
Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

do červencového Novorolského zpravodaje mám opět 
několik témat na zamyšlenou. Prvním tématem je poděkování 
ředitelce ZUŠ paní Květě Markové za její něžnou i buldočí 
povahu. Něžnou povahou mám na mysli její trpělivou 
mravenčí práci s dětmi při výuce na hudební nástroje, ale 
i práci s hudebníky jejího sboru, kteří v naší ZUŠ vedou 
žáky k lásce k hudbě a na zvolené hudební nástroje. Buldočí 
povahu má v tom smyslu, že přes nemalé překážky neustále 
hledá, jak ukázat našim občanům, co se děti v ZUŠ naučily. 
Tím mám na mysli pořádání tradičních plesů ZUŠ. Několik 
let se nedařilo zvýšit návštěvnost, ale poslední ples ukázal, 
že její buldočí povaha přináší ovoce v podobě účasti mnoha 
rodičů.  Proto bych touto cestou chtěl ředitelce ZUŠ paní 
Květě Markové a jejímu týmu poděkovat.

Druhým tématem je stálá diskuze o chování naší mládeže. 
Vím, že toto téma je velice choulostivé, ale na druhou stranu, 
když se o něm nebude hovořit, tak se nešvary neodstraní. 
To, co se opět dělo při stavění Májky, nemá obdoby ani 
omluvy. Skupinky nezletilých dětí (i dětí navštěvujících naší 
ZŠ) pod rouškou noci popíjely alkoholické nápoje o kouření 
ani nemluvě. Položíte-li jim otázku, zdali o tom vědí rodiče, 
letmo odpoví, že ano.  Následně ale vidíte, jak se za chování 
svých dětí stydí i sami rodiče, když je podnapilé odvádějí 
domů. Kde je vlastně chyba? Ve společnosti, ve škole a nebo 
v rodině? Dle mého názoru je největší odpovědnost stále na 
rodině.  

Třetím tématem je policií provedená kontrola restaurací 
a diskoték v Karlových Varech a Nové Roli v sobotu 9. června 
2007. Je zarážející, že bylo zjištěno celkem šestnáct dětí, 
které požily alkoholické nápoje a z toho čtrnáct dětí v Nové 
Roli. Další smutná věc na této záležitosti je ta skutečnost, 
že nejvíce alkoholu v sobě měla čtrnáctiletá dívka. Co 
k tomu dodat? Je několik věcí, nad kterými je potřeba se 
pozastavit. Jak je možné, že provozovatel diskoték prodává 
dětem alkoholické nápoje? Jak je možné, že čtrnáctileté děti 
navštěvují tyto diskotéky? Další otázky si pokládejte sami. 
Je mi špatně, když si na to pomyslím. Ředitel Policie ČR 
v Karlových Varech mi osobně sdělil, že v těchto kontrolách 
budou pokračovat.

Aby červencový úvodník nebyl tak smutný, chtěl bych 
touto cestou poděkovat pořadatelům Novorolské Walchy 
jmenovitě panu Šimkovi, dále pak pořadatelům Mysliveckých 
slavností jmenovitě panu Cinegrovi, v neposlední řadě pak 
organizátorům a pořadatelům akce Historického vlaku 
projíždějícího Novou Rolí. Neměl bych zapomenout na pana 
Huka, který v televizní soutěži neopomněl vzpomenout 
Novou Roli.

Na závěr bych chtěl všem popřát krásnou a klidnou 
dovolenou.

Václav Heřman
starosta města Nová Role



Z jednání komise pro Z jednání komise pro 
práci se seniorypráci se seniory

Hodnocení činnosti za 1. pololetí roku 
2007 ukázalo, že všechny plánované akce 
byly dobře zajištěny. Většině zúčastněných 
přinesly hezké zážitky a nové informace.  
Komise  zvolila pro činnost v roce 2007 
různé formy.

Bylo to: Únorové setkání s představiteli 
města (účast 50 osob), promítání 
diapozitivů v knihovně (12 osob), kurz 
o základech práce na počítači (10 osob), 
beseda o kostele sv. Michaela (25 osob), 
podpora a účast na celoměstských 
kulturních, společenských a sportovních 
akcích pořádaných dalšími organizátory 
v našem městě. Návštěvnost a účast seniorů 
na akcích byla proměnlivá. Odpovídala  
zájmu jednotlivých seniorů.

Dále jsme podnikli tři autobusové 
výlety. Do Prahy, Teplé a Nepomuku. 
Všechny byly plně obsazeny. Účastníci 
byli s obsahem poznávacích výletů 
i pohodlím dálkových autobusů fy Či-Du 
K. Vary a prací ochotných řidičů spokojeni. 
Financování zájezdů se letos skládá 
z účastnického poplatku ve výši 100 Kč 
a z dotace z rozpočtu města. Vyúčtování se 
provádí neprodleně po návratu ze zájezdu. 
Zájem seniorů o autobusové zájezdy byl 
větší než kapacita míst v autobusu a tak ti, 
kteří s přihlášením se na zájezd poněkud 
váhali, nebyli bohužel uspokojeni. Při 
vlakových výletech jsme využili slevu 
jízdného pro důchodce. Na výlet do K. 
Varů a návštěvu muzea Becherovky  se  
vydalo 54 seniorů, na výlet a procházku 
rozkvetlými Karlovými Vary se vyrazilo 13 
seniorů. Na výlet do Chebu na prohlídku 
města, galerie a výstavy Chebské dvorky 
cestovalo 12 seniorů. Na vlakové výlety 
se není třeba nikde hlásit,  účastnický 
poplatek se nevybírá. Rozhodnutí o účasti 
tak může padnout až v poslední chvíli 

a pak již jenom dojít na nádraží. Jízdenku, 
kterou seniorům dotuje stát, si každý hradí 
sám. Ostatní výdaje pak dle možností 
rozpočtu. Průvodcovskou službu zajišťuje 
komise, tak jako u autobusových výletů.  
Zájem seniorů o vlakové výlety byl zatím 
nižší. Pro některé seniory jsou namáhavější 
(nastupování, přestupování, více chůze 
a dal.) Mají ale i některé výhody.

Závěr: Snahou komise je  vlastními 
náměty a zajištěním akcí přispět k pestré 
nabídce, kterou seniorům  přinášejí 
celostátní media, kulturní instituce kraje 
i naše město Nová Role. Z městského 
rozpočtu byla  na podporu akcí pro seniory 
v roce 2007 schválena částka 50.000 Kč. 
Tato dotace byla ke konci června využita 
ze dvou třetin. Zbytek bude využit ve 
2. pololetí. Červenec a srpen jsou 
měsíce, které respektujeme jako 
období rodinného setkávání, období 
nabírání duševních a fyzických sil. 
K společným akcím v září pozveme 

naše seniory opět prostřednictvím  
Novorolského zpravodaje. Pro podzimní 
období připravujeme jeden celodenní 
autobusový výlet, dva vlakové výlety, ve 
spolupráci s městskou knihovnou kurz 
paměti, promítání diapozitivů, přehlídku 
filmů z našich zájezdů, besedu s velitelem 
Policie ČR na téma: Triky podvodníků aj. 
a předvánoční setkání.

