jsi to poznala?“ 
„Protože pět je víc, než dvě.“ Pokyvuji 
hlavou: „Máš pravdu, Míšo, pět je víc, 
než dvě,“ a mám radost, protože se mi 
potvrdilo, že Míšu můžu bez obav pustit 
v září do základní školy. Ani nemusím 
provádět cílenou diagnostiku. Zájem o 
písmenka a číslice je u předškolních dětí 
jednou ze známek školní zralosti.

Hra plyne v poklidu, děti nakupují a 
nakoupené zboží odnášejí „domů“, kde 
z něj připravují hostinu. Nepotřebné 
obaly odkládají do velké krabice..

V obchůdku zatím čeká Jirka s Rad-
kem. Jirka se zálibně probírá získanými 
bankovkami a Radek netrpělivě vyhlíží 

další zákazníky. „Paní učitelko, on už 
nikdo nenakupuje,“ zlobí se Radek. 
Dívám se na vyprázdněný pult: „No, 
jo, Radku, ale vždyť vy nemáte už co 
prodávat.“

„Tak já si pro to jedu,“ řeší rychle 
situaci Radek a vyráží pro odložené kra-
bičky. Mám co dělat, abych ho zadržela. 
„Počkej, takhle to ale nejde. Obchodník 
musí pro zboží do skladu a musí za něj 
taky zaplatit.“ Jirka nás slyší a přikrývá 
vydělané peníze rukou. Očividně se mu 
nechce dát za nové zboží ani korunu! 
Musím ho uklidnit: „Neboj, Jirko, zboží 
ve skladu je vždycky trochu levnější, než 
v obchodě. Víš, co,“ dělím peníze na 
dvě hromádky, „tyhle peníze zaplatíš za 
nové krabičky, a tyhle ti zbudou, ty jsi 
vydělal.“ Jirka si podepře rukou bradu, 
přimhouří oči a já vidím, jak v jeho hla-
vičce probíhá „souboj“. Chvilku to trvá, 
ale pak se jeho tvář rozjasní. „Aha, tak 
takhle to je,“ usměje se, popadne peníze 
a hurá do skladu. Je potřeba doplnit 
zboží.

Šárka Vlasáková
mateřská škola Mezirolí



Hubert Tomášek, u děv-
čat pak jeho paní Marie. 
Za jeho vedení jsme měli 
stále co dělat. Po ranním 
budíčku byla  na dvoře 
rozcvička s otužováním 
do půl těla. Do práce 
a z práce jsme chodili 
v trojstupu a s písničkou. 
V době volna jsme hrá-
vali kopanou a soutěžili 
i s okolními internáty. Na 
dvoře internátu v dnešní 
Nádražní ul. čp. 172 jsme 
hráli odbíjenou. Dělali 
jsme  i další sportovně 
brannou činnost.. Do 
kina jsme jezdili do Cho-
dova. Po vyučení někteří 
z mých vrstevníků odešli 
dál do škol nebo jinam. 
Ti z chlapců, kteří  v  zá-

vodě zůstali jako kmenoví zaměstnanci, museli začátkem 50. let 
na vojnu. Naše přátelské vztahy s děvčaty byly tak na nějaký čas 
ochromeny, ale jak se dál ukázalo, tak zcela nezanikly. Mnohá 
děvčata zkoušku dočasného odloučení vydržela a po návratu 
chlapců z vojny nastal čas ženiteb.

Myslím, že by to mohli potvrdit manželé Hamáčkovi, Slivo-
ňovi, Tvrzovi, Skálovi, Karabinovi, Krejčích a přátelé Matúš, 
Franta Musil i Lenka Sakařová. Bohužel Jirka Štika, Jaroslav 
Dobrovolný,  Gero Polák a Láďa Musil již odešli a nikdy se 
nemohou vrátit mezi nás „mladé“ keramiky. Jsou  v našich vzpo-
mínkách stále s námi. 

