
Ješua ben JosefJešua ben Josef

je jméno, které v českém překladu zní Ježíš, syn Josefův. A právě 
tak byl Ježíš oslovován ve své době.

Narodil se někdy na konci vlády Heroda Velikého, jenž  zemřel 
ve čtvrtém roce našeho letopočtu. Pocházel z Nazareta a ve své 
dospělosti se nechal pokřtít Janem Křtitelem v řece Jordánu. Podle 
tradice se vyučil tesařem u Josefa, kterého jedni nazývají Ježíšovým 
otcem, jiní otčímem. Daleko zajímavější je však tvrzení historiků, 
jež praví, že veřejně působil v Galileji. Stal se potulným kazatelem. 
Někteří lidé ho dnes označují za léčitele, jiní zas za sociálního 
revolucionáře. Dodnes můžeme dokonce zaslechnout názor, že byl 
prvním komunistou. Pro mnohé pak je Spasitelem. 

Historikové nezpochybňují skutečnost, že tento muž žil. Chceme-
li si však položit otázku, za koho lze Ježíše pokládat, přestupujeme 
v hledání odpovědi rámec interpretace dějin.  

Víme, že zemřel na kříži v době, kdy byl v Palestině místodržitelem 
Pontius Pilát. Podle některých dokladů se tak stalo v pátek 7. dubna 
roku 30. Smrt na kříži byla politickým rozsudkem smrti. Římští 
občané, odsouzení k trestu nejvyššímu, totiž nebyli křižováni, nýbrž 
sťati. Pouze v případě otroka, který se vzbouřil, nebo politických 
rebelů byl trest smrti proveden křižováním. 

Je historickou pravdou, že Ješua ben Josef, kterému křesťané 
říkají Ježíš Kristus, skončil svůj život na kříži. Ale proč vlastně? 
Proč nedal na radu svých učedníků, aby se Jeruzalému raději 
vyhnul? Odpověď jistě není těžká. Dodnes jsou přece mezi námi 
lidé, kteří nežijí výhradně pro sebe a sledují ve svém životě hodnoty 
a cíle platné pro všechny lidi. Není třeba zkoumat, kolik takových 
lidí je. Každý jeden takový je hoden úcty. 

Naši předkové nejednou riskovali život a mnoho jich svůj život 
obětovalo ve víře a přesvědčení, že synové a dcery, vnučky a vnukové 
si uvědomí, že mír je darem, pro který je třeba se zasadit. Mír je 
darem, pro který je třeba stále něco dělat. Je darem, jenž ztrácí 
na hodnotě a proměňuje se ve zlobu, pokud k němu nechováme 
hlubokou a opravdovou úctu. Zloba se může stát záští a nesvárem 
mezi lidmi, jenž se může vyhrotit a nabýt netušených rozměrů. 

Ješua ben Josef si toho byl vědom. Věřil v mír. V jeho zemi pro 
slovo mír používali výraz „šalom“.  Obsah je však hlubší, než jak ho 
vnímáme u našeho slova mír. Jedná se nejen o mír, který je absencí 
řinčení zbraní, nýbrž také o vnitřní pokoj. Pokoj v srdci člověka. 
Snad i proto Ješua ben Josef učil úctě a respektu ke každému 
člověku. Dokonce i k nepříteli. Jenomže ne všichni takový názor 
sdíleli. Palestina tehdy byla okupovanou zemí a láska k nepřátelům 
se některým jevila jako provokace. 

Již zde nalezneme důvod k otevřenému nepřátelství vůči tomuto 
člověku a jeho učení. Nepřátelství, které si za svůj cíl vytýčí jeho 
umlčení.

Pokud tuto skutečnost vnímáme v kontextu náboženských otázek 
tehdejší doby, pak můžeme „logicky“ ze stavu věcí vyvozovat, že 
dílo zkázy života jednoho člověka jest dokončeno. Lidé totiž tehdy 
očekávali Mesiáše, který se v představách jedněch stavěl do čela 
osvobozeneckého boje proti Římu, a v představách druhých asistoval 
samotnému Bohu v převzetí královské moci nad celou zemí a celým 
světem, aby v konečném důsledku nastolil věčný mír. 

Byli zde však i tací, kterým učení Ješuy ben Josefa imponovalo. 
Již proto, že stál na straně lidí, nad kterými společnost i náboženští 
představitelé zlomili hůl. Mnozí hovořili o tom, že v jeho přítomnosti 
byli uzdraveni a pro svůj další život nalézali nejen naději a chuť 
žít, ale také smysl proč žít. Tito lidé pak nalezli v muži jménem 
Ješua ben Josef dávno slibovaného a očekávaného Mesiáše. Soudní 
protokol mu vytýkal, že mesiášství nikdy rozhodným způsobem 

neodmítl a proto se  Bohu rouhal. A to byl právě ten důvod, aby 
zemřel smrtí, která měla setřít náboženský charakter a měla z něho 
učinit politického rebela. 

Ješua ben Josef však věřil v mír, šalom, který začíná v lidských 
srdcích. Věřil ve velkorysost lidských srdcí a věřil v Boha, který 
si umí vážit člověka. Nemohl se však vyhnout smrti. Věřil v život, 
a to navzdory smrti. Věřil, že Bůh je silnější než smrt. Bůh, kterého 
důvěrně oslovoval „abba“, t. j. taťko. Právě tento Bůh byl jeho 
nejhlubší inspirací a nadějí, a to i tváří tvář lidské malosti, zlovůli 
a smrti. 

A proč já si vážím Ješuy? Imponuje mi svou odvahou nehrbit 
se před mocnými a nepohrdat malými. Imponuje mi hledáním 
pravdy i odvahou stát si za tím, čemu věří. Imponuje mi tím, že 
v konfliktech hledá a prosazuje cestu nenásilí. Imponuje mi tím, že 
si zachovává noblesu i ve chvílích, kdy zášť, násilí a lež se tváří být 
vítězem. 