Všem, kteří mají o naši činnost zájem, 
přejeme krásné léto. Těm, kteří se našich 
akcí nemohli z důvodu nemoci zúčastnit, 
přejeme brzké uzdravení. Těm, kteří se 
nestihli k našim akcím z různých důvodů 
připojit, přejeme, aby jim to příště vyšlo.

Někteří lidé v Nepomuku věří místnímu 
a široko daleko známému léčiteli, že 
podstavec a socha Panny Marie Bolestné 
stojící od poč. 18. století  na úpatí Zelené 
Hory, mají obrovskou pozitivní energii. 
Stačí kolem  vytvořit uzavřený kruh, 
soustředit se a nechat energii působit. 
Někteří z nás to vyzkoušeli ….

MUDr. Růžena MUDr. Růžena 
Mostlová - upozorněníMostlová - upozornění

Od 16. července dochází ke změně 
provozní doby v zubní ordinaci. V Nové 
Roli odpadne provoz ve středu a pátek. 
Ordinační hodiny v Nové Roli:

po 10 - 12, 12:30 - 16:30
út 8:30 - 13
čt 8:30 - 13

Pacienti s bolestmi budou mít možnost 
ošetření v ordinaci na adrese:
Karlovy Vary, Koptova 5 („Čerťák“),  tel. 
353 229 180 nebo 607 543 922, nejlépe 
po předchozí telefonické domluvě.

Vítáme nové občany Vítáme nové občany 
našeho městanašeho města

Kateřinu Nguyenovou
Evu Štumpovou
Vanesu Vlnatou

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám 
k narození Vašich dětí. Dětem  přejeme 
hodně zdraví a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

BlahopřejemeBlahopřejeme

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

 

Marii Buchálkové
Janě Piklové
Karlu Vrchlavskému

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel



Projekt „ČISTÝ RYBNÍK“Projekt „ČISTÝ RYBNÍK“

Znečištění většiny rybníků a vodních 
nádrží v ČR je způsobováno dlouhodobým 
vnosem nadbytku živin a škodlivých 
látek, které se pak ukládají v dnových 
sedimentech. Přísun znečištění do 
vodních nádrží probíhá z napájecí 
vodoteče, břehovými průsaky z okolí, 
nebo splachem při záplavách a přívalových 
srážkách. Hlavním zdrojem znečišťování 
je nevhodné nakládáním s odpadními 
vodami, hnojivy a chemickými látkami 
v okolí vodních nádrží a rybníků. Neblahé 
následky trvalého přísunu znečištění 
během desítek let se bohužel nevyhnuly ani 
Novorolskému rybníku. Dlouhodobá 
přítomnost nadbytku živin se zásadně 
projevila v roce 2004, významným snížení 
kvality vody, které v roce 2005 dosáhlo 
kritického V. stupně hygienické normy 
– „voda nebezpečná ke koupání“.  Ve 
spolupráci Města Nová Role a firmy G-
servis Praha s.r.o. byly v rámci projektu 
„čistý rybník“ koncem roku 2005 zahájeny 
průzkumné práce a v průběhu roku 2006 
byl proveden soubor opatření na omezování 
vnosu znečištění do rybníka. Pro rok 2007 
a 2008 jsou naplánovány další konkrétní 
činnosti, za účelem zlepšení kvality vody 
na hodnoty hygienicky přípustné pro 
koupání. 

Zde je zapotřebí si uvědomit, že ke 
znečišťování Novorolského rybníka 
docházelo trvale, po dobu desítek let, a proto 
naplnění účinných nápravných opatření, 
šetrných k přírodě a s dlouhodobým 
efektem, potřebuje svůj čas a odpovědný 
přístup od všech uživatelů vodní nádrže 
a přilehlého okolí.

Rekapitulace již provedených prací 
v rámci projektu „čistý rybník“:

• Průzkum vodní nádrže (I. etapa 
prací)  

Na přelomu roku 2005 a 2006 
byla v rámci průzkumu detailně 
zdokumentována kvalita a množství 
sedimentů uložených v nádrži. 
Objem sedimentů v nádrži je 48.000 
m3, což představuje 15% provozního 
objemu nádrže. Usazený materiál 
s podílem kaolinických jílů a písků 
obsahuje 50% organických součástí. 
Mocnost sedimentů v nádrži se 
pohybuje od 0,1 m do 1 m. Průměrná 
hloubka nádrže je 2 m (max. 2,8 
m). Průzkumem byly ve vodě 
a v rybničním sedimentu zjištěny 
zvýšené obsahy dusíkatých látek 
a fosfátů, které trvale podporují 

rozvoj sinic. Dále byla zjištěna 
přítomnost zvýšeného množství 
hygienicky závadných patogenních 
bakterií, fekálního původu. 

• Ošetření zdrojů znečištění v okolí 
nádrže (II. etapa prací)

V červenci 2006 byla provedena 
dokumentace možných zdrojů 
znečištění v okolí nádrže (prostor 
rekreačních objektů, provozovna 
Karlovarský porcelán a.s., kaskáda 
chovných rybníků).

Od června do září 2006 byla 
realizována následující preventivní 
opatření:
- ošetření části bodových zdrojů 

znečištění (septiků, jímek, žump 
a dalších zařízení na odpadní vody) 
dodávkou biologických čistících 
přípravků, 

- biologická intenzifikace čištění na 
ČOV v provozovně Karlovarského 
porcelánu, 

- instalace čistícího biofiltru 
v prostoru mezi přítokem do 
nádrže a sádkovými rybníky.

• Ošetření znečištění v příbřežní části 
nádrže (III. etapa prací)

V říjnu 2006 bylo provedeno řízené 
snížení úrovně hladiny vody v nádrži 
o 1m a byla provedena pasportizace 
výpustí odpadních vod, zaústěných do 
vody pod úrovní hladiny rybníka. Dále 
byla provedena dokumentace znečištění 
v příbřežních částech nádrže. Bylo 
identifikováno více než 40 nelegálních 
vyústění odpadních produktovodů do 
nádrže, což představuje při  přepočtu na 
EO přísun až 100 m3 tekutých odpadů do 
rybníka za rok.

V listopadu 2006 bylo provedeno 
za účelem snížení znečištění v nádrži 
biologické ošetření příbřežních sedimentů 
na ploše o rozloze 5 ha, což představuje 
čtvrtinu celkové plochy Novorolského 
rybníka. Byla ošetřena část sedimentů, 
které uvolňují přítomné živiny do vody. 
Biologické ošetření bylo provedeno ruční 
a mechanickou aplikací bioaktivačních 
směsí, přímo na povrch rybničních 
sedimentů. 

