


      Město Nová Role              zve na

MICHALSKOU     POUŤ
16. září 2006 - sobota od 10 hodin

Mše svatá v kostele sv. Michaela v 11 hodin
Hlavní celebrant P. Petr Bednář Missa ze Kdyně

Kolotoče a stánkový prodej – Polní a Nádražní ulice

Historické tržiště s kulturním programem
(Skupina DISCORDIA - na „Starém hřišti“)

10.00 - 11.00 - průvod městem končící u pódia na  „STARÉM HŘIŠTI“ (začátek před budovou MěÚ)
    otevření tržiště střelbou z kanónu
11.00 - 12.00 - tanec + ohnivý kejklíř + přehlídka mušketýrů
12.00 - 13.00 - kontrola tržiště gardou J. Šlika
14.00 - 15.00 - toulání minulostí – šerm (Discordia)
15.00 - 16.00 - tanec + ohnivý kejklíř + ukázky palných zbraní
16.00 - 17.00 - přehlídka mušketýrů
17.00 - 18.00 - přepadení tržiště gardou J. Šlika
18.00 - 19.00 - tanec + ohnivý kejklíř
20.00 - 21.00 - večerní průvod zakončený ohnivou šou

Po celý den probíhají dětské soutěže.

OHŇOSTROJ
(u hasičské zbrojnice – od 21.00 hod.)

Hudební produkce - Restaurace U Petra
od 15 – do 18.00  :  Swing Party Band

od 19 – do  24.00 :  Black Jack

Městská knihovna Nová Role
pořádá výstavu kreseb

MAREK  BORSKÝ
„ P o r t r é t y“

Výstava bude v době pouti otevřena v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin.
Srdečně vás zveme k návštěvě.

Projekt je realizován za finanční podpory Karlovarského kraje.



Vítáme děti do života

Marek P e ň á z

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám 
k narození dítěte.

Milý Marku přejeme  Ti  hodně zdraví 
a radostné dětství.
                                                               

                            Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

Vážení spoluobčané,

máme zase po období dovolených 
a prázdnin. Nastává čas podzimní 
a sezona houbařská. Malá rekapitulace 
událostí, které se přihodily v uplynulých 
dvou měsících. Z politického hlediska 
to byl čas, kdy se handrkovaly dvě 
nejsilnější politické strany o to, kdo 
obsadí post předsedy parlamentu a kdo 
bude sestavovat vládu atd. V době, kdy 
píši tento úvodník do Novorolského 
zpravodaje, není vůbec jasné, jak to 
dopadne. Politická strana, která volby 
vyhrála a dlouhodobě již několik let 
udržuje první místo ve veřejném mínění 
mnoha agentur, které se tím zabývají, 
zatím nemá šanci sestavit vládu České 
republiky, protože obsazení křesel 
v dolní komoře parlamentu dle zákona 
o volbách dopadlo tak, jak dopadlo 
a to všichni víme. Jak to bude dál už 
zajisté dnes víme.

Dění v našem krásném městečku 
bylo ovlivněno velice horkým počasím 
a myslím si, že z tohoto důvodu se lidé 
raději věnovali odpočívání a koupání 
v našem hezkém Novorolském rybníce, 
než aby vyhledávali věci k hašteření. 
Nemyslím si však, že tomu bude 
i nadále. Blíží se nám komunální volby 
a politické strany i volební seskupení 
budou chtít oslovit své potencionální 
voliče a proto budou vyvolávat 
i sestavovat pravdivé či nepravdivé 
příběhy o lidech, kteří se pohybuji 
v komunální politice. Přál bych si (ale 
to se asi nestane), aby předvolební 
kampaň byla vedena korektně a aby 
volič vnímal všechny informace 
s rozumem i rozvahou.

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na 
naší tradiční Michalskou pouť, která 
se koná v sobotu 16. září 2006 od 10 
hodin. Bohatý program, z kterého si 
opravdu může vybrat každý, naleznete 
na první straně tohoto zpravodaje nebo 
na plakátech vylepených po městě.

Václav Heřman
starosta města Nová Role

Blahopřejeme

všem občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří oslavili své 
narozeniny v měsíci srpnu 2006.

Zvláště blahopřejeme k významnému 
životnímu výročí těmto občanům:

Stanislavu H o l í k o v i         
Otakaru R i n d o v i        
Jiřině H a h n o v é 
Boženě N a g y o v é
Marii R e n d l o v é
Františku F e d r o v i
Marii L u b a s o v é

Dále blahopřejeme všem občanům 
Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří 
oslaví své narozeniny v měsíci září 
2006.

Zvláště blahopřejeme k významnému 
životnímu výročí těmto občanům:

Marii B e l a n t o v é
Juditě B i b e r č i č o v é
Josefu Š p i t a l s k é m u
Františku K a r a b i n o v i
Jaroslavě P o l l a k o v é 
Marii S l i v o ň o v é

Vážení spoluobčané, přejeme Vám 
hodně zdraví, klidný a spokojený 
život.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

Vážení občané – řidiči.

Na konci léta, času odpočívání 
a lenošení u vody, mne mrzí jedna 
věc. Je to chování některých řidičů, 
kteří si možná ani neuvědomují co 
činí, když parkují své miláčky na 
nově vybudovaných parkovacích 
místech zadní částí vozu tak, že při 
opětovném nastartování motoru 
vozu veškeré výfukové plyny vnikají 

do místností spoluobčanů bydlících 
v blízkosti parkoviště. Apeluji na ty 
řidiče, o kterých píši, aby přehodnotili 
své chování a byli ohleduplní ke svým 
sousedům. Vždy si říkejte, jaké by to 
bylo kdyby to někdo udělal mně nebo 
mojí rodině.