Při příležitosti blížícího se  60. výročí mého  příjezdu do N. 
Role jsem takto chtěl vzpomenout na začátky našeho učení, na 
naše mladé roky a chci  pozdravit i ty, které jsem nejmenoval a 
jichž se toto výročí také nějak týká. Ta voda v Rolavě, která teče 
tak rychle, to naše mládí již odnesla. Vzpomínky ale zůstávají.       

Jindra Slivoně  

Jak ten čas uteklJak ten čas utekl

Je tomu již  60. roků, kdy v posledních ročnících tehdejších  
měšťanských škol v Čechách probíhal nábor žáků do keramické-
ho průmyslu. Možnosti vyučit se v některém z oborů jako vylé-
vač, točíř, brusič, sádrař, malíř či pecař (palič),  uvítala krátce po 
válce řada chlapců i děvčat. A tak v červenci 1946 se do porcelá-
nek na Karlovarsku začali sjíždět první budoucí keramici. Dne 1. 
července přijely do Nové Role jako první  děvčata z jižních Čech 
a to Helenka Hvězdová, Věrka Bartáčková, Mařenka Roušalová 
a Anča Popieluchová. Po pár dnech přijeli z východu Aleš No-
žička a Jarda Adámek. 9.července přicestoval Jindra Slivoně. Ve 
zbytku červencových dnů a během srpna přijeli do Nové Role 
Láďa Málek, Břeťa Tesař, Honza Ševčík a z děvčat Marie Dá-
ňová, Marie Fišerová, Věra Votrubová a Marie Jandusová. Jako 
budoucí učňové jsme byli ubytováni v domě v dnešní Nádražní 
ulici. Vedoucím našeho internátu tehdy byl Jiří Donát. 1. září 
přijelo ještě přes 30 chlapců a děvčat. Děvčata, kterých bylo asi 
25, byla ubytována v hotelu „U medvěda“. Tady jsme se také stra-
vovali. Když jsme nastoupili  do porcelánky Bohemia, tak nám 
odtud pomocné kuchařky paní Růženka Našová a Anna Stehlí-
ková nosily do závodu svačiny. Hlavní kuchařkou byla Antonie 
Baborová, která nám říka-
la „moje děti“. Měli jsme 
ji opravdu rádi. Bydlela 
spolu s manželem vedle 
chlapeckého internátu 
v  domku s věžičkou. 
Průběh našeho učení byl 
následující: Z učňů byly 
vytvořeny menší skupiny 
a ty procházely všemi od-
děleními závodu. Střídaly 
se po 14 dnech. Přístup 
k práci, zájem a schop-
nosti jednotlivců posu-
zovali mistři oddělení a 
pak nás - učně zařazovali 
na jednotlivá oddělení. 
Učební obory byly tehdy 
dvou a tříleté. Od září se 
stal vedoucím našeho in-
ternátu rokycanský učitel 



AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ)AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ)

Aviární influenza drůbeže je  nebezpečná nákaza hrabavé a vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, volně žijícího ptactva a exotického 
ptactva: 

Původcem nákazy je virus, který se šíří vzduchem, kontaminovaným krmivem a vodou, nářadím, osobami a zejména přímým stykem 
s nemocnými jedinci. Inkubační doba je 3 až 7 dní.

Příznaky nemoci: nechutenství, náhlý pokles snášky, dýchací obtíže, vodnatý průjem, otok hlavy, výtok z očí a celková slabost. 
Ztráty jsou vysoké a dosahují až 100 %.

U domácí drůbeže propukne nákaza většinou po kontaktu s nakaženým vodním ptactvem.Infikovaní ptáci vylučují virus ve vysoké 
koncentraci trusem a také očním a nosním sekretem.

Mezi chovy drůbeže (farmami) se nákaza nejčastěji přenese mechanicky a to kontaminovaným nářadím, osobami, automobily apod. 
Významnou roli hraje také kontakt drůbeže na trzích, aukcích, výstavách atd. Značným rizikem  je dále nelegální obchod s exotickým 
ptactvem.