Pozitivní výsledky již provedených prací 
se projevily zlepšením kvality vody v druhé 
polovině roku 2006. Byly sníženy kritické 
hodnoty některých fyzikálně-chemických 
ukazatelů kvality vody (CHSKCr, BSK5, 
vodivosti, NH4+ , chlorofyl) i biologických 
ukazatelů (buňky sinic, spóry řas). Rozvoj 

a funkce biologických procesů jsou 
vizuálně patrné na povrchu ošetřených 
příbřežních sedimentů, kde kultury 
čistících mikroorganizmů vytvářejí své 
kolonie. Dodané mikroorganizmy zde 
spotřebovávají nadbytky živin, čímž 
postupně čistí vodu a současně, jako 
biologičtí konkurenti, potlačují rozvoj 
sinic. 

Informace o plánovaných činnostech 
v rámci projektu „čistý rybník“

Pro další zlepšování kvality vody 
v nádrži, potlačování rozvoje sinic a tedy 
i zkvalitnění podmínek pro koupání 
a ozdravění Novorolského rybníka je na 
roky 2007 a 2008 naplánována IV. etapa 
prací. Tato dvouletá etapa prací zahrnuje 
jednak biologické ošetření sedimentů, 
vyskytujících se v hlubších partiích 
rybníka (plocha 15 ha) a také ošetření 
vody v rybníce při nadlimitním výskytu 
toxických sinic. 

Na základě kontrolních rozborů vzorků 
vody z rybníka, provedených SZÚ KV 
na přelomu května a června 2007, byly 
potvrzeny nížší hodnoty počtů sinic 
a množství chlorofilu, než stanovuje 
hygienická norma pro koupání. Výsledky 
rozborů však stále vykazují nadlimitní 
výskyt patogenních koliformních bakterií, 
entrokoků a fosfátů, což dokumentuje 
přítomnost fekálního znečištění.

Další činnosti spojené s projektem „čistý 
rybník“ jsou naplánované a připravené 
k realizaci s podporou Krajského úřadu 
v Karlových Varech. Zásadní vliv na kýžený 
výsledek bude však mít především lidský 
faktor a osobní zodpovědnost při využívání 
vodní nádrže a při nakládání s odpadními 
vodami v okolí. Další projektovaná opatření 
je efektivní realizovat pouze za předpokladu 
maximálního omezení přímé dotace 
znečištění do rybníka. Proto je nezbytné 
vyvíjet v tomto smyslu trvalé aktivity všemi 
možnými prostředky. V průběhu prázdnin 
2007 budou prostřednictvím vzorkování 
a stopovacích zkoušek vysledována 
konkrétní místa s aktivním přítokem 
znečištění do Novorolského rybníka.

Další informace o aktivitách spojených 
s projektem „čistý rybník“ a činnostech 
plánovaných na roky 2007 a 2008 jsou 
k dispozici na Městském úřadě. Podrobnosti 
o biotechnologiích a ekologicky šetrných 
biologických přípravcích na čištění vody 
a odpadů naleznete na www.g-servis.cz .

G-servis Praha spol. s r.o.



Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 17.Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 17.

Shromažďovací právo a občan obce 

Dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím“ mají občané právo pokojně se shromažďovat. Zdůraznil bych zde hned 
na začátku slovo „pokojně“, neboť pro řádný výkon shromažďovacího práva je pokojnost takového shromáždění nutným zákonným 
znakem – základním ochranným prvkem práv ostatních občanů, které by mohli být shromážděním dotčeni, aniž by byli jeho účastníky. 
Pokojnost má samozřejmě chránit i přímé účastníky shromáždění před agresivitou a jinými nežádoucími projevy některých účastníků 
či celého davu. 

Ústavní pořádek ČR – konkrétně čl. 19 Listiny základních práv a svobod formuluje shromažďovací právo takto:
„Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření 

v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro 
bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.“

Jak je patrno, shromáždění se nepovolují, ale pouze předem oznamují za podmínek stanovených v zákoně o právu shromažďovacím. 
Oznámení by mělo být podáno nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění (nejdříve však v šesti měsících předem, jinak je oznámení 
bezpředmětné). Shromáždění konaná v našem městě nepřesahující územní obvod města se oznamují na podatelnu Městského úřadu 
v Nové Roli. Náš úřad plní v takovém případě při výkonu shromažďovacího práva zejména tyto další úkoly:

- Může vyslat zástupce úřadu ke sledování průběhu shromáždění a případně též k provedení úkolů nezbytných k případnému 
rozpuštění shromáždění.

- Vyvíjí součinnost s Policií ČR při sledování shromáždění a jeho případném rozpouštění, ale též za účelem zajištění ochrany 
shromáždění, je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno. Příslušný útvar Policie ČR pak aktivně jako represivní složka 
státu zajišťuje udržení pořádku a právě i zdůrazňovaný pokojný průběh shromáždění, vymyká-li se shromáždění zákonným 
podmínkám. To platí obdobně, je-li shromáždění zcela nezákonné (není vůbec oznámeno nebo je zakázáno).      

- Se svolavatelem shromáždění spolupracuje mj. pro případ určení místa a času při střetu shromáždění s jiným nebo s veřejným 
zájmem jako je zajištění bezpečné dopravy či nočního klidu.  

Asi nejvýznamnější pravomocí úřadu je pak zákonná možnost shromáždění zakázat a rozpustit jej, má-li být nebo je-li při výkonu 
shromáždění porušen zákon, zejména pak v rovině ochrany lidských práv a občanských svobod a zajištění ostatních veřejných zájmů jako 
je zásobování, doprava obyvatelstva, odstraňování živelných katastrof. 

Zákon o právu shromažďovacím na druhé straně též stanovuje speciální pravomoc radě města, a to za účelem zjednodušení výkonu 
shromažďovacího práva. Rada města může ve svém územním obvodu nařízením určit místa, kde lze shromáždění s výjimkou pouličních 
průvodů a manifestací konat bez jakéhokoliv oznámení. V našem městě takové nařízení vydáno není a platí tedy oznamovací povinnost 
pro každé shromáždění v územním obvodu města Nová Role.

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo skupina osob či právnická osoba se sídlem na území ČR.  Povinnosti svolavatele 
přímo souvisejí s výše uvedeným zajištěním zákonného oznámení a průběhu včetně umožnění jeho sledování zástupcem příslušného 
úřadu, zajištění celkové organizace shromáždění a respektování pokynů Policie ČR. Ta však nemusí být přítomna, není-li k tomu důvod 
stejně tak jako nemusí být shromáždění sledováno úřadem.  Své konkrétní povinnosti ve výše uvedeném smyslu mají dle zákona též 
všichni účastníci shromáždění, a to zejména:

- dbát pokynů svolavatele a jeho pořadatelů,
- nenarušovat pokojný průběh shromáždění, ale i se pokojně rozejít po jeho skončení, 
- účastníci shromáždění nesmějí být ozbrojeni a nesmí mít obličej zakrytý tak, aby byla znesnadněna jejich identifikace.