Václav Heřman
starosta města Nová Role

Informace k osobním 
dokladům.

Od 1. září 2006 vstoupil v účinnost 
zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění 
některé zákony na úseku cestovních 
dokladů.

Pro naše občany to znamená, že 
žádosti o cestovní pasy lze podávat 
pouze  na Magistrátu města Karlovy 
Vary ( Moskevská ul. 21). 

Cestovní pas s biometrickými údaji se 
vydává občanům starším 15 let na dobu 
10 let.

Od září se již nezapisují do cestovních 
dokladů děti. Občanům mladším 5 let 
se vydává cestovní pas bez strojově 
čitelných údajů  na dobu 1 roku.

Občanům od 5 – 15 let na dobu 5 let.
Stávající platné cestovní doklady 

občanů  zůstávají v platnosti dokud 
neuplyne doba platnosti v nich 
vyznačená.

Občané, kteří si podali žádost 
o zhotovení cestovních pasů ještě do 18. 
srpna 2006 na MěÚ Nová Role, si zde 
mohou nové doklady také vyzvednout.

Elfrieda Lachmanová
matrika a  evidence obyvatel

Poděkování

Děkuji všem, kteří se zúčastnili 
smutečního rozloučení s mým 
manželem.

Helena Žáková

Děkuji všem, kdo s námi uctili 
vzpomínku na manžela a dědečka 
Jiřího Brože.

Hana Brožová s rodinou

Pozvánka na výlet

Komise pro seniory pořádá  
v sobotu 7. října  celodenní poznávací 
autobusový výlet do Ústeckého kraje. 
Zájemci z řad důchodců se mohou na 
výlet  závazně přihlásit u pracovníků 
podatelny MěÚ v době od 25. září 
t.r. Účastnický poplatek 100 Kč.

Zve komise pro seniory.



Příspěvek do NZ

Lidé z pečovatelského domu mají 
pěkný koutek na odpočinek. Je tam 
besídka, lavičky, které jsou umístěny 
mezi bohatě osázenými záhonky. 
Ty kvetou postupně a je plno vůně. 
U vchodu je upravený záhonek, ale 
druhý byl zarostlý plevelem. Ženy si 
vždy rozmyslely o něho starat a tak se 
ujala práce paní Čapková. Vykopala 
a vyplela plevel, s paní Pártlovou 
dovezly z Květinky zem a sazenice, 
paní Szeremleiová zasadila. Teď je 
místo upravené. Dál se o ně stará 
paní Čapková, která již roky vysbírává 
nedopalky i trávu v dlaždicích. Pomůže 
i paní Strouhalová.

Všem tedy patří poděkovat

Informace k občanským 
průkazům

Do konce roku 2008 musí mít 
všichni obyvatelé starší 15 let občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji. 
To platí i pro občany nad 80 let, kteří 
vlastní občanské průkazy staršího typu 
s vyznačenou neomezenou platností. 
Tito měli ze zákona pouze odklad až 
do konce roku 2008.

Rodiče, jejichž dětem se blíží 
dovršení 15 let, upozorňuji na včasné 
podání žádosti o vystavení prvního 
občanského průkazu. Zde se dokládá 
státní občanství ČR. Pokud dítě 
nemá platný cestovní pas je nutné 
požádat Krajský úřad Karlovarského 
kraje prostřednictvím našeho MěÚ 
o vystavení Osvědčení o státním 
občanství ČR. Tento doklad je bez 
poplatku. 

Nezapomínejte také na včasné 
podání žádostí o nový občanský 
průkaz při změně jakéhokoliv údaje 
na občanském průkazu, eventuelně 
při ztrátě, poškození, nebo odcizení 
osobních dokladů.

E. Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

HASIČI informují

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Karlovy Vary a Sbor 
dobrovolných hasičů Nová Role uspořádali dne 1. července 2006 okresní kolo 
v požárním sportu na cvičišti za „hasičárnou“ v Nové Roli. Tato soutěž začala 
netradičním zahájením, které v okrese Karlovy Vary nepamatuji. Kamarád kolega hasič 
z Nejdku se rozhodl, že vstoupí do svazku manželského před  zahájením okresního 
kola. Před zraky svědků – kolegů hasičů (15 družstev) z okresu Karlovy Vary si se 
svojí vyvolenou řekli ANO. Tento slavnostní obřad měl příznivý ohlas mezi hasiči 
i oddávajícím starostou Nové Role panem Heřmanem.

Po ukončení svatebního 
obřadu začala probíhat 
vlastní soutěž v požárním 
sportu. Soutěže se 
zúčastnila družstva žen 
v kategorii I do 35 let, 
muži kategorie I do 35 
let a kategorie II nad 35 
let. V ženách zvítězila 
děvčata z Dalovic. Ženy 
z Nové Role obsadily 2 
místo. V kategorii muži 
I zvítězily Dalovice 
a v kategorii  muži II 
zvítězila Nová Role. 
Družstva z Dalovic, 
jak muži, tak i ženy, 
si vybojovala postup 
do krajského kola 
Karlovarského kraje, 
kde budou reprezentovat 
okres Karlovy Vary, 
které proběhne 19. srpna 
v Domažlicích.