Imponuje mi tím, že svým dobrovolným podstoupením násilné 
smrti staví mez všem relativismům a ukazuje, že svět a jeho život je 
nesen řádem, který není nicotou a smrtí. Imponuje mi ….

Jistě, můžeme se jeho smrti vysmívat, či o ní hluboce mlčet. 
Anebo také můžeme popřemýšlet o tom, že Velikonoce nejsou jen 
a jen o vajíčkách a pomlázce. 

Kéž mír, šalom, smí být darem, kterého si vážíme natolik, že 
z našeho životního postoje bude zřejmá naše úcta a vážnost k lidem, 
kteří ve víře v nás obětovali život. 

Kéž by směl být takovýto dar míru i naší životní zkušeností, a to 
obzvláště ve chvílích, kdy nenalézáme u druhých lidí uznání. 

Války, místní i světové, ba i ty rodinné, sourozenecké, sousedské, 
komunální atd. ničí nejen mír, ale také životy. Kdyby nebylo života, 
kdyby nebylo míru, pak není co ničit. 

Mír není ničivou silou války stejně jako život není ničivou silou 
smrti. I proto mi imponuje Ješua, jeho učení, ale především jeho 
životní postoj. I ve své smrti věřil v život. Věřil, že Abba je Bohem 
života. 

V tomto duhu přeji požehnané velikonoční svátky.

Vladimír Müller
farář



BlahopřejemeBlahopřejeme

občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny 
v měsíci dubnu 2007. K významnému 
životnímu výročí blahopřejeme těmto 
občanům:

 
Jiřímu  Š e n d e r o v i
Anně R ö d l o v é 

Přejeme Vám hodně zdraví 
a spokojenosti.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

Vítáme děti do životaVítáme děti do života

Terezu Stehlíkovou
Michalu Brejlovou
Martina Štencla

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám 
k narození dítěte.

Všem  dětem přejeme hodně zdraví 
a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

Zpráva o činnosti Zpráva o činnosti 
správního odboru (SO) správního odboru (SO) 
MěÚ Nová RoleMěÚ Nová Role
za rok 2006za rok 2006

Správní činnost
SO vede agendu komisí: bytové, kul-
turní, sociální a zdravotní, pro ob-
čanské záležitosti a zvláštní komise 
pro projednávání přestupků.

Podatelna 
Přijímání  veškerých písemností 
a zajišťování úkonů  související s do-
šlou a odesílanou poštou pro město 
a MěÚ, správnímu odboru bylo  pře-
dáno  k vyřízení  715  písemností.     

Školství, kultura
SO organizačně  připravoval  tyto 

celoměstské kulturní programy: sta-
vění a kácení májky,  Novorolská 
Walcha, Letní slavnosti,  Michalská 
pouť, slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu, předvánoční setkání se 
seniory.

Úsek  sociální 
V této oblasti působí  SO jako porad-
ní článek. Pověřeným úřadem pro 
občany Nové Role je Magistrát města 
K. Vary. V roce 2006 byl 5 občanům  
poskytnut příspěvek na individuální 
dopravu. SO vede evidenci žádostí 
o přidělení bytu v DPS v Nové Roli. 

Obchod, služby
SO vede agendu místního  poplatku 
za odvoz a zpracování  domovního 
odpadu včetně evidence, vydává  
povolení ke stánkovému prodeji ve 

městě, eviduje oznámení o veřejné 
hudební produkci. 

Další činnost
Vázání  Sbírek zákonů a  Novorol-
ského zpravodaje z předešlého roku, 
informace do vysílání kabel TV a na 
webové stránky města, shromažďo-
vání podkladů pro Novorolský  zpra-
vodaj, evidence nálezů, evidence ra-
zítek, klíčů a průkazek, odchyt volně 
pobíhajících zvířat.

V roce 2006 proběhly volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR a do 
Zastupitelstev měst a obcí, které správ-
ní odbor zajišťoval.

Lenka Žigovičová

PoděkováníPoděkování

Děkujeme dětem a vedoucím 
Domu dětí a mládeže v Nové Roli 
za zdařilé představení u příležitosti 
oslavy Mezinárodního dne žen 
a všem, kteří se zasloužili o uskuteč-
nění této oslavy.

 ZO KSČM v Nové Roli

Příměstský letní táborPříměstský letní tábor

Dům dětí a mládeže Nová Role, 
okres Karlovy Vary, příspěvková orga-
nizace

pořádá ve dnech
2. července až 13. července 2007

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR

Cena poukazu: 800,- Kč
V ceně je zahrnuto pojištění, jízdné 

a vstupné

Zajistíme Vám program pro Vaše děti 
denně od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

V případě výletů a zájezdů i déle 
(podle příjezdu)

Přihlášky si vyzvedněte od 1.4.2007 
v Domě dětí a mládeže.

Na Pěší zóně 148, Nová Role,
tel. 353 851 172, kde také získáte další 

informace.

VandalismusVandalismus
Poničené dětské hřiště.

Vítání občánkůVítání občánků

Dne 20. 2. 2007 proběhlo první le-
tošní vítání 8 nových občánků Nové 
Role.

Městská knihovnaMěstská knihovna
Nová RoleNová Role

Vás zve na
výstavu obrazů a koláží

IGOR KŘÍŽ

vernisáž proběhne
26. dubna 2007 v 18.00 hod.

Výstava bude otevřena ve výpůjč-
ních dnech Po, Út a Čt do 18.30 hod. 
do konce června 2007. 



Městské lesy Nová RoleMěstské lesy Nová Role

Město Nová  Role  obhospodařuje cel-
kem 116,5641 ha lesů. Z tohoto počtu je 
3,6584  ha lesa historických a ostatní lesy  
jsou z  tzv. přídělů. Příděly jsou pozemky, 
které byly městu přiděleny podle Benešo-
vých dekretů z majetků odsunutých  Něm-
ců do 31. 12. 1949. Historický les máme 
v obci Nivy, která historicky patřila pod 
Mezirolí, ostatní je v katastru Nové Role, 
Mezirolí a jimlíkova.