Doporučená opatření:
- Zamezit nepovolaným osobám vstup do chovů drůbeže.
- Chovat drůbež pokud možno v uzavřeném prostoru (tzv. pod střechou).
- Zasíťovat okna a větrací otvory a tím zabránit přístupu volně žijících ptáků.
- Před vstupy do hal a vjezdy umístit desinfekční rohož.
- Není-li možné chovat drůbež v uzavřeném prostoru, je nutné zajistit alespoň krmení a napájení „pod střechou“. Jde o to,                  

aby se v maximální míře zabránilo kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijícího ptactva.
- Každodenně kontrolovat zdravotní stav drůbeže i ostatních ptáků.
- Poruchy zdravotního stavu hlásit veterinárnímu lékaři, zejména pokles příjmu krmiva a vody  o více jak 20 %, pokles snášky o  více 

jak 5 % během dvou dnů a zvýšení úhynů o více než 3 %.
- U podnikatelských subjektů vést evidenci o chovu drůbeže, jejích přesunech, veterinárních zákrocích apod.

Přenos na člověka je sice možný, ale není vůbec snadný. Muselo by se jednat o těsný kontakt člověka s nakaženým jedincem. Nebo 
o konzumaci tepelně neopracovaných drůbežích produktů pocházejících z nakažené drůbeže (maso, vejce). Virus se spolehlivě ničí 
při teplotě 70° C za 3 minuty. Ničí jej sluneční paprsky za několik hodin a poměrně rychle hyne v suchém prostředí. Naopak mráz 
jej konzervuje.

Účinné jsou běžně dostupné desinfekční prostředky:
Chloramin B – v koncentraci 2 %, Chloramin T – 2%, Chlordetal – 2 %, Jodonal – 0,5 %, Virocid – 2 %, Virkon S- 2 % a další.

Obecně platí, že při dodržování základních  pravidel osobní, sociální a stravovací hygieny je možnost přenosu na člověka málo 
pravděpodobná.

Zpracovala:  Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj
                     Kpt. Jaroše 318/4, Karlovy Vary



Informace o průběhu skončeného řízení Informace o průběhu skončeného řízení 
na zadání stavby „Nová Role, sídliště na zadání stavby „Nová Role, sídliště 
Svobodova - řešení dopravy v klidu“Svobodova - řešení dopravy v klidu“

Několik občanů města projevilo vážný zájem o průběh uve-
deného zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že toto řízení 
bylo podpisem smlouvy o dílo na dodávku s vítěznou firmou 
KANOV spol. s r.o. již ukončeno, zveřejňujeme tímto základní 
informace o průběhu řízení a jeho výsledku tak, aby všichni 
občané města měli k dispozici dostatečně transparentní údaje 
o procesu zadání zakázky městem a nedocházelo tak např. na 
elektronicky vedeném diskusním fóru města ke zbytečným do-
hadům.         

Zadávací řízení bylo vyhlášeno dne 31.8.2005 v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách jako tzv. užší řízení (forma 
užšího řízení byla řádně zvolena po odborné konzultaci vzhle-
dem k daným podmínkám a ostatním objektivním okolnostem 
jako forma vhodná a forma plně v souladu se zákonem o ve-
řejných zakázkách č. 40/2004 Sb.), a to formou uveřejnění  na 
příslušných elektronických stránkách České pošty, s.p., správce 
centrální adresy www.centralniadresa.cz a též  na oficiálních 
elektronických stránkách města Nová Role www.novarole.cz. 
Pro oznámení zadávacího řízení byly radou města (dále jen 
RMě) dne 15.8.2005 schváleny nezbytné podmínky pro výběr 
zájemců z obdržených přihlášek do řízení a následně též pravi-
dla slosování za účelem výběru 5 zájemců ze všech obdržených 
přihlášek. Rozhodnutím RMě ze dne 31.10.2005 byla pak usta-
novena příslušná „Losovací komise“ a dne 14.11.2005 proběhlo 
losování za účasti notáře a dle vylosování byly k podání nabídky 
na realizaci stavební zakázky vyzvány tyto firmy: Stavby silnic a 
železnic, a.s.;  Kvaryod spol. s r.o.; Strabag a.s.; Báňská stavební 
společnost s.r.o.; Kanov spol. s r.o. Příslušný notářský zápis je 

s ostatní zadávací dokumentací uložen na MěÚ Nová Role. 
Termín pro podání nabídek  byl pak v učiněné výzvě zájem-

cům k podání nabídek stanoven na 23.12.2005. Pro tuto výzvu 
byl stanoven způsob hodnocení předložených nabídek v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách a dle příslušné prováděcí vy-
hlášky formou ekonomické výhodnosti při stanovení 3 kritérií:

– nabídková cena o váze tohoto kritéria 50% 
– doba plnění díla o váze tohoto kritéria 25% 
– záruční podmínky díla o váze tohoto kritéria 25% 
Ve stanoveném termínu předložilo své nabídky všech pět 

uchazečů (dříve označováni jako zájemci) o veřejnou zakázku. 
K posouzení a hodnocení předložených nabídek byla jmenová-
na příslušná hodnotící komise na zasedání RMě konaném dne 
10.10.2005, a to pětičlenná s nezbytným počtem příslušně způ-
sobilých osob. Všichni členové učinili prohlášení o své nepodja-
tosti, předsedou komise byl zvolen pan Václav Heřman – starosta 
města. Po otevření obálek na 1. jednání dne 30.12.2005 komise 
konstatovala, že všechny nabídky vyhověly požadavkům dle 
zákona o veřejných zakázkách (obsahové náležitosti) a na svém 
2. jednání konaném dne 13.1.2006 komise předložené nabídky 
vyhodnotila a v souladu se stanovenými kritérii ekonomické 
výhodnosti přesným přepočtem údajů dle obdržených nabídek 
stanovila pořadí nabídek.   

Zpráva hodnotící komise řádně sepsána ve formě dle vyhlášky 
č. 240/2004 Sb. byla poté předložena RMě dne 2.2.2006 a ta 
rozhodla o přidělení veřejné zakázky vítězné firmě, jejíž nabídka 
byla bez jakýchkoliv pochyb dle stanovených kritérií ekonomic-
ky nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, že po oznámení o přidělení 
veřejné zakázky odeslaném dne 6.2.2006 nebyly vzneseny žádné 
námitky, byla dne 27. 2. 2006 s vítěznou firmou uzavřena smlou-
va o dílo na předmětnou stavební zakázku. 

Veřejná zakázka byla tedy rozhodnutím města přidělena 
uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nej-
výhodnější, když vybraný uchazeč obdržel ve všech kriteriích, 
na základě hodnocení v souladu s vyhláškou č. 240/2004 Sb., 
nejvyšší bodové ohodnocení, a to na základě těchto údajů, které 
se hodnotily dle výše uvedených kritérií:

- cenová nabídka = 9.596.871,-Kč (bez DPH);
- doba plnění  = 6,5 měsíce; 
- záruční doba = 65 měsíců. 

Pro doplnění informací uvádíme, že nejvyšší hodnocená na-
bídka činila 10.379.960,-Kč bez DPH a žádná z nabídek neobsa-
hovala mimořádně nízké parametry v hodnocených kritériích. 

Od začátku března tohoto roku se zakázka realizuje, jak již 
byli občané dříve v tomto zpravodaji informováni.  

Všechny informace v obsahu i formě stanovené dle zákona o 
veřejných zakázkách jsou v současnosti uveřejňovány opět na 
výše uvedených elektronických stránkách České pošty a města 
Nová Role. 
    Bc. Vladimír Dicá  

tajemník MěÚ  

Údaje v tis. Kč

Platy 3.398

Odvody 1.187

OPP 2

Knihy, čas., sbírky zák., věstníky, zpravodaje 41

Drobný dlouh. majetek 107

Kancel. potřeby 202

SV 75

Teplo 812

El. en. 67

Poštovné 218

Hovorné 255

Bankovní poplatky 82

Školení 70

Internet, webové stránky 426

Opravy 194

Software 15

Cestovné 4

Výpočetní technika 33

Projekt. dokumentace na rekonstr. úřadu 20

Celkem za úřad za 14 zaměstnanců 7.208

Průměr. roční výdaje na 1 zaměstnance 515

Přehled výdajů za rok 2005 za úřadPřehled výdajů za rok 2005 za úřad



PoděkováníPoděkování

Děkujeme paní Tiché a Rákošové a dětem z DDM za zdařilé 
vystoupení na MDŽ 10. 3. 2006.