Uvedené téma v tomto mém příspěvku se sice nezdá přímo aktuální pro Novou Roli, ale přesto si myslím, že  základní informace 
o právu shromažďovacím jsou pro občany Nové Role důležité. Je to téma, které se přímo týká pravomocí orgánů našeho města a pokud 
by daná situace nastala, měli bychom umět s ní dle zákona a k ochraně práv obyvatel města nakládat. Ale také je to téma, které lze 
v poslední době jako stále více aktuální možno vnímat v občanstvu sousedního krajského města Karlovy Vary, které je i přirozeným 
centrem života okolních měst jako je Nová Role. A právě v Karlových Varech se i náš občan může dostat do postavení, ať již aktivního 
či pasivního, účastníka určitého shromáždění. Obdobná situace může samozřejmě nastat kdekoliv jinde v ČR nebo ve světě a jak jistě 
všichni víme, nezřídka se i pokojné shromáždění – demonstrace mění v hromadné nerespektování zákonů a lidských práv a svobod. 
Je vždy škoda, když rozumná aktivita za nějaké právo se mění v bezohledné pošlapávání práv jiných. A z tohoto pohledu je to dnes 
určitě téma aktuální, ať již pro dostatečné uvědomování si pozitivního faktu svobodné a volné aktivizace občanské společnosti, či pro 
uvědomování si rizika nebezpečnosti vyplývající z davového charakteru shromáždění..

Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Jak na sinice - jednoduchý test.Jak na sinice - jednoduchý test.

Začíná sezóna koupání a slunění. Proto neuškodí pár informací, 
jak na sinice. Jak zjistíte, že se sinice přemnožily a koupání už je 
opravdu nebezpečné? K tomu, abyste poznali, zda jsou ve vodě 
sinice nebo jen řasy, stačí obyčejná láhev. Sinice totiž mají na 
rozdíl od řas tendenci stoupat vzhůru. Naberte do lahve vodu 
a nechte ji asi dvacet minut stát na světle. Jestliže zůstane voda 
kalná rovnoměrně nebo se u dna vytvoří vrstva sedimentu, jde 
převážně o řasy. Voda sice nemá dobrou kvalitu, ale není zdraví 
nebezpečná. Když se však vrstva šedozelených mikroorganismů 
drží u hladiny, obsahuje voda jedovaté sinice. Co dělat? V takové 
vodě se nekoupat. Když to přesto uděláte, tak se poté co nejrychleji 

- nejlépe okamžitě - osprchujte. Předtím se ale rozhodně neutírejte 
ručníkem. Jedovaté látky ze sinic byste vetřeli do kůže. Pozor 
dejte zejména na děti, ty do takto znečištěné vody nesmí vůbec. 
Stává se totiž, že se ve vodě nechtěně napijí a může se jim udělat 
hodně špatně od žaludku. Sinice jsou v podstatě jedy, a tak mohou 
vyvolat zvracení nebo zažívací potíže. U citlivých osob způsobují 
kožní alergickou reakci, většině lidí po kontaktu se znečištěnou 
vodou zrudnou a pálí oči, potíže mohou vést až k zánětu 
spojivek. Závěrem chceme konstatovat, že dle posledního měření 
Zdravotního ústavu se sídlem v Karlových Varech, které proběhlo 
dne 29. 5. 2007, je ve vodě Novorolského rybníku obsaženo 1280 
buněk sinic/ml a vypsaná limitní hodnota činí 100000 buněk/ml, 
tedy téměř 80x méně, než je limit.



5. A se rozloučila s 1. stupněm5. A se rozloučila s 1. stupněm

 Milí spoluobčané, tak už je to tady. Naše třída 5.A se se slzami 
v očích rozloučila s prvním stupněm ZŠ. Všechny žáky jste měli 
možnost vidět na tablu, které namaloval Ivan Režný a bylo vystaveno 
v supermarketu. Se spolužáky i s rodiči jsme se rozloučili pěkným 
programem. Z ohlasů diváků víme, že se moc líbil. Budeme rádi 
vzpomínat nejen na tento program, ale na všechny akce, které pro 
nás naše paní učitelka připravila. Děkujeme.

Za žáky 5.A
Petra Vorlíčková

     I já bych chtěla touto cestou poděkovat svým žákům za nadšení, 
se kterým se vrhali do všech akcí a projektů, a jejich rodičům za 
podporu a ochotu při těchto akcích pomáhat. Přeji vám, milí žáci, 
hodně úspěchů v dalším studiu a pohodový život.

Miluše Dušková, tř. učitelka

Nejnákladnější investiční akce města Nejnákladnější investiční akce města 
Nová Role v roce 2007Nová Role v roce 2007
- rekonstrukce základní školy.- rekonstrukce základní školy.

Na konci června bude zahájena nejnákladnější a také 
nejnáročnější stavební investiční akce letošního roku, která bude 
hrazena z rozpočtu města Nová Role – rekonstrukce základní školy 
ve Školní ulici. Potřeba rekonstruovat základní školu byla vyvolána 
místním šetřením Krajské hygienické stanice Karlovarského 
kraje, která zjistila závažné nedostatky sociálních zařízení školy 
a nařídila jejich odstranění v termínu do 09/2007. Z těchto důvodů 
byla vypracována projektová dokumentace, která komplexně řeší 
problémy, nahromaděné v průběhu 45 let od uvedení školy do 
provozu, kdy  byla prakticky prováděna jen běžná údržba a drobné 
opravy. Projektová dokumentace řeší tyto hlavní problémy:

- hygienické nedostatky sociálních zařízení, včetně zajištění 
teplé užitkové vody

- požárně bezpečnostní řešení školy ( únikové cesty )
- přístup do objektu školy pro imobilní žáky a občany
- obnova všech zastaralých vnitřních rozvodů
- modernizaci školy 

- zateplení obvodového pláště všech objektů

S ohledem na finanční náročnost stavby ve výši téměř 23,4 mil. 
Kč, která přesahuje reálné možnosti městského rozpočtu, byla 
rekonstrukce rozdělena na dvě etapy:

1. etapa – ve které budou provedeny veškerá vnitřní stavební 
práce s termínem realizace od 25. 6. 2007 – 10. 9. 2007 a s náklady 
ve výši 15 mil. Kč. Z rozpočtu města budou pro tyto účely 
poskytnuty 3 mil. Kč a 12 mil. Kč zajistil pro rekonstrukci školy 
Ing. Miloš Patera ( ODS ), poslanec dolní komory Parlamentu 
ČR, jako dotaci ze státního rozpočtu, za což mu náleží obrovské 
poděkování.

