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Na počátku tohoto volebního období došlo po ko-
munálních volbách v listopadu 1998 k politickému
boji, který určitě nikomu neprospěl a jehož důsled-
kem byla, díky neochotě části zvolených členů za-
stupitelstva své funkce vykonávat, destabilizace ve-
dení města v období do nových voleb konaných
v dubnu 1999.

Starosta města Václav Heřman byl znovu na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva 26. 4. 1999 ve své
funkci zvolením potvrzen, řádně byly ustaveny
ostatní orgány města (rada a komise) a od 1. srpna
1999 se též ujal funkce nový tajemník MěÚ
Vladimír Dicá. Situace na radnici se tedy plně sta-
bilizovala a vedení se konečně mohlo věnovat pře-
devším potřebám města a jeho rozvoji. V tomto prv-
ním roce nového volebního období rozpočet města
posílil zejména prodej akcií (ZČE a ZČP), a to víc
jak 18 mil. Kč (v roce 2001 prodány též akcie České
spořitelny). Na straně druhé byla dokončena by-
tová výstavba v Nádražní ulici kolaudací bytového
domu "C" - čp. 291 o 27 bj., a to v nákladu daného
roku taktéž cca. 18 mil. Kč (celkem cca. 27,5
mil. Kč). Bohužel se tato investiční výstavba, zahá-
jená v létě 1998 a dokončená přes skandál se zkra-
chovanou firmou právě v období voleb a nestabil-
ního vedení města, jeví jako velmi problematické
dědictví i do dalších volebních období. Dodnes to-
tiž nebyl státními orgány uzavřen proces definitiv-
ního přiznání státní dotace na celou výstavbu (cca.
24 mil. Kč) a město musí počítat s velice složitým
vyjednáváním k udržení čerpaných státních pro-
středků, nemluvě o trvale silných projevech nespo-
kojenosti nájemců bytů s kvalitou staveb nových by-
tových domů a tedy tlaku na nákladné opravy.
Přitom je nutno si též uvědomit, že v letech 1999-
2002 město muselo splácet závazek (čerpané úvěry
z předcházejících let na výstavbu bytových domů
A,B,C) v celkové výši cca. 32,6 mil. Kč, což značně
omezovalo možnosti dalších nových investic do
rozvoje. Tím však není celý úvěr splacen a i v dal-
ším volebním období se bude muset město v jeho
rozpočtu se zbytkem dluhu potýkat. Je proto důle-
žité si uvědomit, že když se v jednom období za-
dlužím, tak nějaký čas strádám z důvodu splacení
úvěru (dluh). Nebo se chovám nezodpovědně a za-
dlužím obec neúměrně, jak to můžeme sledovat
u jiných obcí v ČR. 

Bytové hospodářství, co se více dařilo v této ob-
lasti:

Realizace oprav panelových vad s pomocí stát-
ních dotací poskytovaných v letech 1999 a 2000
včetně oprav některých střech a fasád.

Velmi složitý proces převodu bytů do osobního
vlastnictví realizovaný od roku 2001 do dnes, kdy je
více jak 1000 bytů z majetku města prodáno, resp.

příslušné smlouvy vloženy na katastr nemovitostí.
Podařilo se znova realizovat již zastavený prodej
městských bytů ve dvou panelových domech
v Božičanech a tak tam zůstává v majetku města
Nová Role pouze několik bytových jednotek.
Celkem tedy by do roku 2003 mělo ve vlastnictví
a tedy ve správě města zůstat do 200 bytů, a to
v domě s pečovatelskou službou, v Nádražní ulici
bytové domy A, B a C, v čp. 239 u autobusového
nádraží a neprodané jednotlivé byty v různých pa-
nelových domech jako celek městem prodaných
a dále několik jednotlivých bytů v různých objek-
tech občanské vybavenosti ve městě. 

Nesnadným krokem, ale správným směrem, se
dnes též ukazuje zrušení odboru správy majetku
města a od 1. 7. 2001 převedení části pracovníků
města na zřízenou firmu se 100% účastí města
"Norobyt, s.r.o.", která správu většiny bytového ma-
jetku ve městě zajišťuje. V rámci tohoto procesu
museli být někteří pracovníci města pro nadbyteč-
nost propuštěni.  