V době vzniku nových Lesních hospo-
dářských plánů / dále jen LHP / v roce 
2002, byla na  lesní majetek v souladu 
s lesním zákonem č. 289/1995 Sb., § 25, 
zpracována Lesní hospodářská osno-
va / dále jen LHO /, a to na dobu 10 let. 
Tato osnova se zpracovává na majetky 
s výměrou nižší jak 50 ha., což v té době 
byl případ i města N. Role. Příděly byly 
městu navráceny postupně v pozdějších 
letech. Na pozemky přídělů byl zpracová-
ván LHP u tehdejšího vlastníka, kterým 
byly Lesy ČR s.p. / dále jen LČR / . LČR 
v souladu se zákonem    č. 114/2000 Sb. 
mají přídělcům poskytnout opisy z LHP 
a kopie porostových map. Tyto úkony jsou 
však zdlouhavé a LČR v problematice, ve 
které se nacházejí, plní tyto úkoly se znač-
ným zpožděním.

LHO upravuje hospodaření na lesním 
majetku po dobu své platnosti tj. 10 let a je 
pro město závazná. Kontrolu plnění úko-
lů osnovy je pověřena státní správa lesů 

v našem případě Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor životního prostředí. Správu 
majetku provádí lesní odborný hospodář 
/ LOH /, to je osoba která má příslušné 
lesnické vzdělání s délkou praxe. Na tuto 
činnost mu byla vydána licence. Pro měs-
to Nová Role je touto funkcí pověřen pan 
Jan Černý.

Lesy ve vlastnictví města, na které 
máme doklady, jsou v typu Les zvláštního 
určení. Na tento typ lesa se vztahuje přís-
nější režim hospodaření než na les hos-
podářský, jedná se totiž v převážné části 
o lesy příměstské. V přídělech se mohou 
objevit i lesy hospodářské.

Otázka chráněných rostlin je velmi 
diskutabilní. Z hlediska lesnicky význam-
ných rostlin nemáme tyto zastoupeny. 
Co se týká různých ochranářských usku-
pení, která s prominutím, nemají jednot-
ný pohled ani přístup k ochraně přírody 
a mnohdy demagogicky prosazují jen 
vlastní úzké cíle a viditelnost /viz. Šuma-
va a Hnutí Duha/, nemohu komentovat. 
Mohu se však také vyjádřit k chování lidí, 
kteří považují lesy a nejenom je za své od-
padiště. Myslím si, že všechen odpad se 
dá bezplatně uložit v různých sběrných 
skladech. K těmto místům vedou uprave-
né a pohodlné cesty a uložení odpadu je 
bez rizika pokutování za založení černé 
skládky.  Do lesa je to většinou cesta hr-
bolatá, samý výmol, kaluž apod., riziko, 
že budu někým přistižen je značné. Jedná 
se asi o jeden s adrenalinových sportů. 

Těžba dřeva v městských lesích je ne-
dílnou součástí plnění ukazatelů LHO. 
Je to zároveň jeden ze dvou příjmů, které 
z lesa jdou. Tím druhým jsou dotace do 
lesnictví na předem určené úkoly. Těžba 
dřeva se pohybuje ročně kolem 250 – 300 
m3, což odpovídá ročnímu přírustu. Před-
nostně jsou zpracovávány nahodilé těžby 
tzn. zpracování polomů a stromů napade-
ných různými škůdci. Dále jsou to těžby 
výchovné, které jsme ze zákona povinné. 
Teprve potom můžeme, pokud se nenaplní 
předchozími těžbami výše zmíněný roční 
objem, přistoupit k těžbám obnovním.

Vzniklé holiny /paseky/, které nám zů-
stanou po zpracování nahodilých nebo 
obnovních těžeb, musíme opět ze zákona 
zalesnit do 2 let  od jejich vzniku. Na za-
lesnění těchto ploch město nakupuje sa-
dební materiál od různých školkařských 
zařízení. Pro tento účel jsou stanovená 
přesná pravidla vycházející z genetických 
a stanovištních podmínek pro jednotlivé 
plochy. 

Závěrem bych chtěl požádat každého 
návštěvníka lesa o to, aby se v lese choval 
jako slušný a ohleduplný host. Uvědom-
me si, že jsme v lese na návštěvě, že tak 
jak se chováme my k přírodě, tak se bude 
ona bude chovat k nám. A jestli si někdo 
myslí, že člověk je vrchol vývoje a že co 
rozhodne, to bude, tak je na omylu. Příro-
da je mocnější a věřte mi, ona si to s námi 
vyřídí.

Jan Černý, LOH

Blokové čištění komunikací Nová RoleBlokové čištění komunikací Nová Role

1. ETAPA plán na 1 týden
Pondělí 2. 4. 2007

Ulice 1.Máje a přilehlá parkoviště u domů čp: 191, 192, 193, 
194, 195, 196
Ulice Krátká a přilehlá parkoviště u domů čp: 113, 117, 147
Ulice Svobodova a přilehlá parkoviště u domů čp: 197, 198, 
199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 188, 189, 190

Středa 4. 4. 2007
Ulice Svobodova a přilehlá parkoviště u domů čp: 187, 186, 185, 
184, 183, 182, 118, 180, 179, 105, 97, 95
Ulice U plynárny a přilehlá parkoviště u domů čp:

Pátek 6. 4. 2007
Ulice Husova a přilehlá parkoviště u domů čp: 95, 97, 105, 62, 
61, 59, 51, 50, 48, 47, 44, 7, 210, 209, 208, 76, 71, 70

2. ETAPA plán na 2 týden
Pondělí 9. 4. 2007

Ulice Školní a přilehlá parkoviště u domů čp: 224, 225, 226, 
227, 231, 63, 65, 67
Ulice Jiráskova a přilehlá parkoviště u domů čp: 142, 141, 140, 
139, 133, 131, 134, 13, 130, 129, 1/3, 2/3, 258, 260, 261, 108, 
102, 118, 107