 Hubáček Stanislav
starosta OSH Karlovy 

Vary

Pozor změna !

Lékárna Čtyřlístek bude od 
pondělí 4.9.2006 otevřena vždy od 
7.30 - 12.00 a 12.30 - 16.00.

PharmDr. Hana Hejdová
Nová Role
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Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 7.

Výbory jako orgány zastupitelstva města

Zastupitelstva obcí, v našem případě zastupitelstvo města Nová Role má dle zákona o obcích pravomoc zřizovat a rušit výbory jako 
své iniciativní a kontrolní orgány, volit a odvolávat z funkce předsedy těchto výborů a jejich další členy. 

Zastupitelstvo má ze zákona povinnost vždy  zřídit finanční a kontrolní výbor. Povinně se zřizují též výbory pro národnostní menšiny 
v obcích, kde se alespoň 10% občanů hlásí k národnosti jiné než české – tento případ se ale zatím na město Nová Role nevztahuje.   

Pro občany obce, kteří nejsou členy zastupitelstva města, je členství ve výborech další možnou formou významné aktivní účasti 
na veřejném dění ve městě. Pouze předsedové výborů jsou ze zákona povinně voleni z řad členů zastupitelstva, a to i zde je výjimka 
– předsedové osadních výborů se volí z řad členů osadního výboru. Obecně se dá říci, že výbory mají silnější pravomoci než komise 
rady, o kterých jsem psal v minulém vydání tohoto zpravodaje. To již vyplývá i z podstaty věci, že tyto výbory jsou odpovědny ze své 
činnosti zastupitelstvu města jako jeho nejvyššímu orgánu. Činnost výborů je sice obdobně jako u komisí iniciativní a poradní, ale 
k tomu u výborů navíc přibývá funkce kontrolní. Jaké konkrétní výbory jsou dosud zřízeny zastupitelstvem města Nová Role a jaká je 
náplň jejich činnosti ?

-Finanční výbor 

-Kontrolní výbor 

-Osadní výbor Mezirolí

-Osadní výbor Jimlíkov 

Zastupitelstvo města může samozřejmě libovolně zřizovat další výbory. Otázkou by zde však byla jejich účelnost, neboť tématickým 
zaměřením by se prakticky kryly se zřízenými komisemi rady města. Vzhledem k tomu, že rada je mnohem operativnější orgán oproti 
zastupitelstvu města a je výkonným orgánem obce, komunikace komisí a rady umožňuje pružnější reakce na podněty z venčí, než je 
tomu u výborů. Město Nová Role proto uplatňuje koncepci zřizování minimálního nezbytně nutného počtu výborů a ostatní iniciativní 
činnost směřovat do komisí rady. Hlavní funkce výborů by tedy měla být kontrolní, jako jedna z forem zpětné vazby města – sebereflexe 
města na jeho rozhodování a jeho činnost.             

Hlavní náplní finančního výboru je kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Základem pro takovou kontrolu 
je rozpočet města, jehož přípravy a následného vyhodnocování výsledků hospodaření se finanční výbor aktivně účastní. Kontrola 
finančního výboru se netýká pouze vlastní správy úřadem města, ale též finanční a majetkové správy organizací zřízených městem, 
zejména školských zařízení, které hospodaří v podstatné míře s finančními prostředky a majetkem města.

Kontrolní výbor má určité výhradní postavení v tom, že má pravomoc na úseku samosprávy města kontrolovat dodržování právních 
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem. Dále kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města.

Specifické postavení mají taktéž osadní výbory. Tyto výbory zastupitelstvo města nemá sice povinnost zřizovat, ale pro uplatnění 
principu rovného a otevřeného přístupu města k občanům všech částí své obce se jeví zřízení osadních výborů pro          

části obce Mezirolí a Jimlíkov jako velmi důležité. Členy těchto výborů, na rozdíl od výborů ostatních, mohou být pouze občané 
obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Kontrolní pravomoci osadních 
výborů nad činností města jsou spíše v rovině preventivní, a to ve vztahu k příslušné části obce – v tomto smyslu je  osadní výbor 
oprávněn vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, ve 
které byl osadní výbor zřízen. Další oprávnění osadních výborů jsou již více ve formě poradní a iniciační. Osadní výbory mají právo 
předkládat zastupitelstvu, radě města i ostatním výborům návrhy týkající se rozvoje příslušné části obce a rozpočtu obce a vyjadřovat 
se k připomínkám a podnětům předkládaným orgánům obce občany, kteří jsou přihlášeny k trvalému pobytu v části obce, pro kterou 
je zřízen osadní výbor. Vzhledem k tomu, že předseda osadního výboru nemusí být zároveň členem zastupitelstva, řeší tento problém 
zákon o obcích zvláštní pravomocí předsedy osadního výboru. Tomu musí být uděleno slovo na jednání zastupitelstva, požádá-li 
o něj. V našem případě tak může například předseda osadního výboru Jimlíkov na jednání zastupitelstva města vystoupit a předkládat 
stanoviska osadního výboru, i kdyby to ani nebylo na programu jednání. I v malých částech obce tak díky zákonu o obcích lze 
v osadních výborech spatřovat určité základní buňky samosprávy dané části obce a velký prostor pro občany jednotlivých částí obce 
se zapojit do veřejného dění a ovlivňovat tak rozhodování obce jako celku.                     