Také paní Markové a hudebníkům ze ZUŠ v Nové Roli za 
hudební vystoupení a všem, kteří se podíleli na organizaci a 
průběhu této oslavy. Dík patří také OV KSČM v Karlových 
Varech za finanční příspěvek a účast na akci.

ZO KSČM v Nové Roli

Junior aerobik TJ Nová RoleJunior aerobik TJ Nová Role

Již šest let existuje v Nové Roli aerobik pro děti a během této 
doby nám prošlo pod rukama několik desítek děvčat.

Jelikož je aerobik sport, který vyžaduje vytrvalost, píli a 
houževnatost, vydrželo jen několik málo „statečných dívek“. 
Účastníme se různých společenských a sportovních akcí: 
Master vlase (K. Vary, Praha), Miss aerobik, akce pro seniory, 
myslivecký, hudební, sportovní ples.

Poděkování mysliveckému sdružení za sponzorský dar pro 
vystupující děvčata.

cvičitelky Jana, Jitka, Jana
Aerobik Nová Role

VzpíráníVzpírání

Přebor Karlovarského kraje  jednotlivců.
Karlovarský krajský svaz vzpírání uspořádal v  sobotu 

11.3.2006 v Rotavě Krajský přebor  ve vzpírání. Startovali 
závodníci z oddílů B. Sokolov, Lokomotiva Cheb,T J Nová Role 
a také domácího Rotasu Rotava.

Výsledky Novorolských závodníků:

st. žáci:
do50 kg: 

Ondřej Krbec - 60kg - 103,32 Si - 1. m.

junioři 17:
do 69 kg: 

Jakub Valdman - 33kg - 180,56 Si – 3. m.
do 77 kg: 

Antonín Chvojka - 143kg - 189,546 Si - 1. m.

muži:
do 77 kg: 

Václav Mastný - 227kg - 287,20 Si - 1. m.
do 85 kg: 

Karel Mrnuštík - 170kg - 202,861 Si - 1. m.
Pavel Kadleček - 162kg - 200,718 Si - 2. m.

do 94 kg: 
Josef Nagy  - 248 kg - 281,298 Si - 2. m.

Závodníky vedl Miroslav Podšer.

1.kolo  II.ligy mužů 
18.3.2006   Plzeň

1.GV  Teplice  1 420,93 Si
2.TJ Nová Role  1 320,32
3.Bohemians Praha 1 308,64
4.Lokomotiva Cheb 1 251,68
5.PSK Olymp Praha 1 246,90
6.Start VD Plzeň  1 230,48

Výkony Novorolských vzpěračů:

hmot:   jméno:           Dvojboj:    Sinclaire body
 79,6    P. Kadleček   160            96,43  Si*
 77,9    R. Neudert     213            264,67
109,3   Z. Kadlec      200            214,14
 78,3    V. Mastný      222           275,05
 81,3    M. Podšer      226            274,49
 91,6    J. Nagy          255            291,94

* do výkonu družstva se započítává 5 nejlepších dosažených 
bodů Sinclaire

Trenér:  A.Kocur

Sportu zdar.
A. Kocur

oddíl vzpírání TJ N.Role
předseda Karlovarského krajského svazu vzpírání



Ze šesti závodníků pět medailí!  Ze šesti závodníků pět medailí!  

V tělocvičně ZŠ v Nové Roli se v sobotu 
18.3.2006 konali závody v rybolovné technice. 
Naši přivítali soupeře z Plzně, Kynšperka, přijelo 
i družstvo z Ostrova. Bohužel nepřijeli z Kralovic 

ani z Kdyně,Nedorazil ani Sokolov, což bylo 
celkem na škodu.