Středa 11. 4. 2007
Ulice Tovární a přilehlá parkoviště u domů čp: 38, 37, 32, 29, 
19, 238
Autobusové nádraží a přilehlá parkoviště u domů čp: 276, 239

Pátek 13. 4. 2007
Ulice Na pěší zóně a přilehlá parkoviště u domů čp: 125
Ulice Bezejmenná a přilehlá parkoviště u domů čp: 57, 55

3. ETAPA plán na 3 týden
Pondělí 16. 4. 2007

Ulice Rolavská a přilehlá parkoviště u domů čp: 216, 215, 214, 
213, 212, 211

Středa 18. 4. 2007
Ulice Nádražní a přilehlá parkoviště u domů čp: 103, 176, 177, 
178, 255, 164, 172, 100, 228, 220, 217, 229, 230, 263, 254, 120, 
279, 278, 80, 89, 24

Pátek 20. 4. 2007
Ulice Nádražní a přilehlá parkoviště u domů čp: 280, 288, 291
Ulice K lávce a přilehlá parkoviště u domů čp: 281 - 295

Pondělí 23. 4. 2007
Ulice Chodovská a přilehlá parkoviště u domů čp: 200, 220

Technická služba Nová  Role s.r.o.

1. etapa   13. – 15.4.2007
ul .Svobodova 1x
ul. Husova 2x
ul. 1 Máje 1x
Mezirolí  - náves 1x
Jimlíkov  - náves 1x 

Nová Role stará obec 1x 

2. etapa  20 – 22.4.2007
ul. Tovární 1x
ul. Školní 1x
ul. Nádražní 1x

ul. Rolavská  1x
sídliště po dnádražim 1x

Mezirolí 1x  u bytovky

Technická služba Nová Role s.r.o.

Harmonogram rozmístění kontejnerů na jarní úklid v N. Roli ,Mezirolí a JimlíkovHarmonogram rozmístění kontejnerů na jarní úklid v N. Roli ,Mezirolí a Jimlíkov



Zápis do mateřské školy RolavskáZápis do mateřské školy Rolavská

Zápis do Mateřské školy v Nové Roli, Rolavská 234 se koná 
ve středu dne 18.dubna 2007 od 13.00 do 15.30 / v budově MŠ 
– ve třídě „Ježků“ a v ředitelně.

Zápis se týká všech dětí, které chtějí rodiče umístit do 
MŠ v průběhu celého školního roku – tj. od  1.9.2007 
do 30.6.2008.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti z obvodu 
Nové Role -  v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky, děti zaměstnaných rodičů ve věku od 3 let /ve výji-
mečných případech i děti od 2 a půl let - zaměstnaných matek/.

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

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

 
B/ pobírají-li na dítě státní rodičovský příspěvek, mohou toto 

dítě umístit do MŠ na  celý měsíc na 4 hodiny denně 
/např. od 8.00 do 12.00/

C/ jsou-li na mateřské dovolené s dítětem mladším 3 let
- na 5 dní v měsíci

Co mateřská škola nabízí vašim dětem ?
- adaptační program pro nově nastupující děti – „S mámou, 

Zápis do mateřské školy v MezirolíZápis do mateřské školy v Mezirolí

se uskuteční v úterý 10. dubna 2007
od 9,00 do 16,00 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 kte-
ré matky nepobírají příspěvek, lze přijmout, pokud počet dětí 
ve třídě nepřesáhne státem stanovenou kapacitu. Děti mladší 
tří let, na které matky pobírají příspěvek, je možno přijmout na 
5 dní v měsíci. Děti od 3 do 4 let, na které maminky pobírají 
příspěvek mohou být přijaty na 4 hodiny denně.

Nabízíme: - péči o děti v době od 6,00 do 16,00
 - možnost příchodu do MŠ dle potřeb rodičů

s  tátou  v mateřské škole“
- odbornou výchovnou a vzdělávací péči / školní vzdělávací 
program „Kudy, kudy cestička“ - realizovaný na třídách 
pod názvy - „putování se zvířátky“ - s beruškou, žabkou, 
ježkem, myškou

- příjemné estetické prostředí
- zájmové kroužky – hudební, tělovýchovný, pracovně
- výtvarný, jazykový /logopedie/

- individuální a skupinovou práci s dětmi s odkladem školní 
docházky

- spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a se 
Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech

- pravidelná divadelních představení a návštěvy kouzelníka 
v MŠ

- návštěvy knihovny, ZOO, exkurze 
- besídky, karnevaly, dny otevřených dveří…
- spolupráce se ZŠ a ZUŠ

K zápisu s sebou přineste váš občanský průkaz, rodný list 
dítěte, číslo vašeho účtu v bankovním ústavu /z důvodu bez-
hotovostní platby stravného a školného/ a číslo telefonického 
spojení na vás. 

U dětí /rodičů/ s cizím státním občanstvím doložte doklady 
o přechodném či trvalém pobytu.

Na Vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců MŠ

Bohumila Matuščáková
ředitelka MŠ

 /na základě dohody/
 - pobyt v menším kolektivu dětí
 - vzdělávání na základě aktivní účasti dítěte
 - individuální práci  s dětmi s odkladem školní do-

cházky
 - spolupráci s pedagogicko-psychologickou porad-

nou - 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

Příprava na 
STAVĚNÍ MÁJKY

Dne 21. dubna 2007 od 9:00 zveme 
všechny občany, kteří chtějí pomoci při vytěžení 
stromu a palivového dřeva na stavění májky. Sraz 
před autobazarem pana Lavičky.



Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 14.Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 14.