Závěrem bych ještě dodal, že počet členů jakéhokoliv výboru je ze zákona vždy lichý, výbory mají nejméně 3 členy, jinak se počet 
členů výboru nijak neomezuje. Členy finančního a kontrolního výboru přitom nemohou být starosta města, místostarosta, tajemník ani 
osoby zajišťující rozpočtové a účetní práce na úřadu. To je logická zákonná úprava, neboť právě činnost vyjmenovaných osob v jejich 
funkcích je činností podléhající kontrole uvedených výborů.

Z jednání výborů se vyhotovují písemná usnesení – usnesení výboru je platné, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina všech 
členů výboru. U finančního a kontrolního výboru je navíc povinnost pořizovat o prováděných kontrolách zápis, který mimo jiné ze 
zákona má obsahovat návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků, které byly případně při kontrole zjištěny. Oproti komisím 
rady jsou tedy forma jednání a jeho záznam u výborů více zákonem upraveny, což v podstatě odpovídá významnějšímu pojetí výborů 
v zákoně o obcích.

 
                

Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ



TRIBUNA

Vážený čtenáři, je zajímavé sledovati ohlas a reakci na některé články a příspěvky našich občanů do Novoroláčku. Jedni, kterým 
bylo po desetiletí ubližováno, se nemstí, odpustili a snaží se na nelehkou dobu zapomenout. Ne ale ti, kterým rudá legitimace 
nahradila mnohdy vzdělání, intelekt a hlavně slušnost a lidskost.

Za to jim však dala právo rozhodovat o druhých. Ti na tu dobu nemohou zapomenout, vzdychají po těch časech a místo aby se 
styděli a chodili pro ostudu kanály, mají ještě drzost mentorovat. Jako paní Voháňková, kterou osobně neznám, ale nevylučuji vzhledem 
k rozloze Nové Role, že ji občas nepotkávám. Z toho je vidno a patrno, že je to pro mne nezajímavá persona, zařazena do „starých 
struktur.“S jistotou ale mohu tvrdit, že spolu nepatříme ke stejné krevní skupině. S kým se ona kamarádí se nepřátelím já a kam ona 
chodí, se nepohybuji, abych nešlápl do nějakého odporného exkrementu. Zmíněná paní s nadšením popisovala nezapomenutelné 
zážitky z návštěvy kubánské chargé d‘ affaires. Pro ni a ostatní „očumovatele“ to musel být nezapomenutelný zážitek, na který budou 
do nejdelší smrti vzpomínat. Něco, co je pro mohamedána návštěva Mekky, či pro křesťana vidět ve Vatikánu papeže.      

Jsem přesvědčen, pakliže bude Kuba zřizovat ve Varech konsulát, bude paní Voháňková coby expertka na latinskou Ameriku 
prvním HONORÁLNÍM KONSULEM. Také cestovní  kancelář by byla na místě a byla by slušnost ji pojmenovat HABAROLA 
a nebo HABAROLA VOHANEK.

Moje pocity, které jsem popsal jako svědek zapomenutých výjevů soudružství se paní Voháňkové  nelíbí a tak mně tato novorolská 
Dolores Ibaruri doporučila, abych šel do zemědělství kopat či rýt.

Protože je to žena moudrá a s přehledem z častého pobytu v politických a diplomatických kruzích, ke kterým se já, politický 
nevzdělanec, nemůžu rovnat, poslechnu ji. Já jsem se dostal do styku nanejvýš se starostou obce  a protože mám dobrou vůli přijmout 
radu moudré, byť ne mně přátelské osoby a jedná-li se o všeobecné blaho, půjdu a  s chutí nejmenovaným jedincům  NAKOPU. 
Nemusí se tlačit, či předbíhat. Na všechny se dostane. Berme tuto mediální přestřelku jako příspěvek KDO JE KDO k nastávajícím 
komunálním volbám!!!

Bok Zdeněk

Volby do Zastupitelstva města Nová Role konané ve dnech - 20. a 21. října 2006

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

dle § 15  písm. a) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstev obcí  ve znění pozdějších  předpisů.

V obvodu obce Nová Role  jsou ustaveny čtyři stálé volební okrsky se sídlem:

Volební okrsek č.1 - Základní umělecká škola 
 Nová Role 
 Nádražní  89
 
Volební okrsek č.2 - Základní škola 
 Nová Role 
 Školní ul. 232
 
Volební okrsek č.3 - Základní škola 
 Nová Role
 Školní ul. 232
 
Volební okrsek č.4 - Knihovna Mezirolí
 Nová Role
 část Mezirolí  49

Nová Role  dne  15. 8. 2006           Václav  H e ř m a n, v.r.
starosta města Nová Role



Městská knihovna Nová Role
pořádá výstavu kreseb

MAREK  BORSKÝ

„P o r t r é t y“
Výstava se koná v  knihovně 

v Nové Roli. 
Výstava je přístupná v provozní době knihovny

PO, ÚT, ČT

Srdečně vás zveme k návštěvě.

Co čeká rybáře 
v souvislosti s čištěním 
„Novorolského“ rybníku.