Významné je pak zejména zahájení nové bytové
výstavby v lokalitě "U plynárny", kde se po vybudo-
vání inženýrských sítí v současnosti staví jeden
dům o 10 bj. v rozpočtované ceně stavby za cca.
11,5 mil., z toho přiznaná státní dotace činí 3,2 mil.
Kč, příští rok by měla být zahájena výstavba dalších
domů a zároveň ještě letos by měla být zahájena
i výstavba služebny Policie ČR v uvedené lokalitě.

Inženýrské sítě pro celou tuto lokalitu byly vybu-
dovány za pomoci státní dotace necelých 2 mil. Kč
a s přispěním Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech na výstavbu kanalizace ve výši cca.
1 mil. Kč. Částečně se též na nákladech podílí
Policie ČR.

Ostatní investiční výstavba a významné opravy,
od roku 2000 začala ve městě poměrně rozsáhlá in-
vestiční výstavba, kromě již výše zmíněných inves-
tic dále proběhly či započaly tyto další významné
akce:

Postupné pokračování v plynofikaci města spo-
lečným financováním města a ZČP, a to dříve do-
končení prací v Mezirolí, Za tratí včetně sportovní
haly a nové výstavby u koupaliště a v současnosti re-
alizováno Na Bouchalce a zahajovány práce na ply-
nofikaci Jimlíkova.

Výstavba cyklostezky z Nové Role do Staré Role
v nákladu přes 3,3 mil. Kč z toho státní dotací hra-
zeno 2,2 mil Kč.

Úplná obnova chodníku mezi Jimlíkovem
a Božičany s přispěním dotací státu z programu ob-
novy venkova.

Výstavba inženýrských sítí u koupaliště o celko-
vém nákladu cca. 4,5 mil. Kč s dotací státu 3,65
mil. Kč v roce 2001 a na to v roce 2002 realizovaná

navazující výstavba "Turisticko-sportovního centra"
v areálu koupaliště (správní budova, ubytovací
chatky, úprava terénu a povrchů v areálu) v celkové
hodnotě cca. 16 mil. Kč, z toho dotace státu činí
7,6 mil. Kč.

Postupné opravy chodníků a dalších komunikací
v celé obci, které, a to zejména díky příjmům z pro-
deje bytů města, se mohly v současné době naplno
rozběhnou. A protože tyto chodníky stejně jako
areál koupaliště budou prospěšné pro celé naše
město, myslíme si, že nasměrování prostředků zís-
kaných z prodeje bytů právě tímto směrem a dále
i do nové bytové výstavby ve městě, je právě tím
správným využitím financí města.

Po dlouhých jednáních s armádou ČR se konečně
podařilo získat do vlastnictví vepřín v Jimlíkově
a zrealizovat jeho demolici k uvolnění prostor pro
uvažovanou novou bytovou výstavbu.

V současnosti je též, po déle trvajícím řešení ma-
jetkoprávních záležitostí s pozemky, zcela připra-
vena realizace chodníku podél hlavní silnice
v Mezirolí a dále se zpracovává projekt na výstavbu
dalšího chodníku pro pěší i cyklisty podél silnice do
Jimlíkova.

Také je zcela připraveno vybudování areálu dět-
ského hřiště u budovy DDM v Nové Roli a je plá-
novaná realizace do poloviny měsíce října. 

V roce 2001 byla též zpracována významná
změna územního plánu Mezirolí, která však vyvo-
lala požadavky na zcela nové zpracování územního
plánu jako celku. Tlaky zejména na novou výstavbu
se ale projevují i v Nové Roli a Jimlíkově, a tak
město v současnosti přistoupilo k aktualizaci kom-
plexního územního plánu města, a to podle sou-
časně platných právních předpisů na celé katast-
rální území města (dosud územním plánem zpra-
covány pouze intravilány Nové Role, Jimlíkova
a Mezirolí). Pro tento účel byla podána na
Karlovarský kraj žádost o příspěvek pro roky 2002
a 2003 na tvorbu plánu.

Za celé volební období bylo zrealizováno mnoho
dalších drobných investic, které věříme, že také při-
spěly k dobrému stavu naší společnosti v Nové Roli
(nový přístřešek v mateřské škole v Nové Roli, do-
dávky zařízení dle požadavků hygieny do všech
školských zařízení - např. obnova osvětlení ve ško-
lách a vybavení v jídelnách, spolupráce města se
staviteli garáží "U lávky", obnova výpočetní tech-
niky na MěÚ, oddychové přístřešky na cyklostez-
kách, aj.).