Občané obce a obchodní společnosti města

V podstatě každá obec se ve své samostatné působnosti za účelem hospodářského využívání svého majetku  zapojuje do 
soukromoprávních vztahů v oblasti podnikání, k čemuž může dle právního řádu ČR využít rozmanitých forem. Velmi častou 
takovou formou je podnikání obce prostřednictvím obchodních společností, které obec založí. Dle § 23 odst. 1 písm. c zákona č. 
250/2000 Sb. obec může zakládat pouze dva typy obchodních společností dle obchodního zákoníku, a to společnosti s ručením 
omezeným a akciové společnosti. V našem městě jsou takto zřízené dvě obchodní společnosti se 100% účastí obce, a to Technická 
služba Nová Role, s.r.o., a Norobyt, s.r.o. Tyto společnosti v souladu se zákonem o obcích založilo zastupitelstvo města koncem roku 
2000 a schválilo jejich zakladatelské listiny. Všechny další úkoly zakladatele a rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka 
(vlastníka firem) jsou již dle zákona o obcích plně v kompetenci rady města. Tzn., že mimo jiné rada na základě § 132 a dle § 125 
obchodního zákoníku vykonává působnost valné hromady společností a rozhoduje tak v podstatě o všech základních otázkách 
existence a organizace společnosti a jejích orgánů (jednatel a dozorčí rada společností). A co občan obce, jak ten může ovlivnit tyto 
vztahy ?

- Zejména je přímo zapojen do obchodních vztahů s obchodními společnostmi města, neboť ty kromě vlastní správy majetku 
města, zajišťují obdobně práce a služby pro všechny ostatní osoby ve městě a jeho okolí (likvidace odpadu, drobná nákladní 
doprava či správa bytů, tepelné hospodářství a jiné). Občan tedy může hodnotit kvalitu prací a služeb a úroveň cen účtovaných 
za ně. Tato hodnocení může pak přenášet osobně či písemně na městském úřadu  nebo i přímo na jednání zastupitelstva města 
a pomáhat tak příslušným orgánům města k vytváření věrohodného obrazu o skutečné úrovni v řízení společnosti a úrovni 
správnosti a vhodnosti či nevhodnosti existence takové společnosti a její formy.

- Vlastní rozhodovací pravomoci ve vztahu města ke společnosti jsou pak již pouze na odpovědnosti rady města a občan do 
nich přímo vstupovat nemůže, ale svým aktivním posuzováním činnosti společností, jak jsem výše uvedl, toto rozhodování 
každopádně může výrazně ovlivňovat.

- Občan svým právem na informace z činnosti orgánů města může též zpětně hodnotit správnost jejich rozhodování mimo jiné 
ve vztahu k obchodním společnostem města a vznášet k němu připomínky, čímž opět může do budoucna výrazně ovlivnit další 
rozhodování orgánů města. 

Jak je vidět ani v těchto vztazích není občan zcela bezzubý a i na jeho aktivitě záleží jaký obraz obchodní společnosti města budou 
mít a zejména na radě města pak závisí, do jaké míry z takové aktivity občanů dokáže vytěžit rozumné názory a realizovat je.  

Problematice informovanosti občanů o činnosti obchodních společností města se budu konkrétněji věnovat v této rubrice v příštím 
čísle zpravodaje.

Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Město Nová Role, se sídlem MěÚ v Chodovské čp. 236
362 25 Nová Role, 

hledá

JEDNATELE
pro svoji obchodní společnost (100% účast města) 

„Technická služba Nová Role, s.r.o.“
sídlo spol. – Chodovská čp. 286.

Požadavky:
- Minimálně středoškolské vzdělání a 10 let praxe v oblasti 

provozu technických a jiných obdobných služeb 
- Zkušenosti s řízením kolektivu, schopnosti komunikace
- Všeobecná znalost práce na PC, morální a trestní bezúhon-

nost
- Řidičské oprávnění skupiny C 
- Kvalifikace odpadového hospodáře výhodou
- Znalost NJ nebo AJ vítána

Zájemci o místo jednatele předloží svou žádost osobně pode-
psanou a dále doloží:

- doklad o dosaženém vzdělání – originál nebo úředně ově-

řenou kopii
- profesní životopis 
- výpis z rejstříku trestů – originál nebo úředně ověřenou 

kopii
- doklad o řidičském oprávnění – postačí prostá kopie do-

kladu 
- případně další listiny osvědčující získanou profesní kvalifi-

kaci – postačí kopie 

Přihlášky přijímáme doručené na podatelnu úřadu, případ-
ně do kanceláře tajemníka MěÚ nejpozději do 30. dubna 2007 
do 17:00 hod. 

Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel !! 

Možno též elektronické podání přihlášky na adresu
tajemnik@novarole.cz s dodatečným doručením ostatních poža-
dovaných dokladů ve výše stanoveném termínu !!

Václav Heřman
starosta města 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místaVýběrové řízení na obsazení pracovního místa



STŘEDOVĚK STŘEDOVĚK (práce žáků 5.A)

Z učiva znám středověk, Byli jsme i na výletech,
to byl ale krásný věk. navštívili Horní hrad.
I my jsme ho probádali, Se třeťáky byla sranda,
zážitky si nastřádali. jeli jsme tam každý rád.

Každý si erb namaloval Loket to je hezký hrad,
a na zdi ho vystavoval. vyšli jsme ho dobývat.
Máme i svá znamení, V podzemí jsou strašidla,
pečetě i brnění. středověká mučidla.

A rytířské turnaje V Plzni zhlédli naši žáci
zvládli jsme také hravě. výstavu „Rytíři, draci“.
S písní a se zbraní v ruce 3D film nám zabrat dal,
lámali jsme dívčí srdce. každý se malinko bál.

Po turnaji začíná Při vánočním jarmarku
středověká hostina. tekla káva ze džbánků.
V krčmě jsme si zahráli Rodičům se líbilo,
středověké vrhcáby. jak nám to všem ladilo.

Stříbrné mince jsme razili, Husity i křižáky
kožené měšce si ušili. zmákneme jak prvňáky.
A naše šikovné ručičky Nás si nikdo nepodá,
zvládli i pravé perníčky. vždyť jsme přece 5.A.

Upozornění pro spoluobčanyUpozornění pro spoluobčany

Pro zájemce o stravování nabízíme možnost 
stravování ve školní jídelně. Bližší informace 
o podmínkách jsou k dispozici u vedoucí školní 
jídelny v kanceláři ŠJ v dopoledních hodinách.