Novorolský rybník je největším 
z rybníků sportovních vod 
obhospodařovaných naší organizací 
Českého rybářského svazu MO 
Božičany. Má rozlohu  22 ha (i když po 
posledním měření je to o trochu méně), 
ale to není to nejdůležitější. Důležité je 
to, že se kolem něj v poslední době něco 
děje a o tom co se děje bychom vás rádi 

informovali.
Město Nová Role se začalo ve 

spolupráci s firmou G-Servis intenzivně 
zajímat o možnosti, jak vrátit čas zpět 
a v Novorolském rybníku opět nastavit 
biologickou rovnováhu, která přinese 
spoustu užitečných věcí. Například 
čistou vodu bez  zdraví škodlivých 
sinic, ve které se bude možno v letních 
měsících bez obav koupat, užívat 
tuto vodu pro zálivku zahrad v okolí 
rybníku a to opět bez obavy, že dojde 
k poškození zeleniny a ovoce a následně 
i zdraví jejich konzumentů.

Dále také přinese zkvalitnění - 
ozdravění života ve vodě a pokud se 
podaří někomu z rybářů ulovit rybu 
a ponechá si ji ke konzumaci, nebude 
již muset konstatovat: “dobrý, ale 
z Jesenice je lepší…“.

Aby vše toto pozitivní mohlo nastat, 
očekává nás ještě v závěru letošního 
roku několik drobných omezení, která 
jistě zvládneme s vědomím již shora 
uvedených přínosů.

Dne 31. 8. 2006 jsme se ve složení: 
předseda MO Ing. Ernest Ješík, 
hospodář Josef Vidím a jednatel 
Ing. Jaroslav Šimek, zúčastnili jednání 
s pracovníky firmy G-Servis a byly 
dohodnuty kroky vzájemné spolupráce 
při ošetření zabahněného dna rybníku. 
Bude nezbytné spustit hladinu o cca 
1m a provést ošetření odkryté části dna 
rybníku  biologickými preparáty.

Předjednaný  postup bude tento:
• Od 19. 9. 2006 bude zahájeno 

spouštění hladiny Novorolského 
rybníku na cílovou výšku nižší cca o 1 
metr pod současný stav. Předpokládá 
se, že dosažení této úrovně bude  k datu
23. 10. 2006. 

• V termínu od 9. 10. 2006 dojde 
vzhledem ke snižování hladiny rybníku  
k zákazu rybolovu na revíru 431 011 

– Novorolský rybník ( Koupaliště Nová 
Role) a to až do konce roku 2006, tedy 
do 31. 12. 2006.

• V období po dosažení snížené 
hladiny - od 23. 10. do 23. 11. 2006 
provede firma G-Servis aplikaci již 
zmíněných biopreparátů, jejichž úkolem 
bude tzv. demineralizace odkrytého 
bahna a dále bude proveden průzkum 
a zmapování různých nelegálních 
výpustí zaústěných  pod hladinu rybníku. 
S majiteli těchto zařízení zahájí orgány 
státní správy správní řízení s cílem 
zjednání nápravy zjištěného stavu. 

• V termínu po 23. 11. 2006 dojde 
opět k napouštění Novorolského rybníku 
na původní hladinu a předpokládá se, že 
to bude trvat asi tak jeden měsíc. Aby se 
napuštění  co nejvíce urychlilo, bude po 
výlovech chovných rybníků na Kaskádě 
naší MO provedeno jejich opětné 
zaražení a bude v nich akumulována 
voda pro napuštění Novorolského 
rybníku.

Vzhledem k uvedeným zásahům 
nebude provedeno podzimní vysazení 
nové obsádky kapra do  Novorolského 
rybníku v plném rozsahu 6.000 ks kapra. 
Vysadíme pouze poloviční obsádku 
tj. 3.000 ks. Deficit ve vysazení kapra 
bude nahrazen vysazením dravé ryby. 
S obdobně upravenou rybí obsádkou 
je počítáno i pro další roky. Aby kapr 
v revíru nechyběl, bude zvýšen počet 
vysazených kaprů v ostatních částech 
revíru Chodovský potok 1, jako 
například v rybnících:Vojkův, Školka, 
Mírová,  Pískovna1, 2,  Mezirolský, 
Dubina 1, 2, Kozlovka a Cihelna.

  
S pozdravem  Petrův  zdar

Ing.Jaroslav Šimek
jednatel MO



Vyjádření ke článku „zápis z jednání 
RMě“ v Novorolském zpravodaji - srpen 
2006

Vážení čtenáři, dovolte, abych reagoval na  zápis z 37. jednání 

RMě, uveřejněný v srpnovém Novorolském zpravodaji. Jedná 
se o spor  mezi TJ a FK. 

Již vyjádření v 1.odstavci zápisu jasně dokládá „objektivnost“ 
RMě v řešení problému, který nastal vystoupením FK z TJ. 
K názoru FK ve druhém odstavci se nebudu vůbec vyjadřovat, 
neboť je to jednostranné vyjádření. Druhé straně  nebyl RMě 
bohužel dán prostor k vyjádření, proto nejsou čtenáři NZ 
v této záležitosti pravdivě a objektivně informováni. Dovolte, 
abych k tomuto problému krátce pohovořil.