Vydáno radou města 
v Nové Roli dne 10. 9. 2002

Pokračování příště

ZPRÁVA RADY MĚSTA O VÝVOJI MĚSTA V LETECH 1999-2002



Po přečtení nabídky v Novorolském zpravodaji
o možnosti prezentace volebních stran do ko-
munálních voleb, rada MS ODS zadala tento
úkol mně a proto již  několik dní přemýšlím, co
sdělit občanovi-voliči,  aby  ho prezentace vo-
lební strany ODS upoutala. Nevím zdali se mi
to podaří či nikoli, ale to se ukáže až po komu-
nálních volbách.
Jsem si jist, že každá volební strana to myslí
s naším krásným městem Nová Role a obcemi
Mezirolí a Jimlíkov (dále jen město) dobře
a nechce, aby zaostávalo za ostatními městy
v České republice.  Na druhé straně je důležité
se ponaučit z nedávné historie, kdy se město
pod myšlenkou megalomanské výstavby (napo-
lovic nájemních a jakoby vlastnických) bytů za-
dlužilo natolik, že v městské pokladně zůstaly
peníze jenom na splácení dluhů a bylo zasta-
veno několik panelových domů v majetku
města. Je s podivem, že na toto občan-volič ve-
lice rychle zapomněl a nyní se diví a říká, vidíte
celou dobu se nic nedělalo nyní se blíží volby
a proto se začaly rekonstruovat chodníky, reali-
zovat výstavba objektu s nájemními byty a sta-
vět Turisticko-sportovní centrum. K tomuto tvr-
zení chci říci, že tomu tak není a současné ve-
dení města se chová dle mého názoru jako
správný hospodář, kterému byli svěřeny věci
veřejné. Dovolí si realizovat jenom takové
investiční akce na které má dostatečné finanční

krytí. Je přeci velice jednoduché se zadlužit
a dluh přenechat budoucímu vedení města.
Z tohoto důvodu MS ODS nechce a nebude ne-
úměrně zadlužovat město Nová Role. 
Je velice důležité se zamyslet nad myšlenko-
vými pochody některých lidí, kteří v minulosti
měli možnost určitého rozhodování a také roz-
hodli o odkoupení pozemků od příbuzných
a následné výstavbě v zátopové oblasti a nyní
velice razantně poučují, že je důležité chránit
majetek občanů a proto je důležité provést na-
výšení regulace řeky Rolavy. Co k tomu dodat,
snad jen to, že se paměť s přibývajícím věkem
zkracuje. Uklidňujícím argumentem je fakt, že
pomalá ztráta paměti čeká na každého z nás.
Záleží jenom na nás, jak se s tímto faktem vy-
rovnáme.  
Jako každodenní samozřejmost bereme věci tý-
kající se chodu města a investic, ale co nás nej-
více trápí je otázka soužití několika generací
v našem městě. Víme, že je to úkol velice těžký
a proto se nebudeme bránit spolupracovat při
řešení této otázky. Velice nás trápí, že mladí ne-
mají pochopení s generací, která vychovala je-
jich rodiče a nyní potřebuje více klidu v noč-
ních a ranních hodinách. Je proto důležité stále
vysvětlovat mladé generaci, že starší lidé mají
své problémy se spánkem a ruší je rámus když
jdou mladí z restaurace nebo diskotéky. Když
nebude docházet ke kompromisu, v této otázce,

mezi mladší a starší generací, také nesmíme za-
pomenout na provozovatele restauračních zaří-
zení, řešení se mi nezamlouvá z demokratic-
kého hlediska, ale je velice jednoduché. Věřím,
že se obě generace naučí společnému soužití.
Je to jen rétorika ve volební kampani některých
volebních stran, když označují opozici vždy
jako volební stranu, která nechce nebo neumí
řešit problematiku rozvoje a správy našeho
města. Věřím občanovi-voliči, že se rozhodne
dobře a že svojí účastí ve volbách bude dekla-
rovat to, že mu není lhostejné dění ve městě.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na předvolební
guláš MS ODS Nová Role, příjemné posezení
při hudbě a seznámení se s kandidáty za ODS
do komunálních voleb, které se bude konat 18.
října 2002. Bližší informace najdete na plaká-
tech MS ODS Nová Role.