 Reprezentace našeho města neudělala ostudu a postarala se o 
to, aby doma zůstalo co možná nejvíce medailí. Skvěle zabojovalo 
celé družstvo a obsadilo pěkné druhé místo za Plzní A, bronz si 
odvezlo družstvo z Kynšperka.

Trenér Tomáš Latislav k závodům říká:
„Jsem rád, že se nám povedlo takto zabojovat a že spousta 

medailí zůstala doma. Myslím že se závody podařilo dobře 
zorganizovat, ceny jsme měli taky hodnotné a pěkné, za co 
bych chtěl poděkovat sponzorům, díky kterým se vše povedlo. 
Děkuji za casting team MO Božičany Karlovarskému porcelánu, 
společnosti Provident Financial, firmě Unionplast, rybářskému 
centru v Otovicích,rybářství VIKY a rybářské prodejně v Chodově 
panu Ješíkovi. Dále děkuji cukrárně paní Podhorné, řezníkovi 
panu Pokornému, občerstvení Vendy, panu Karpišovi, díky kterým 
bylo zajištěno občerstvení a sladké mlsání pro závodníky. Nesmím 
opomenout pana Pobiše, pana Ulče a samozřejmě i DDM v Nové 
Roli. Těmto všem patří můj dík za to, že se díky jim povedlo závody 
perfektně zorganizovat.“

 Výsledky závodů po kategoriích:

ml. žáci: 1. místo Dan Bartoš
  6. místo Karel Šindelář

st. žáci: 1. místo  Miroslav Duchovič
  2. místo  Ondřej Krbec
  3. místo  Tomáš Kabourek

žákyně:   1. místo  Hana Pejšková

Teď naše čeká měsíční přestávka a v neděli  16.dubna si to 
pojedou rozdat do Plzně na Krajský přebor v RT.

Bude se házet již venku a hlavně již budou i mouchové disciplíny, 
o které je tento sport v tělocvičně ošizen, díky prostoru. 

Nejlepší z Plzně se probojují na mistrovství ČR v rybolovné 

technice. Taky máme u nás v družstvu nějaké to želízko v ohni, 
ale ještě je brzo o tom mluvit, ukáže až Plzeň. Určitě uděláme 
maximum, aby se na republiku dostal i někdo od nás, ale do té 
doby je to o dřině a o spoustě trénování hlavně s mouchou, bez ní 
to nepůjde. 

Věřím, že nám všichni budete držet palce, vždyť náš casting 
team representuje i vaše město!
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PETRÁŇ A CHALÁNEK
VODA - TOPENÍ - PLYN

Nově otevřený SPINNING v Nové RoliNově otevřený SPINNING v Nové Roli
Je to sport opravdu pro každého !!!Je to sport opravdu pro každého !!!

Potřebujete zlepšit kondici, zpevnit tělo, shoditPotřebujete zlepšit kondici, zpevnit tělo, shodit
nějaké to kilo?nějaké to kilo?

Rádi Vám v tom pomůžeme!Rádi Vám v tom pomůžeme!

Bike-centrum Nová role tel.: 777 204 087
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Nebankovní půjčky
a úvěry pro
zaměstnance
a podnikatele
na telefonu:

723 712 810

Dubové podlahy,
schody,

střešní okna.

777 788 164

Zemní a výkopové práce
Jiří Bečvář

•traktor CAT 428D
•lžíce 30, 60, 90 cm
•úprava terénu
•vidle na skládání palet

Rohova 19, Stará Role
Tel.: 353 565 528, Mobil: 602 445 697

základy•bazény•příjezdové•komunikace

PETRÁŇ A CHALÁNEK
VODA - TOPENÍ - PLYN

PROVÁDÍME:

• havarijní opravy - nonstop
• výměny plynových spotřebičů
• výměny radiátorů
• montáž plynovodů
• montáž ústředního vytápění
• montáž vody, kanalizace

a zdravotechniky
• revize plynovodů a plynových

spotřebičů

kontakt / tel.: 602 857 460 nebo 724 088 224
Jiráskova 108 , Nová Role, 362 25