V Nové Roli působí TJ od roku 1946. Skládala se z řady 
oddílů včetně oddílu fotbalového. Ten patřil vždy k největším 
ať již členskou základnou nebo objemem své činnosti.
Ve vedení TJ se vystřídala řada funkcionářů. Většina jich 
byla větší nebo menší mírou svázána s fotbalovým oddílem. 
Protože byla jiná doba, vše bylo společné, mimo jiné i finance. 
O toku peněz v TJ tak rozhodovali tito lidé. TJ samozřejmě 
fungovala, ale asi nikoho nepřekvapí, že nejvíce peněz ze 
společné pokladny směřovalo do fotbalu. Hospodaření TJ 
však bylo dosti neprůhledné. Toto vše se ale mělo změnit 
v roce 1999 nástupem nového předsedy TJ. Do financování se 
postupně zavedl řád a nová průhledná pravidla. Funkcionáři 
fotbalového oddílu tím ztratili vliv na možnost rozdělování 
financí. Řešili to rozhodnutím vystoupit z TJ. Na to má každý 
oddíl samozřejmě právo. Ze strany TJ tomu nebylo bráněno. 
Ale tak jako při rozvodu dochází k dělení společného majetku, 
musel se rozdělit i majetek mezi TJ a FK. Podle pravidel ČSTV 
a stanov TJ o tomto mohla rozhodnout pouze valná hromada 
TJ. A ta rozhodla bez ohledu na to jakou měrou se TJ finančně 
v minulosti podílela na tvorbě  společného majetku takto: 

FK připadlo veškeré strojní vybavení, budovy nutné 
k zajištění činnosti a hřiště škvárové i velké travnaté. Vše, co FK 
ke své činnosti potřeboval! Ostatní včetně malého travnatého 
hřiště bylo rozhodnutím VH přiděleno TJ.  FK nemohl toto 
rozhodnutí právně napadnout a ani se o to nepokusil. Tak 
jak je to v našem fotbale zřejmě zvykem zkusil jiné cesty. 
Připomínám, že veškeré pozemky, na kterých působí TJ a nyní 
i FK, jsou v majetku města. Dané subjekty je mají v pronájmu. 
Přestože o rozhodnutí VH, co se týče rozdělení majetku, 
byla RMě včas a podrobně informována a obdržela veškeré 
podklady, ve sporném případě malého tréninkového hřiště, 
rozhodla podivně. Čtyřčlenná komise, která rozhodovala 
o pronájmu pozemků, vypověděla smlouvu TJ a pozemek pod 
naším majetkem přidělila FK! Jak elegantní. Jistě to byla jen 
náhoda, že ve 4 členné komisi rozhodovali o tomto 3 radní, 
ve větší či menší míře svázaní s FK. Současná situace je tedy 
taková, že pozemek pod hřištěm (což je majetek TJ) byl 
přidělen FK. Soudný čtenář ať si udělá názor sám. Toto vše 
v daném zápise však nezaznělo. VV TJ měl enormní snahu 
tento problém vyřešit. FK jsme předložili řadu návrhů smluv, 
kde byla jasně zakotvená pravidla společného využívání tohoto 
hřiště. Smlouva nebyla dosud podepsána. Místo dohody FK 
neustále očerňuje TJ. Vzhledem k tomuto dlouhodobému 
postoji FK a tiché podpory RMě jsme se rozhodli tento 
problém vyřešit takto: 

Převedeme toto hřiště na FK za předpokladu, že nám FK 
vrátí část nákladů, tj.10% z nákladů na výstavbu hřiště v dané 
době. Odpovídá to jmenovaným 50 000,- Kč. Na této částce 
jsme se s FK  dohodli na posledním společném jednání. Ze 
zápisu 37. Jednání RMě  je však patrné, že i tento návrh byl 
zamítnut, neboť je bez náležitého zdůvodnění. Jaké tedy bude 
řešení jsme se nedozvěděli. Zřejmě dojde ke znárodnění. Není 
dnes ale trochu jiná doba páni radní ?

S pozdravem  
 A. Kocur

Aerobik - opět začínáme

AEROBIK, FITBALY

dospělí od 4.9.2006
děti, junioři od 13.9.2006

PONDĚLÍ ZŠ 20.00 AEROBIK
ÚTERÝ  TIC 17.50 FITB ALY
  TIC 19.00 AEROBIK
STŘEDA  TIC 16.50 AEROBIK děti od 6 let
  TIC 18.00 AEROBIK - JUNIOR
ČTVRTEK TIC 17.50 FITBALY
  TIC 19.00 AEROBIK

(Pití, pevnou obuv, ručník a dobrou náladu s sebou.)

Těší se cvičitelky Jana, Jitka, Jana
TJ Nová Role

inf. tel. 723 214 846

S aerobikem v Itálii

28. července 2006 jsme odcestovali z Nové Role do letoviska 
Marceli di Numana Itálii.

Jelo nás kolem 42 – převážně žen. Tento týdenní pobyt 
u moře byl určen pro ty, kteří si chtěli odpočinout od vaření 
a každodenních domácích starostí.

Samozřejmě se jen nelenošilo. Dvakrát denně se cvičilo 
(jen ten, kdo chtěl). Některé z nás chodily ráno a večer před 
cvičením plavat do moře. Večerní procházky, nákupy, zmrzlina, 
,,povalování“na pláži, ale i výlety na kole po okolí a návštěva 
Říma byly zpestřením zájezdu.  

Počasí nám přálo, k tomu skvělá nálada a výborná parta lidí. 
Nebylo divu, že se nám ani nechtělo domů. Opálení a odpočati 
jsme se vrátili v neděli 6. srpna do našeho ,,bohužel“ upršeného 
městečka.