2. etapa  - stavební práce na zateplení obvodového pláště všech 
budov školy, včetně všech prací souvisejících. Termín realizace
1. 7. 2009 – 31. 10. 2009 s celkovými náklady ve výši 8,4 mil. Kč.

Stavební práce na této akci bude pro město Nová Role zajišťovat 
firma TIMA, spol. s r. o. z Karlových Varů, která vyhrála výběrové 
řízení na základě nejnižší předložené cenové nabídky.

Vypracoval: Ing. Miroslav Kapoun
stavební investice města Nová Role

Dětská letní olympiádaDětská letní olympiáda

 Dne 17.5.2007 se konal na AC STARTU 
v Tuhnicích již 11. ročník  ,,Dětské 
tělovýchovné olympiády.“ Této sportovní 
akce se zúčastnilo 11 mateřských škol 
z Karlovarského kraje. Děti  zúčastněných 
školek byly rozděleny do 2 družstev - 4 
chlapci a 4 holčičky. Soutěžilo se ve 
čtyřech disciplínách: v běhu na 30m, skoku 
do dálky z místa, skoku do výšky přes 
gumu a hodu kriketovým míčkem. Naší 
mateřskou školu zastupovaly tyto děti: 
Marek Smolík-skok do výšky, Lukáš Dáňa-
běh, Miroslav Slezák-skok do dálky, David 
Skalický-hod míčkem. Za děvčata soutěžila: 
Adéla Trchová-skok do výšky, Veronika 
Doležalová-běh, Magdalena Kostková-skok 
do dálky a Kateřina Pěkná-hod míčkem. 
Všechny děti soutěžily s radostí a se 
zápalem. Zásluhou všech našich dětí, které 
poctivě a pravidelně trénovaly po celý rok 

především v tělovýchovném kroužku, se 
naše mateřská škola umístila na krásném 2 
místě. „Třešničkou na dortu“ byla medailová 
umístění -  Marka Smolíka- 2.místo, Kačky 
Pěkné – 2 místo a Magdalenky Kostkové- 
3.místo. Děti, které z tribuny povzbuzovaly 
své kamarády, se mohly 
zúčastnit závěrečného 
„maratonského běhu“ na 
300 m. Odměněny byly 
všechny děti – ovocem, 
pitím, sladkostmi.. 
Medailisté si navíc 
odnesli pěkný „osobní 
dárek“ a každá mateřská 
škola hodnotnou hračku 
pro děti. Hezkou tečkou 
na závěr byla pohádka 
O kouzelné rybce, 
kterou zahrálo divadlo 
Z bedny. Poděkování 
patří především kolektivu 

mateřské školy v Sedleci a i ostatním 
organizátorům a sponzorům, kteří se na 
této, již tradiční akci pro děti, podíleli.

Za tělovýchovný kroužek MŠ v Nové Roli
H.Hlaváčová



KOKOŘÍNSKOKOKOŘÍNSKO

Naše knihovna pořádá pro děti i rodiče k Mezinárodnímu dni 
dětí třídenní výlety po naší vlasti. Navštěvujeme nejen zámky 
a hrady, ale také krásná zákoutí naší přírody. Během několika let 
jsme navštívili Babiččino údolí, Sázavu, Pardubicko a Železné hory, 
Šumavu, Jižní Čechy. V letošním roce jsme se vydali do Chráněné  
krajinné oblasti Kokořínsko. Program výletu lákal, protože již za 
několik dní od vyhlášení byla všechna místa obsazena. Na výlet 
se vydalo 30 dětí a 15 dospělých. Za tři dny jsme viděli krásnou 
přírodu Kokořínsko - Čertovy hlavy, Pokličky- pískovcové skalní 
útvary, z Vrátenské rozhledny byl nádherný rozhled a navštívili 
jsme zámek Mělník, hrady Kokořín, Houska a Bezděz. Krásné 
počasí nás také vylákalo ke koupání na Máchově jezeře. Ubytováni 
jsme byli v rekreačním středisku Mšeno. V sobotu jsme projížděli 
městečkem Lobeč, kde žil a je pochován spisovatel Eduard Štorch. 
O tomto víkendu zde bylo setkání a automobilový závod veteránů. 
Všude jsme potkávali nablýskané staré automobily. Poslední 
nedělní zastávka byla na horu Říp.

Ladislava Nemčičová 

CESTA POHÁDKOVÝM CESTA POHÁDKOVÝM 
LESEM 2007LESEM 2007

V sobotu 2. 6. 2007 uspořádal Dům 
dětí a mládeže v Nové Roli tradiční 
akci určenou všem dětským i dospělým 
milovníkům pohádkových bytostí 
– CESTU POHÁDKOVÝM LESEM 
2007.  I přes nepřízeň počasí se Cesty 
Pohádkovým lesem zúčastnilo téměř 
300 dětí z širokého okolí a dalších 80 
velkých i malých v maskách nejrůznějších 
pohádkových bytostí. Děti tak v jindy 
úplně obyčejném místním lese mohly 
narazit na Křemílka a Vochomůrku, 
Sněhurku a sedm trpaslíků, princeznu 
se zbrojnošskou družinou, Rumcajse 

s Mankou a Cipískem  a řadu dalších 
pohádkových bytostí. Všem pohádkovým 
bytostem patří náš obrovský dík za to, že 
navzdory vytrvalému dešti, který smáčel 
a poničil jejich pečlivě nažehlené kostýmy, 
svá stanoviště neopustily. A tak přesto, že se 
kouzelníkům ani čarodějnicím nepodařilo 
zajistit vhodnější počasí, plnily děti úkoly 
na všech 23 stanovištích, za což byly vždy 
odměněny nějakou drobností. Akci tohoto 
rozsahu by nebylo možné uskutečnit bez 
pomoci celé řady sponzorů. Rádi bychom 
jim jménem DDM Nová Role i všech 
spokojených účastníků Cesty Pohádkovým 
lesem poděkovali. V letošním roce byla 
příprava Cesty Pohádkovým lesem ztížena 
i následky vichřice, díky kterým nebylo 

možné ukončit celou akci na obvyklém 
místě. Vybudování nového ohniště 
a dostatek dřeva zajistil pan Handšuh. Ke 
zdárnému průběhu celé akce přispěla i paní 
Lörincová, která upekla neuvěřitelných 
300 buchet pro Hloupého Honzu, paní 
Tvaroužková s paní Rybárovou, které 
se postaraly o občerstvení, pan Jindra 
s panem Rybárem, kteří se starali o to, aby 
oheň ani v lijáku neuhasl, paní Taišová, 
Heřmanová, Toužimská a Sakařová, které 
se spolu se zaměstnanci DDM postaraly 
o výrobu kulis, kostýmů a organizaci celé 
akce. Rádi bychom poděkovali rovněž 
maminkám a tatínkům, kteří nás v tom, 
jak se říká, nenechali, přiběhli s plachtami 
a termoskami s čajem a poskytli nám 
nezbytnou oporu, ve chvílích kdy se zdálo, 
že pršet nepřestane.