VZPÍRÁNÍVZPÍRÁNÍ

1.kolo II.ligy mužů –Plzeň  17.3.2007-skupina „A“ 

V sobotu se v Plzni –Doudlevcích uskutečnilo zahajovací 
kolo této soutěže.

Soutěž byla velice vyrovnaná.Naše družstvo vybojovalo cen-
né 2.místo  a zisk 6 hlavních bodů je příslibem do dalších kol.

Pořadí v tomto kole: 
1. Rotas ROTAVA 1 408,979 Si 7 bodů
2. TJ NOVÁ ROLE 1 354,517 6
3. PSK  OLYMP PRAHA 1 346,977 5
4. Bohemians PRAHA 1 314,727 4
5. Start VD PLZEŇ 1 118,936 3
6. Lokomotiva CHEB 987,509 2

Jednotlivé  výkony našich vzpěračů:

hmotn: jméno: Dvojboj body Sinclaire:
  (Trh+Nadhoz)
110,30 Z.Kadlec 207(95 + 112) 220,931 Si    /x
108,50 J.Gondáš 235(105 +130) 252,131
 79,70 R.Neudert 205(85 +120) 251,514
 94,70 J.Nagy 245(105 +140) 276,482
 81,20 V.Mastný 235(100 +135) 285,958
 80,00 M.Podšer 236(103 +133) 288,958

(Do výsledku družstva se započítává 5 nejlepších výkonů)

Trenér A.Kocur
TJ Nová Role-vzpírání.

CAISSACAISSA

Dne 3. 3. 2007 uspořádaly šachový klub CAISSA a DDM 
Nová Role Krajský přebor mládeže v šachu. Turnaje se zúčast-
nilo 42 dětí z celého kraje. Nás velmi potěšil výsledek našich 
hráčů.

Kategorie H 10(8)
1. Kozic Teplá – 6 bodů
2. Brožík ŠK K. Vary - 5,5
3. Stuška Chodov – 4,5

H 12(7)
1. Vopička Sokolov – 6 bodů
2. Hladký Sokolov – 5

Akce pro seniory v dubnu 2007Akce pro seniory v dubnu 2007

Přihlášení účastníci na zájezd do Prahy mají sraz  u Kulturního 
domu v Nové Roli  v sobotu 14. dubna. Odjezd autobusu
v 8 hodin.

Prohlídka a výklad o historii naší jediné kulturní památky 
kostela  svatého Michaela se koná  v úterý  17. dubna v  15 hod.
v kostele. Hovořit budou paní Mgr. J. Pokludová, pan farář 
Müller, pan Jan Herink a pan J. Červený.

Autobusový výlet do Teplé u Mariánských Lázní na výstavu 
letniček, bylinek, okrasných dřevin a prohlídku kláštera 
uskutečníme  v sobotu  5. května.

Účastnický poplatek 100 Kč. Přihlášky na podatelně MěÚ do 
obsazení autobusu.

3. Brož Jiří ŠK K. Vary – 4
H 14 (11)

1. Koliáš Sokolov – 6,5 bodu
2. Prchal N. Role – 5,5
3. Zázvorka ŠK K. Vary – 4
4. Rohla N. Role – 4

H 16 (16)
1. Bartoš Sokolov – 7 bodů
2. Špererová ŠK K. Vary – 5
3. Přibil Teplá – 4,5

Dívky (8)
1. Špererová ŠK K. Vary
2. Novotná ŠK K. Vary
3. Holzknechtová Teplá

Děkujeme všem, kteří tuto zdařilou akci podpořili: Karlovar-
ský porcelán THUN, a.s., SDH za  zapůjčení místnosti, květin-
ce pí.  Buriánové a pí. Anně Jílkové.

ŠK CAISSA Nová Role

Igor KřížIgor Kříž, nar. 14.11.1956 v Karlových Varech

 1966-1968 - LŠU Karlovy Vary 
 1972-1976 - klasické gymnázium Ostrov n. Ohří (1. maturita)
 1972-1973 - kursy názorné agitace a propagace
 1976-1981 - Střední uměleckoprůmyslová škola Praha

(prof. Vl. Homolková - 2. maturita)
Od r. 1981 se soustavně věnuje výtvarné činnosti jako nezávislý 

výtvarník (obrazy, objekty, koláže).
V současné době se zabývá kromě výtvarné činnosti i psaním 

hudebních textů a povídek.
Je členem Společnosti bratří Čapků (od r.1991) a Unie 

výtvarných umělců (1999).

Samostatné výstavy:
1985-1994 - Příbram
1985 - Třebsko
1991, 93 - Nová Role

Skupinové výstavy:
1992 - Praha  U Hybernů
1991-94 - Krakow
1999 - Světový festival VSAI „Umění a duše“

Los Angeles USA
2001 - Praha Klub v Jelení
2003 - Zámek Březnice

 Nyní žije ve Zduchovicích na Příbramsku



VELIKONOČNÍVELIKONOČNÍVELIKONOČNÍVELIKONOČNÍ

VV EE SS EE LL II CC EE
se soutěží o nejhezčí velikonoční vajíčko

Kde: Kulturní dům Nová Role
Kdy: 7. dubna 2007

Program pro seniory 16 – 19,30 hodin

Občerstvení zajištěno

K tanci i poslechu zahraje harmonikář Pavel Nový

Jistě potěší vystoupení dětí z aerobiku

Veselice pro širokou veřejnost 20 - 24 hodin

Celý večer Vás bude bavit Jan Zumr s kapelou Forte Band

Program obohatí vystoupení Tap Dance – step a orientální tence

Vyhlášení soutěže o nejhezčí vajíčko,
která probíhala v knihovně do konce měsíce března,
bude v 21.00 hodin.

VSTUP VOLNÝ



V E S E L I C E

Tribuna: odpověďTribuna: odpověď

Dlouho jsem váhal, zda mám rea-
govat na titulní článek Starosty města 
Nová Role, který byl otištěn v březno-
vém čísle Novorolského zpravodaje. 
Nakonec mi to nedalo a rozhodl jsem 
se odpovědět zejména na „ třetí téma“ 
starostova článku a to, na prodej po-
zemků v zahrádkářské osadě „U Ply-
nárny“.