Doufám, že se všem líbilo a že si příští rok výlet s aerobikem 
zopakujeme.

Za aerobik
Jitka



V sobotu a v neděli 19. a 20. srpna proběhly Letní slavnosti v Děpoltovicích. Hlavními organizátory bylo město Nová Role, obec 
Rittersgrün a jezdecký oddíl Pegas Děpoltovice.

Celá akce byla podpořena financemi z fondu malých projektů INTERREG III. A a vedle hlavního poslání  – skokových jezdeckých 
závodů zde proběhla celá řada doprovodných akcí. Jednou z prvních bylo vyhodnocení obrázků koní, které malovaly děti Nové Role 
a Rittersgrünu již v měsíci červnu. Nejlepší obrázky byly vyhodnoceny na výstavách, které proběhly v prostorách MěÚ v Nové Roli 
a železničním muzeu v Rittersgrünu. Rád konstatuji, že mezinárodní porota, složená ze zástupců obou obcí vybrala jako nejhezčí obrázek 
Kateřiny Kodajkové, žákyně ZŠ Nová Role.

Další doprovodnou akcí byl křest hříběte. O návrhy na jméno pro hříběte – hřebečka, které podle matriční knihy muselo začínat 
písmenem H, jsme Vás prosili v minulém čísle NZ. Stejně tak požádal o návrhy jména pro hříbě starosta obce Rittersgrün svoje občany. 
Celkem se sešlo 68 návrhů. Vzhledem k tomu, že město Nová Role vyhlásilo výběr jména prostřednictvím internetových stránek, přihlásili 
se občané i z jiných měst České republiky.

Mezi všemi návrhy se majitelce hříběte nejvíce líbilo jméno Highboy, které zaslala slečna Marie Šímová ze Sokolova.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění soutěže o nejhezčí obrázek koně, těm kteří zasílali návrhy jména 

pro hříbě a všem těm, kteří se zasloužili o celý doprovodný program i skokové soutěže koní. Myslím, že se jednalo o další zdařilou akci, 
která přispěla sblížení lidí z obou stran pomalu mizející státní hranice.

 Ladislav Cinegr
místostarosta města 

V sobotu a v neděli 19. a 20. srpna proběhly Letní slavnosti v Děpoltovicích. Hlavními organizátory bylo město Nová Role, obec 
Rittersgrün a jezdecký oddíl Pegas Děpoltovice.

Celá akce byla podpořena financemi z fondu malých projektů INTERREG III. A a vedle hlavního poslání  – skokových jezdeckých 
závodů zde proběhla celá řada doprovodných akcí. Jednou z prvních bylo vyhodnocení obrázků koní, které malovaly děti Nové Role 
a Rittersgrünu již v měsíci červnu. Nejlepší obrázky byly vyhodnoceny na výstavách, které proběhly v prostorách MěÚ v Nové Roli 
a železničním muzeu v Rittersgrünu. Rád konstatuji, že mezinárodní porota, složená ze zástupců obou obcí vybrala jako nejhezčí obrázek 
Kateřiny Kodajkové, žákyně ZŠ Nová Role.

Další doprovodnou akcí byl křest hříběte. O návrhy na jméno pro hříběte – hřebečka, které podle matriční knihy muselo začínat 
písmenem H, jsme Vás prosili v minulém čísle NZ. Stejně tak požádal o návrhy jména pro hříbě starosta obce Rittersgrün svoje občany. 
Celkem se sešlo 68 návrhů. Vzhledem k tomu, že město Nová Role vyhlásilo výběr jména prostřednictvím internetových stránek, přihlásili 
se občané i z jiných měst České republiky.

Mezi všemi návrhy se majitelce hříběte nejvíce líbilo jméno Highboy, které zaslala slečna Marie Šímová ze Sokolova.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění soutěže o nejhezčí obrázek koně, těm kteří zasílali návrhy jména 

pro hříbě a všem těm, kteří se zasloužili o celý doprovodný program i skokové soutěže koní. Myslím, že se jednalo o další zdařilou akci, 
která přispěla sblížení lidí z obou stran pomalu mizející státní hranice.

Ladislav Cinegr
místostarosta města 

Hon na lišku - Rittersgrün

Zveme Vás srdečně na návštěvu partnerské obce Rittersgrün, kde se 1. října 2006 uskuteční 19. Rittergrünský hon na lišku. Zahájení 
akce proběhne ve 13 hodin, začátek honu ve 13:20. K celé akci je připraven bohatý doprovodný program. Odvoz tam i zpět je zajištěn, 
doba odjezdu z Nové Role je v 11:30 od kulturního domu v Nové Roli. Předpokládaný návrat do Nové Role je v 19 hodin. Zájemci nechť 
se přihlásí na podatelně MěÚ Nová Role. Do 20. září 2006.



Tel.: 602 627 192

ZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME

zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

- vsazování kamenů
- rytiny
- převlékání korálů
- zlacení a stříbření šperků

JANA SÁROVÁ
Chodovská 84

Nová Role

VÝKUP ZLATA
za nejvyšší ceny

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN
hodinek a budíků

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ
Otevírací doba:
Po. 900 - 1800

Út.-Čt. 900 - 1500

St. 900 - 1200 , 1400 - 1800

Pá. 900 - 1300

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

Pěkný výlet.