Milé pohádkové bytosti, milí sponzoři, 
milí pomocníci, milí rodiče DĚKUJEME.

Jana Handšuhová, 
DDM Nová Role

Dům dětí a mládeže Nová Role vyhlašuje soutěž  pro děti i dospěléDům dětí a mládeže Nová Role vyhlašuje soutěž  pro děti i dospělé

„O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII  Z POHÁDKOVÉHO LESA“
Fotografie můžete odevzdat do 30.8.2007 do podatelny MÚ. Vyhodnocení proběhne v měsíci září 2007 při příležitosti zahájení 

činnosti  DDM ve školním roce 2007/2008. Fotografie musí obsahovat: název fotografie, jméno a příjmení autora a věk. Nejlepší snímky 
budou oceněny.

TĚŠÍME SE NA ÚČAST V NAŠÍ SOUTĚŽI



Na I. stupni splnilo podmínky soutěže 86 dětí a z toho bylo vylosováno 10 dětí, které získaly knihu.
Na II. stupni splnilo podmínky 31 dětí a 1 byl vylosován a také získal knihu.
Vylosovaní čtenáři: Kemrová Jana, Roglová Kamila, Schlesová Pavlína, Stach Dalibor, Sakařová Klára, Šichová Kristýna, Valenta 
Tomáš, Jiravová Kristýna, Tichá Kristýna, Toužimský Matěj, Tvaroužek Tomáš.

KAMARÁDI MOUDROSTIKAMARÁDI MOUDROSTI
Výsledky soutěže

I. STUPEŇ   1. – 5. třída
1. místo: 5. A - 632 b. (60 b. splněná podmínka, 256 b. návštěvy v knihovně, 336 b.  soutěže)
2. místo: 4. A - 607 b. (45 b. splněná podmínka, 232 b. návštěvy, 330 b. soutěže)
3. místo: 2. A - 426 b. (42 b. splněná podmínka, 160 b. návštěvy, 224 b. soutěže)
4. místo: 3. A - 407 b. (39 b. splněná podmínka 146 b. návštěvy, 222 b. soutěže)
5. místo: 1. B - 229 b. (33 b. splněná podmínka, 66 b. návštěvy, 130 b. soutěže) 
6. místo: 2. B - 88 b. (24 b. splněná podmínka, 16 b. návštěvy, 48 b. soutěže)
7. místo: 1. A - 71 b. (15 b. splněná podmínka, 10 b. návštěvy, 46 b. soutěže)

II. STUPEŇ   6. - 9. třída
1. místo: 6. B - 345 b. (21 b. splněná podmínka, 148 b. návštěvy , 176 b. soutěže)
2. místo: 6. A - 257 b. (21 b. splněná podmínka,  88 b. návštěvy, 148 b. soutěže)
3. místo: 7. B - 72 b. (12 b. splněná podmínka, 20 b. návštěvy, 40 b. soutěže)
4. místo: 7. A - 30 b. (6 b. splněná podmínka, 6 b. návštěvy v knihovně, 18 b.soutěže)
5. místo: 9. B - 23 b. (9 b. splněná podmínka, 10 b. návštěvy, 4. b. soutěže)
6. místo: 8. B - 22 b. (6 b. splněná podmínka, 8 b. návštěvy, 8 b. soutěže)
7. místo: 8. A - 21 b. (9 b. splněná podmínka, žádná návštěva navíc-0 b., 12 b. soutěže)
8. místo: 9. A - 19 b. (9 b. splněná podmínka, žádná návštěva navíc – 0 b., 10 b. soutěže)

Ukončení počítačového kurzu pro senioryUkončení počítačového kurzu pro seniory

První počítačový kurz seniorů 30. 5. 2007 úspěšně dokončen. Děkujeme vedení města i školy za podporu a získání nových  
poznatků.  

Za 10 účastníků kurzu 
J. Červený

PoděkováníPoděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu letošního pohádkového lesa. Přestože 
počasí bylo opravdu nepříznivé, všechny děti statečně vydržely na svých stanovištích a až do odpoledních hodin přinášely radost 
ostatním dětem, které absolvovaly blátivou, přesto kouzelnou cestu pohádkovým lesem.

Dále bych chtěla moc poděkovat „Žebrákovi“ Danovi Půžovi, který každoročně Kulturní komisi velmi pomáhá s přípravou a organizací 
Novorolské Walchy a má velký podíl na úspěchu tohoto hudebního festivalu.

Lenka Žigovičová

Nejlepší čtenáři z každé třídyNejlepší čtenáři z každé třídy

1. A : FERENČÍK Jakub - 16 bodů
1. B : TOUŽIMSKÝ Matěj - 42 bodů
  NGOOVÁ Denisa - 36 bodů
  LUKEŠOVÁ Iva - 36 bodů
2. A : ZÁPOTOCKÁ Tereza - 56 bodů
  DONOVALOVÁ Denisa - 48 bodů
  ŠICHOVÁ Kristýna - 46 bodů
2. B : GLOZOVÁ Marcela - 16 bodů
3. A : PROCHÁZKOVÁ Kateřina - 84 bodů
  VESELÁ Zdeňka - 82 bodů
4. A : KUBEROVÁ Ilona - 84 bodů
  SEIDLOVÁ Kristýna - 80 bodů
5. A : VORLÍČKOVÁ Petra - 90 bodů
  GABRISS Michal - 80 bodů
6. A : FOGLOVÁ Natálie - 68 bodů
6. B : ZÁPOTOCKÁ Kateřina - 102 bodů
7. A : není nejlepší čtenář

7. B : TOUŽIMSKÝ David - 24 bodů
8. A : není nejlepší čtenář
8. B : není nejlepší čtenář
9. A : není nejlepší čtenář
9. B : není nejlepší čtenář



Sportovní dětský den na hřištíchSportovní dětský den na hřištích
FK Nová Role – 1. 6. 2007FK Nová Role – 1. 6. 2007