Nejprve malé vysvětlení. Tento zá-
měr města byl vyvěšen podle zákona 
na úřední vývěsce a byl tak určen k při-
pomínkování občanům města. Tito ob-
čané se podle zákona do patnácti dnů 
k tomuto záměru vyjádřili a podotý-
kám, že s nesouhlasným stanoviskem. 
Připomínku podalo celkem tři sta ob-
čanů, což k tak krátké připomínkovací 

době není vůbec málo.
Na výtku: „Kdyby jste to udělali před 

volbami, tak jsme vás nevolili.“ Bych 
chtěl dodat, že tentýž starosta na člen-
ské schůzi zahrádkářů „U Plynárny“ 
konané v březnu minulého roku veřejně 
prohlásil: „ V dohledné době pěti, spíše 
deseti let, se v této lokalitě nic neplánu-
je a tudíž se nic rušit nebude.“ 

Dále nerozumím tomu, proč pan 
starosta píše cituji: „ To jsme to tomu 
Heřmanovi a jeho kumpánům ukázali.“ 
Já jsem nikde tento výrok neslyšel a to 
jako předseda zahrádkářů jsem s těmi-
to členy neustále ve styku. Osobně bych 
na řeči ve stylu „ jedna paní povídala“ 
nic nedal. Zahrádkáři se svými příz-
nivci podali jen své stanovisko k dané 
problematice a nic víc.

Dále pak nerozumím rčení, „ Kdo 

seje vítr bouři sklízí.“ Nevím komu pa-
tří. Zda zákonodárcům, kteří ukládají 
městům povinnost oznamovat záměry, 
nebo občanům, kteří mají podle práva 
podat k těmto záměrům své připomín-
ky?

Myslím si Václave, že těmito výroky 
emoce nepominou. Spíše naopak.

Toto je názor většiny členů naší or-
ganizace.

Na závěr bych se chtěl omluvit měst-
skému zastupitelstvu za to, že po pro-
jednání bodu týkajícího se zahrádkářů 
opustili členové zahrádkářského svazu 
jednání a nevyčkali projednávání dal-
ších důležitých bodů vážících se k na-
šemu městu.

Stanislav Procházka
Předseda ZO ČZS U Plynárny

Reakce na titulní Reakce na titulní 
stranu lednového čísla stranu lednového čísla 
NovoroláčkuNovoroláčku

Vážený pane starosto, skoro s doje-
tím jsem si přečetla titulní stranu zpra-
vodaje z ledna letošního roku. Slyšela 
jsem jak je krásně vydlážděné.Ráda 
bych to jednou viděla na vlastní oči. Je-
nomže mám smůlu protože mám zdra-
votní potíže. Chodím o francouzské 
holi, a ulice Za tratí už léta vypadá jako 
příjezdová cesta k tankodromu, jak se 

vyjádřil řidič sanitky,  která mě několi-
krát do roka vozí do K.V. na vyšetření. 
Nejen, že  ulice je v dezolátním stavu,  
i přes snahu T. S. Nová Role, cestu sem 
tam vyspravit nějakou záplatou, mám 
pocit, že obyvatelé této ulice jsou po-
važováni za obyvatele nižší kategorie 
protože náměstí a ulice ve městě jsou 
krásné a upravené, ale my co bydlíme 
v ulici Za tratí riskujeme chozením po 
ní nejméně zlomeninu končetin. Mimo 
to si z této ulice někteří majitelé psů 
udělali zonu volného pohybu pro jejich 
miláčky takže pejsci se tady pohybují 
sice s majiteli ale nejsou na vodítku.

Stejné je to s cyklisty kteří si pletou uli-
ci s cyklostezkou. Tak že pane starosto 
dokážete mi poradit, jak se dostat aniž 
bych si ve výmolech na cestě nezlomila 
ruku nebo nohu když se budu vyhýbat 
kolu nebo psovi který není na vodítku 
a jeho majitel několik desítek metrů 
z ním? Jsem velice zvědavá jestli mi 
v N.Z. odpovíte, nebo to zametete pod 
stůl. Jako tu naši ulici.

Klimtová Marie
Za tratí 135

                                   Nová Role

Několik úvah včelařeNěkolik úvah včelaře

Letošní jarní povětří již dávno vytáhlo většinu našich 
spoluobčanů do přírody na procházky, k vodě, do zahrádek 
apod. 

Nás včelaře vytáhlo ještě dříve: od zimních měsíců jsme 
sledovali za teplejších dnů prolet včel, aktivitu na česnech, 
zdravotní stav a jiné, abychom pak mohli eventuelně včas 
pomoci. Jde totiž o to, aby včelstva v úlech měla co nejlepší 
podmínky k založení a vývoji nové silné generace včel, 
které budou schopny co nejlépe využít už jarní nabídku pylu 
a nektaru 

z kvetoucích rostlin, počínaje např. jívou, olší, lískou, 
pampeliškou, později ovocnými stromy a dalšími hmyzo-
snubnými rostlinami.

Zdejší sadaře jistě těší, když koruny jejich kvetoucích stromů 
přímo hučí množstvím pilných včel – opylovačů. Je to příslib 
dobré nastávající sklizně. Zdá se ale, že těchto potěšení sluchu 
i oka jako když rok co rok postupně ubývá. Příčin tohoto stavu 
je několik: jsou stále více vysazovány samosprašné ovocné 
dřeviny, dochází k postupnému poklesu zájmu o  včelaření, 
včelnice je nutno přesunovat „daleko za ves“ a v neposlední 
řadě dochází i k obecnému nazírání současné populace na včely 
jako na nepohodlné, jen obtěžující tvory. 

Naštěstí alespoň včelí med je stále dobře uznáván jako lahodná 
potravina a do jisté míry i jako domácí medicína preventivně 
proti nachlazeninám, nespavosti, jako zdroj důležitých enzymů 
a minerálních látek, lehce stravitelných cukrů apod. 