Srpnový celodenní autobusový výlet seniorů na Tachovsko 
přinesl  všem 41 účastníkům zajímavé zážitky a poznatky. 
Sobotní program jsme začínali trochu netradičně a to 
návštěvou pivovaru v Chodové Plané. Přesvědčili jsme se, 
že tu   z kašny skutečně teče nejen voda ale i výborné pivo 
a že v restauraci v pivovarských sklepích je příjemná obsluha 
i široká nabídka teplých jídel a nápojů.

Odpoledne jsme věnovali obsáhlým expozicím Muzea 
Český les v Tachově, které sídlí v bývalém klášteře a zajímavé 

a velkolepé stavbě z doby Rakousko-Uherska – Jízdárně Světce. 
Architektura, mohutnost stavby i odhodlání radních města 
Tachova zachránit a využít historický objekt pro kulturní 
a společenské akce domácích i zahraničních návštěvníků 
v nás zanechala silný dojem. Dělníci, kteří zde i v  tuto dobu 
pracovali, nám umožnili nahlédnout  dovnitř velikého prostoru 
a byli ochotni  k  rozhovoru o historii záchrany a o nynějším 
využití celého objektu.

Jízdárna Světce leží v krásném údolí řeky Mže  asi 3 km od 
Tachova, kam lze z Nové Role dojet autem za 1 a čtvrt hodiny. 

Další výlet seniorů za poznáním krás a památek našeho 
pohraničí se tak dík finanční podpoře města, příjemnému 
počasí a zkušenému řidiči Jiřímu Mališovi opět vydařil.

Jaroslav Červený



NA
BÍZ

ÍME - Správu bytů vlastníků
- Ustavení společenství domu dle § 72/94Sb.
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
- Sepsání kupní, darovací a jiné smlouvy do 24 hod.
- Zabezpečení hypotečního úvěru u bankovního domu

  Výběr z naší nabídky 
- Prodej R.D 1+3 vč. příslušenství a pozemku ve Staré
Chodovské 1 450 000,- Kč sleva 1 350 000,- Kč

- Prodej nebo výměna RD v Krásné Lípě u Šindelové za byt 1+3
- Prodáme R.D. IV kat. v K. Poříčí vč. pozemku 1 200 000 Kč
- Prodáme R.D. 1+5 v Chodově 4 300 000 Kč s vybavením
- Prodám byt v Chodově 1+2 s balk. ul. Příční 525 000 Kč
- Prodám byt  Chodově 1+3 s balk. ul. Palackého 685 000 Kč
- Prodáme byt v osob. vlast. v Chodově 1+3 za 650 000 Kč
- Prodej bytu v H. Slavkově 1+2 za 300 000 Kč
- Pronajmu byt 1+2 v N. Roli

Nabídněte i vysvou nemovitost!
Volejte ihned 352 666 322, mobil: 608 963 540
Můžete nás navštívit rovněž v Karlových Varech,

mob.: 608 963 540

BAFFI - HAFI
Chovatelské potřeby

V naší prodejně najdete vše pro vaše čtyřnohé miláčky

Sleva 10% první týden otevření

Odborný personál Vám vždy ochotně poradí

OTEVÍRÁME OD 4. ZÁŘÍ2006.
Závodu Míru 122
360 17 Stará Role
(železářství PRAKTIKO)
Tel.: 774 500 712

Otevírací doba:
Po - Pá   8.00 - 17.00
          So 8.00 - 12.00

- kopírování klíčů
- zámky, vložky, kování
- šrouby, vruty, řetězy
- zahradnické potřeby
- pákové baterie + náhradní díly
- kladiva, sekery, stav. kolečka

ŽELEZÁŘSTVÍ RENOVUM
Zdeňka Svobodová

Hlavní 655, 357 35 Chodov (100m nad Penny)

tel.: 352 665 116
mobil: 777 682 633 - 634



KOSMETICKÝ SALON A NEHTOVÉ STUDIO

- manikůra
- parafinové zábaly
- gelové nehty (na šablony)
- akrylové nehty
- permanentní „FRANCIE“
vše kvalitní nehtová kosmetika O.P.I.

Objednávky dle dohody včetně sobot a nedělí na telefonu:
Leona Dziková - 602 153 983 Veronika Šteleňová - 737 876 010

KOSMETICKÝ SALON A NEHTOVÉ STUDIO
v Chodově

- permanentní MAKE - UP
- nejaktuálnější novinka v oblasti přístrojové techniky
- celková kosmetická péče
- timemassage (vpravování kolagenu do očního okolí)
- líčení
- depilace
- barvení obočí a čas
- trvalá na řasy

kontakt / tel.: 720 295 711 nebo 720 295 712
Jiráskova 108 , Nová Role, 362 25

PROVÁDÍME:

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

P E T R Á Ň  A  C H A L Á N E K
V O D A  -  T O P E N Í  -  P LY N

P E T R Á Ň  A  C H A L Á N E K
V O D A  -  T O P E N Í  -  P LY N

KADEŘNICTVÍ
Chodovská 236, Nová Role

Tel.: 353 951 221
Mobil: 308 680 310

Pondělí 8-12 14-17
Úterý 8-12   - - -
Středa  - - - 13-19
Čtvrtek 8-12   - - -
Pátek  - - - 13-19
Sobota dle objednávek

PÁNSKÉ

DÁMSKÉ

HANA
BENEŠOVÁ

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
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

VÝHODY
•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 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

Využijte zaváděcí slevy na montáž