V pátek dne 1. 6. 2007 uspořádal Fotbalový klub Nová 
Role u příležitosti Mezinárodního dne dětí již čtvrtý ročník 
„Sportovního dne dětí a mládeže“. Tak jako v předcházejících 
letech se této akce zúčastnily děti z mateřských škol v Nové Roli, 
Božíčanech a Mezirolí v celkovém počtu 90 dětí a dále 1. stupeň 
základních škol z Nové Role a Božíčan v počtu 144  žáků, a také 
2. stupeň základní školy v Nové Roli v počtu 115 žáků. Celkem 
se této sportovně-zábavní akce zúčastnilo 349 dětí a mládeže 
z Nové Role a okolí. A protože i počasí akci přálo, soutěžily 
děti z mateřských škol v dovednostních a zábavných soutěžích, 
žáci 1. stupňů základních škol absolvovali 2 fotbalové turnaje 
pro starší a mladší kategorii a žáci 2. stupně základní školy si 
uspořádali  svůj již tradiční turnaj v dívčí kopané, při kterém 
jsou chlapci převlečeni za dívky. Není důležité, kdo v které 

soutěži či turnaji vyhrál a kdo odešel poražen. Hlavní na celé 
akci je v legraci a sportování strávené dopoledne, při kterém 
bylo vidět mnoho sportovní snahy, nasazení a bojovnosti od těch 
nejmenších špuntů až po žáky 2. stupně základní školy. Všechny 
děti z mateřských škol dostaly za svoje výkony balíčky sladkostí 
a hráči fotbalových turnajů byli odměněni podle umístění, ale 
ani ti poslední neodcházeli s prázdnou. Naše poděkování patří 
panu Romanovi Mokruschovi – místopředsedovi FK Nová 
Role jako hlavnímu organizátorovi celé akce, paní Heleně 
Mokruschové, která opět akci zásobila výbornými bábovkami 
a dalším členům FK Nová Role p. Martinu Křížovi, Romanu 
Chlupovi, T. Chlupovi, B. Michalovi, T. Hájkovi, P. Duškovi
 a V. Mistrovi, kteří celou akci pomáhali organizačně zajistit. 
O to více nás mrzí nezájem představitelů města Nová Role, kteří 
nejen že zamítli žádost FK Nová Role o malý finanční příspěvek 
na zajištění cen a odměn pro děti na této akci (z důvodu vyčerpání 
rozpočtu města na tyto dotace), ale zároveň při stejném jednání 
schválili příspěvek ve výši 4000 Kč pro „neorganizované 

dobrovolné sdružení Basket-ženy Nová Role.“  
Nechceme se tímto naším stanoviskem dotknout 
žen z „neorganizovaného dobrovolného sdružení 
Basket-ženy Nová Role“, zkusily si podat na město 
žádost o příspěvek a bylo jim vyhověno. Vážíme 
si všech občanů města Nová Role, kteří aktivně 
sportují, mají ke sportu vztah a sportovní činnost 
podporují, ale náš názor a naše stanovisko je takové, 
že občané, kteří již nejsou aktivními registrovanými 
sportovci (tzn. netrénují pravidelně 2-3x týdně, o 
víkendech nehrají pravidelné mistrovské zápasy 
nebo soutěže) a provozují sport pouze rekreačně, 
ať již se nazývají staří páni, masters či bývalí hráči 
by si měli hradit veškeré náklady spojené s jejich 
zájmovou činností z vlastních prostředků. Stejně 
jako u mužstva „Starých pánů FK Nová Role“, kdy si 
členové hradí veškeré náklady z vlastních prostředků 
a navíc přispívají klubu každý částkou 600 Kč 
ročně formou členských příspěvků. Představitelé 
našeho města by se měli už konečně vzpamatovat, 

Dětský den, hasičské soutěže.Dětský den, hasičské soutěže.

Dne 26. 5. 07 se uskutečnil Dětský den v areálu hasičárny. 
Děti přivítal areál vyzdobený pohádkovými postavičkami, 
hned u vchodu dostaly občerstvení, balónek a lísteček na 
vuřta s chlebem, který si po skončení soutěží mohly opéct na 
připraveném ohni. Vyzkoušely si své zdatnosti na 12 stanovištích 
a odnesly si domů spoustu cen záleželo jen na nich kolikrát šly 
soutěžit. Přálo nám i krásné počasí a tak odpoledne je osvěžila 
i voda z cisterny. Hasiči předvedli požární útok a děti si mohly 
prohlédnout celou hasičskou výzbroj, myslím, že nejvíce se líbila 
klukům auta. Hrála nám i hudba z pohádek. Nakonec se děti, ale 
i 1 družstvo rodičů prokousávali velkými koláči ke dvacetikoruně 
zapečené uprostřed. Myslím, že se nám dětský den vydařil za 
to děkujeme kolektivu lidí kteří se na tom podíleli a hlavně 
sponzorům: Golem- Stará Role, SDH Hasiči  Nová Role, Komak 
Michal Makarovič, Karlovarský porcelán Nová Role, Technorol 
p.Škarda, Hamberger Grillbar p.Janochová, Metro Karpiš, GB 
Comp p. Horych, Bernard, Kadeřnictví Benešová, Kadeřnictví 
Charlotta, Řeznictví p. Pokorný, Drogerie p. Dohnal, Drogerie 
TETA, SVOP supermarket, Květinka p. Burianová, Večerka 
p. Chvojková, Rakomal, Quelle p. Sieberová, Papírnictví 
p. Stachová, Spořitelna N. Role, Telefónica O2 K.Vary, GE 
Money Bank K. Vary, Kejvalovi, Ganya, Walter Škoda.  A my 
jen doufáme, že se to líbilo i Vám a příští rok se opět setkáme. 

Poděkování patří rovněž těm, kteří se na celé akci podíleli 
a zvláště hlavní organizátorce paní Anně Kejvalové starší.

V sobotu 2.6.2007 se v areálu Hasičské zbrojnice konalo 
Okresní kolo v Požárním sportu.

Této soutěže se zúčastnilo 21 družstev z okresu Karlovy 
Vary. V kategorii I ženy se naším děvčatům nedařilo tak jak 
by si přáli. Z pěti zúčastněných družstev obsadili páté místo. 
Zvítězila děvčata z Dalovic. V kategorii I muži /do 35 let/ bylo 
11 družstev kde zvítězili muži z Dalovic. Nová Role obsadila 
10 místo. To co se nepodařilo mladým /dosáhnout lepšího 
umístnění /to se podařilo mužům v kategorii II (nad 35 let). 
Z pěti zúčastněných družstev Nová Role zvítězila. V letošním 
roce se muži II zúčastnili již třetí soutěže. Dvakrát zvítězili 
a jednou byli druzí. Týden na to v neděli 10.6.2007 se uskutečnilo 
Okresní kolo ve dvojboji dorostu rovněž v Nové Roli. Z 22 
zúčastněných dorostenek , Novou Roli reprezentovaly čtyři. 
V silné konkurenci Jana Horychová obsadila pěkné 5. místo. 
Božena Kejvalová skončila na14 místě a Jana Krieglsteinová 
na 21 místě. Kateřina Horychová vítězka Krajského kola v roce 
2006 ze zdravotních důvodů ze soutěže odstoupila. Proto bych 
jim chtěl poděkovat za dobrou reprezentaci Sboru i města Nová 
Role.