Vedle medu je dalším významným kladem ve vztahu ke 
včelám požitek ze zajímavého a užitečného využití volného 
času. Tomuto koníčku se bez nějakých velkých složitostí mohou 
věnovat i další zájemci. A jak na to? Při určitém zjednodušení 
je dobré si vyhlédnout vhodné místo pro úly orientované na jih, 
jihovýchod, opatřit si pro začátek třeba starší úly (200 – 300

Kč), včelí oddělek (oplodněná včelí matka s doprovodem na 
pěti rámcích – cca 500 Kč). Základy o chovu včel si většina 
z nás osvojila v literatuře a u přátel včelařů. Sladkou odměnou 
pro začátečníka může pak být třeba kolem 20 kg medu od svého 
včelstva.

V současné době zahrnuje naše základní organizace včelařů 
katastr Nové Role, Jimlíkova, Mezirolí  a Božičan, kde je 
rozmístěno 238 včelstev chovanými třinácti našimi členy. 

A pokud by někdo z Vás měl zájem to se včelařením zkusit, 
pak ti opravdu vážní zájemci budou v našich řadách vítáni.

Ing. Vlastimil Pokluda
jednatel Českého svazu včelařů Nová Role



KONTAKT:
602 475 058
paní Zupková

! ! !   N O V Ě   O T E V Ř E N O   ! ! !! ! !   N O V Ě   O T E V Ř E N O   ! ! !
Konzum a večerka Chvojková
Ve Školní ulici č.p. 227 (věžový dům)

Nabízíme zákazníkům prodej potravin, zeleniny, 
ovoce, piva, lima, drogerie, pečiva, zákusků, 

baget a další doplňkový prodej. 

Dále přijímáme objednávky zákusků, dortů, chlebíčků.

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí: zavřeno
Út – Pá:   6.30 – 12.00      14.00 – 20.00
Sobota:    8.00 – 11.30      15.00 – 20.00
Neděle:    9.00 – 11.30      15.00 – 20.00

TĚŠÍMĚ SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !TĚŠÍMĚ SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU ! 

K - centrumK - centrum
Karlovy Vary s terénním programem 
Krále Jiřího 38, 360 01  Karlovy Vary
tel., fax.:  353 222 742, 604 420 646, 603 809 312
email: kcentrum.kv@.seznam.cz, kckvary@os-svetlo.net
www.os-svetlo.net

Provoz K- centra v  Karlových Varech byl zahájen  v roce  2000
 /+ terénní  program/

Cílová skupina:
Osoby starší 15ti let - skupina problémových uživatelů drog

Základní poskytované služby: 
První kontakt

Služby „Harm reduction“:
Výměnný program 
Hygienický servis 
Zdravotní servis 
Poradenství 
Individuální forma  

-  v KC, telefonicky / mobil, pevná linka, internet /

- poradenské nonstop linky
- internetové poradenství

Rodinná forma
Sociální forma
Psychologické / psychiatrické služby 
Asistenční služby 
Kontaktní místnost  
Potravinový servis 
Second hand 
Testování 

K – centrum nabízí:
Screeningové testy z moči: amphetaminy, opiáty, THC, MDMA
Trnové testy z kapilární krve: přítomnost protilátek HCV, HBV, HIV

ŽENSKÝ PROGRAM  
Zahájení programu: 1. 10. 2006
Přípravná fáze: 1. 8. 2006 až 1.10. 2006
Obsah a cíl programu:

Nabídnout  uživatelkám drog specifické služby. Cílová skupina:Kli-
entky kontaktního centra a terénního programu – uživatelsky drog - ve 
věku od 15 ti let.



SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno

řetízek 1350-1400 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANDLOVÁNÍ A PRANÍ
PRÁDLA

pro restaurace i obyvatelstvo

A. Zapletalová
Karlovarská 758

Karlovy Vary - Stará Role

Mobil: 606 542 420
možnost svozu a rozvozu

oddělené praní
přijatelné ceny

Upozorňujeme zájemce o firemní 
inzerci v Novorolském zpravodaji, 
že dochází ke změně v úhradě plateb 
za uveřejnění inzerátu.

Od květnového čísla budou inze-
ráty ve zpravodaji uveřejněny až po 
zaplacení!.

!!! POZOR ZMĚNA!!!!!! POZOR ZMĚNA!!!

!!! POZOR ZMĚNA!!!!!! POZOR ZMĚNA!!!
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Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !

RD v Sokolově 1+6 vhodný k podnikání 3 300 000 Kč - sleva
RD v Aši u Chebu 1+6 vč. zahrady 1 950 000 Kč 
RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 Kč
Prodej pozemku v Nejdku ul. Lidická 900 m2 - 150 000 Kč 
Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2 - 400 000 Kč
Prodej pozemku v rekreační oblasti Nejdek Tisová vč. projektu
Rekreační chalupy na stávajících základech 1251 m2 za 400 000 Kč
Rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
Rekreační chata u Tatrovické přeh. na vlastním poz. - 850 000 Kč
Byt v Nejdku 1+2 ul. Osvětimská za 650 000 Kč
Byt v OV v Chodově 1+3 za 660 000 Kč a 1+2 za 600 000 Kč
Byt v K.Varech – Rybáře 3 podlažní perfektní za 2 950 000 Kč

- Správu bytů vlastníkům
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
- Sepsání kupní, darovací aj. smlouvy do 24 hod.

Volejte ihned 352 666 322; 608 977 833
Vaše bydlení je v našich rukou.

DOMINO
realitní kancelář
www.dominochodov.cz

Převod užívacích práv k nájemnímu družstev. bytu 1+3 a 1+2 z nové výstavby 
v Luční ulici za 595 000 Kč. V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

VÝHODY
•Novinky a trendy 2007
•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

•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRUVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
HYPERNOVA Karlovy Vary - tel.: 603 557 623

Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz

NOVINKY A TRENDY 2007

NOVINKY A TRENDY 2007