Václav Heřman
člen rady MS ODS Nová Role

Kandidáty za ODS jsou : 
Václav Heřman, Roman Tichý, Miroslav Musil,
Miroslav Šourek, Václav Valdman, Miroslav
Handšuh, Martin Nagy, Hana Nemčičová,
Roman Mokrusch, Jiří Tvrdík, Karel Švec, Petr
Rokůsek, Zdeněk Smolík, Stanislav Procházka,
Jiřík Vrabec

Čtyři roky volebního období jsou pro no-
váčka v politickém životě města opravdu
krátkou dobou. Toto volební období vlastně
ani čtyři roky netrvalo, protože půl roku
uteklo, než tehdejší vládní garnitura města
pochopila, že jedná v rozporu se zákonem
a dobrými mravy a předala po dalších vol-
bách město do rukou stávajícímu vedení.
Měli jsme nového, nezkušeného starostu, ta-
jemníka i radu města a navíc prázdnou měst-
skou pokladnu, ze které řada bankovních
domů chtěla splátky na poskytnuté úvěry.
To vše je již za námi. I když i v současné
době je zde hrozba vrácení dosud nepři-
znané státní dotace na výstavbu tří nájem-
ních domů v Nádražní ulici ve výši 24 mili-
onů korun, městská kasa se díky prodeji bytů
a dalších opatření vzpamatovala a bylo
možno přikročit k provádění léta slibova-
ných oprav a úprav ve městě a budování no-
vých investic.
Za celé volební období nedošlo ze strany no-
vého vedení města ke zrušení žádné organi-
zace, jak bylo před minulými volbami naší
opozicí deklarováno. Naopak, vznikem dvou
samostatných s.r.o. se 100% ní účastí města

došlo k vytvoření lepších podmínek pro
práci technických služeb i bytové organi-
zace. Právní subjektivitu získalo základní
školství a předškolní zařízení. Zcela jiné po-
stavení než dříve má naše knihovna.
Za celé volební období nedošlo ke zvýšení
nájemného za prostory pronajaté městem
pro soukromé podnikání i když výše inflace
v celém národním hospodářství je každo-
ročně publikována a zvyšování cen ve služ-
bách pociťujeme na vlastní kůži.
Z pohledu nás mezirolských  jsme rádi, že
jednání v radě města i některých výborech
a komisích týkající se našeho územního
celku a našich problémů probíhala za naší
účasti a bylo přihlíženo k našim názorům.
Ke spokojenosti občanů proběhla rekon-
strukce knihovny v obci, která má dnes špič-
kovou úroveň a kladně je hodnocena pře-
stavba části budovy na prodejnu potravin,
kterou zejména starší spoluobčané ke každo-
dennímu životu potřebují.
Své prostory zde našli i hasiči, kteří po létech
opět získali klubovnu, kde se scházejí a mají
možnost pracovat s dětmi.
Rozumnou nájemní smlouvou si zabezpečilo

město trvalou bezplatnou péči o hasičskou
nádrž uprostřed obce.
O pořádek, čistotu a včasnou zimní údržbu
místních komunikací a pozemků v majetku
města se ku spokojenosti nás všech stará je-
den trvalý brigádník.
Že čtyři roky volebního období jsou sku-
tečně krátká doba svědčí i ta skutečnost, že
teprve v současné době se podařilo dokončit
jednání o vybudování obytné zóny a chod-
níku v obci a celá věc je konečně projedná-
vána na úrovni stavebního povolení. Do
dnešních dnů (za čtyři roky) nerozhodlo na-
še nezávislé soudnictví s konečnou platností
o tom, kdo ze dvou starostů z počátku vo-
lebního období, pobíral plat z obecní po-
kladny neoprávněně.
Je řada dalších problémů, které se nepoda-
řilo rozlousknout a řada akcí, které nebyly
uskutečněny. Pro nedostatek vymezeného
místa ve zpravodaji nelze o všech napsat.
O všem se dočtete v našem volebním pro-
gramu a uslyšíte na předvolebních mítincích.
Dáte-li nám ve volbách šanci, pokusíme se je
zrealizovat v dalších letech ku prospěchu nás
všech.
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VOLBY 2002
Prezentace názoru MS ODS Nová Role.