Za SDH Nová Role
Kejvalová Anna, Hubáček Stanislav



TJ NOVÁ ROLE oddíl ASPV TJ NOVÁ ROLE oddíl ASPV 
(asociace sport pro všechny
- aerobik - fitbally - stepy)

Z činnosti oddílu.
Jsme druhý největší oddíl členů sportovců v Nové Roli. 
Cvičíme pro malé a větší děti, dívky, ženy. Jen škoda, 
že se na nás pozapomíná, neustále se každoročně 
snižuje rozpočet na činnost našich sportovců. Jsme 
neziskový oddíl, který nehraje žádné ligové turnaje, 
takže nejsme tolik vidět na veřejnosti, jako ostatní 
„fotbalisté.‘‘ Přesto několikrát do roka reprezentujeme 
Novou Roli ve společensko kulturních akcích. 
Pravidelně přihlašujeme děvčata na soutěžní mastery, 
Missaerobik, Facetoury. Tento rok jsme rozšířily 
cvičení pro nejmenší členy aerobiku ve věku 5 – 7 
let. Máme celkem 30 aktiv. dětských členů a 31 aktiv. 
dospělých členů. Třikrát týdně se cvičí dětský aerobik 

a 5 hodin je vyčleněno pro ženy. Jezdí k nám cvičit ženy 
z okolí – Božičany, Smolná Pec, Vintířov a z Chodova. 
Nyní cvičíme v prostorách TIC, přes zimní a jarní 
období je zde cvičení příjemné, ale přes léto je zde 
nepříjemné horko. (Nevíme, kdo zkonstruoval tento 
projekt bez klimatizace!) Do budoucna se připravuje 
prostor pro nás „aerobičky‘‘ v půdním prostoru. Škoda 
jen že město nepomůže nějakou finanční podporou pro 
urychlení cvičebního prostoru. Víme, že každý chce 
po MÚ peníze, ale nedělá to jen pro jednoho člověka, 
bude to do budoucna využitý prostor pro další generaci 
– sportovat se nepřestane! Jen se rozhlédněte okolo 
haly TJ k jakým změnám zde došlo pod v. p. Škardy, 
jaký kus práce se zde udělalo. Sauna, volejbal plážový, 
opravená hala jak z venku, tak ze vnitř. A před halou 
bude víceúčelové hřiště pro občany N. Role, kteří si 
budou chtít zasportovat, ale kdy? Shánějte sponzory 

to jsou slova z městského úřadu. 
Cvičení přes prázdniny – dospělí:

 Po 1900 sraz u ŠJ – kola
 St. 1900 aerobik
 Čt 1900 fitbally

Od 16. 7. do 20. 7. SE NECVIČÍ (DOVOLENÁ)

Přejeme všem krásně prožité prázdniny a dovolenou. 
  

Jana, Jitka, Jana
TJ N. Role – ASPV

P.S. Poděkování nejmenované firmě, která jako první 
přispěla sponzorským darem.

vytvořit si priority jak a koho podporovat a komu poskytovat 
dotace na sportovní činnost. Myslíme si, že podporovat 
sportovní, ale i jinou zájmovou činnost mládeže by mělo být 
prvořadým zájmem představitelů našeho města, protože děti 
a mládež, které jsou organizovány ať již ve sportovním klubu 
či zájmovém kroužku mají stanovený určitý režim, povinnosti 

a zodpovědnost (pravidelná docházka na tréninky, mistrovské 
zápasy atd.) a mají tím méně prostoru k bezcílnému bloumání 
po městě, ničení veřejného majetku a vymýšlení lumpáren.

Z pověření VV FK Nová Role
Jiří Hájek, předseda FK Nová Role



PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
ROLETY • ŽALUZIE • PARAPETY • STŘEŠNÍ OKNA • SKLEPNÍ OKNA

SÍTĚ PROTI HMYZU • GARÁŽOVÁ VRATA

PĚTIKOMOROVÝ PROFIL ZA CENU ČTYŘKOMOROVÉHO
Ke každému oknu vnitřní parapet zdarma !

( šíře 180 mm - barva bílá nebo mramor )

ZAMĚŘTE SE NA SKUTEČNOU KVALITU
Cena našich oken Vás příjemně překvapí

AKCE - žaluzie na trojdílné panelákové okno 1 260,- Kč
včetně montáže a DPH 5 %

qarto.real@seznam.cz

PRODEJ A MONTÁŽ STAVEBNÍCH OTVOROVÝCH PRVKŮ

QARTO REÁL
OBCHODNÍ STŘEDISKO CHODOV
U PORCELÁNKY 498
TEL./FAX: 352 666 391
e-mail: qarto.real@seznam.cz

Peníze za váš byt
„ I H N E D “

Hledáme byty do naší nabídky všech velikostí

„ N A   P R O D E J „
Prodejci bytu vyplatíme zálohu ihned 

do výše 80 % zbytek při prodeji !!!
V současnosti máme v nabídce více než 20 bytů 
různých velikostí a vlastnictví.

• Byt 1+1 v Chodově za 480 000 Kč
• Byt 1+2 v Nejdku za 650 000 Kč
• Rekreační středisko ve Stříbrné
• Rodinný dům v Sokolově

„Vaše bydlení je v našich rukou“
• Nabízíme volnou ubytovací kapacitu
• Zajišťujeme správu bytů

Volejte RK DOMINO Chodov 608 977 833

www.dominochodov.cz

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



© INDECO CZ

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
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844

e-mail: info@manipul.cz

NOVINKY A TRENDY 2007

NOVINKY A TRENDY 2007



TRUHLÁŘSTVÍ

JIŘÍ BUČKO
Výroba nábytku na míru

Kuchyňské linky, dřevěná schodiště, obývací stěny, ložnice,
vestavěné šoupací skříně, psací stoly, kancelářský nábytek...

Nevíte si rady CO, JAK KAM ?
Zavolejte a problém vyřešíme za Vás, přijedeme nezávazně !!!

Vyměříme, navrhneme na PC pro Vaši představivost,
vypočítání ceny se dozvíte nejpozději do 24 hodin.

Termín dodání zakázky je 2-3 týdny.

Dále nabízíme:
Pokládání - linolea, plovoucích podlah, koberců

Napojení vody není problém, máme svého instalatéra, stejně tak i 
odborného elektrikáře a plynaře kteří ručí za svou práci.

Výběr elektrospotřebičů dle Vašeho přání a nároků mnoha druhů 
a značek (sklokeramické a plynové desky, vestavěné trouby, pračky, 

komínové digestoře, myčky, ...)

Zajistíme výstavbu zděného bytového jádra nebo i 
rekonstrukci celého bytu !!!

Pozorka 17 (bývalá hospoda) Nejdek
Tel.: 353 394 311

732 151 906
E-mail: BuckoJiri@seznam.cz

TRUHLÁŘSTVÍTRUHLÁŘSTVÍ

KUCHYŇSKÉ LINKY, OBÝVACÍ STĚNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,
LOŽNICE, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Výroba nábytku na míru

Pozorka 17, NEJDEK
Tel.: 353 394 311, 732 151 906

E-mail: BuckoJiri@seznam.cz

Zaměření, montáž a doprava ZDARMA !!!

Jiří Bučko
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