Sdružení nezávislých kandidátů Mezirolí
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Jak jsme sestavovali kandidátku

Sestavování společné kandidátní listiny nezá-
vislých kandidátů a členů US-DEU, byl cílevě-
domý systematický proces oslovení těch oby-
vatel Nové Role, kteří mají osobní vztah k mě-
stu a jsou schopni a ochotni svými znalostmi

a odpovědným přístupem přispět k jeho
dobrému spravování a úspěšnému rozvoji. Na
jedné straně se jedná o občany, kteří ve městě
žijí několik let, mnozí od svého narození,
k městu přirozeně přilnuli a záleží jim tudíž
na jeho dalším rozvoji. Na druhé straně
jsou to aktivní a činorodí lidé, kteří svými

charakterovými vlastnostmi mohou být příkla-
dem pro své okolí. Jména kandidátů společné
kandidátní listiny jsou pro voliče garancí, že
jejich činnost v orgánech města nebude po-
znamenána jakýmsi „politikařením“, ale bude
plně zaměřena ve prospěch rozvoje města
jeho obyvatel.

VOLBY 2002

je název naší volební strany, která se svou
kandidátkou předstupuje před Vás už třetí vo-
lební období. Název vyjadřuje náš vztah k mě-
stu, do kterého jsme my starší přišli z různých
míst republiky a mladší se zde už narodili.
Naše město máme všichni upřímně rádi
a proto "Nová Role-můj domov" není prázd-
ným, formálním pojmenováním, ale výrazem
vztahu k našemu městu - našemu domovu.
A myslíme si, že i Vy máte "své" město rádi.
Nu a co má člověk rád o to se stará, pečuje,
rozvíjí. Nejde to někdy snadno, ale člověk ne-
smí kalkulovat s okamžitým úspěchem. Ale
když jde o něco dobrého - stojí za to o to bo-
jovat. Je přece správné myslet na dlouhodobé
dosahy našich záměrů, našeho konání, myslet
v rozmanitých souvislostech - prostorových
i časových. Vždyť vytváříme město nejen pro
sebe, ale i pro naše děti.
Naše představy a plány bychom chtěli spo-
lečně s Vámi uskutečňovat. A to vždy, krok po
kroku, po široké a veřejné diskusi s Vámi, při

respektování Vašich připomínek. Smyslem
a cílem našeho snažení je vytvářet podmínky
pro spokojený život všech občanů. Domní-
váme se, že jsme v uplynulých letech proká-
zali, že nám není lhostejný život v našem
městě, neskládali jsme ruce v klín. 
Proto i pohled do budoucích let - náš volební
program - z těchto zkušeností vychází a snaží
se reagovat na Vaše požadavky, které jsme
v průběhu uplynulých let zaznamenávali.
Domníváme se, že je tak programem nejen na-
ším, ale i programem velké většiny občanů na-
šeho města. 
Nelze na pár řádcích, vyhrazených nám
v Novorolském zpravodaji, vypsat podrobně
plány, ale věřte, že nezapomínáme na žádnou
z oblastí, vytvářejících spokojenost našeho do-
mova - Nové Role: 
Bydlení - Životní prostředí - Úprava města, čis-
tota a zeleň - Doprava - Školství -Kultura , sport,
volný čas - Sociální a zdravotní politika - Obchod
a služby - Bezpečnost. 

Volební program Vám doručíme domů, abyste
v klidu Vašich domovů si jej mohli přečíst
a věříme, že se s ním ztotožníte a svým hlasem
podpoříte kandidáty naší volební strany. 
A my Vám za to slibujeme plnění volebního
programu pod stálou veřejnou kontrolou Vás
všech.

Kandidáti volební strany: 

Občanská demokratická aliance 
a nezávislí kandidáti 
- "Nová Role - můj domov": 

Olga Zámostná - Ing. Milan Zachariáš 
- Mgr. Stanislav Průša - Werner Ullmann 
- Bc. Radek Veselý - MUDr. Emilie Pitelová 
- Jaroslav Pokorný - Zdeněk Erman 
- Ludmila Hubková - Lenka Fratričová 
- Stanislav Hubáček - Vlasta Králová 
- Václav Dušek - Lydie Dědičová 
- Blanka Pištěková

Volební strana
Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů:

Unie svobody - Demokratická unie + nezávislí kandidáti

Kandidáti
Jméno, příjmení věk povolání trvalý pobyt příslušnost
1) Jitka Pokorná 39 zdravotní sestra Nová Role US - DEU
2) Martin Zvěřina 40 ředitel Nová Role US - DEU 
3) Zdeňka Tichá 40 učitelka ZŠ Nová Role nezávislý kandidát
4) Petr Košťál 29 zámečník Nová Role nezávislý kandidát
5) Pavel Cupal 32 řidič Nová Role nezávislý kandidát
6) Martin Cmarko 33 zámečník Nová Role nezávislý kandidát
7) Karel Vochomůrka 41 elektromontér Nová Role nezávislý kandidát
8) Iveta Zumrová 36 dělnice Nová Role nezávislý kandidát
9) Josef Janecký 52 topič Nová Role nezávislý kandidát
10) Bronislav Turek 37 skladník Nová Role nezávislý kandidát
11) Petra Krbcová 32 zdravotní sestra Nová Role nezávislý kandidát
12) Miroslav Mihál 47 vulganizér Nová Role nezávislý kandidát
13) Ing. Jaroslav Šimek 43 technik Nová Role nezávislý kandidát
14) Vlastislav Červík 39 mistr Nová Role nezávislý kandidát
15) Jan Švejda 48 dělník Nová Role nezávislý kandidát

…NE SLIBY, ALE POCTIVÁ PRÁCE PRO LIDI A PRO MĚSTO!

"Nová Role - můj domov"

US - DEU + nezávislí kandidáti
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Lidé mohou vyřknout mnoho přání a tužeb,
slibů a různých programů, mnohem důležitější
však je, jaké skutečné plody  své činnosti v životě
po sobě zanecháváme, neboť právě ty jsou důka-
zem hodnot v našem vlastním nitru.  
V případě, že dostaneme Vaší podporu a něk-
teří z nás budou v nadcházejících komunál-
ních volbách zvoleni do nového zastupitelstva
města Nová Role, jsme připraveni náš mandát
vykonávat jako zodpovědnou službu Vám
všem. Pro naše jednání jsou prioritou křesťan-
skodemokratické hodnoty a tedy i plodná spo-
lupráce se všemi, kteří mají skutečný zájem
a starost o město a vůli věci veřejné řešit.
Jaké konkrétní hlavní cíle města Nová Role
bychom rádi v nově zvoleném zastupitelstvu
prosazovali:
- dokončení rozpracovaných záměrů a pro-

gramů města. To se týká zejména rozpraco-
vané investiční výstavby, ale také zpraco-
vání nové územně plánovací dokumentace
všech katastrálních území města – Nové
Role, Jimlíkova a Mezirolí, jako základního
dokumentu rozvoje celého města

- kladení většího důrazu na opravy a údržbu,
na celkovou péči o stávající majetek města  

- trvalá podpora neziskového sektoru –
granty humanitárním organizacím v soci-
ální oblasti, sportovním a kulturním organi-
zacím, různým občanským sdružením, pod-
pora školství, zdravotnictví a přispívání na
opravy a údržbu jediné státem chráněné pa-
mátky v našem městě "Kostel sv. Michaela"  

- přísné hlídání odpadového hospodářství
a čistoty ve městě, zachování stávajícího
systému likvidace odpadů bez dalšího zvy-
šování výdajů občanů města v této oblasti.
Město jako hlavní zákonný nositel odpo-
vědnosti za odpadové hospodářství a ži-
votní prostředí na svém území bude vždy
i hlavním nositelem nákladů. Občany města
je pak potřeba trvale vést k udržování čis-
toty a pořádku dle všeobecně uznaných pra-
videl v naší společnosti

- při všech jednáních a rozhodováních v or-
gánech města budeme trvale usilovat o vy-
sokou úroveň komunikace, která by měla
vést k pružnějšímu rozhodování 

Jsme pro plynulé navázání na činnost součas-
ného vedení města s tím, že v rámci našich
možností a schopností se budeme maximálně
snažit dále úroveň rozhodování ve vedení
města zkvalitňovat.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou od Vás ob-
držíme na základě výsledku voleb konaných
1. – 2. listopadu 2002, ať již bude menší či
větší. Míra této důvěry bude i pro nás signá-
lem k zamyšlení se nad naším působením ve
společnosti a jak mnoho se nám může dařit
prosazovat naše myšlenky a konkrétní cíle ve
veřejném životě.

Kndidáti:

Vladimír Dicá - tajemník MěÚ, 
Miroslav Jindra - strojvedoucí, 
František Řádek - stavební technik, 
Jiří Stuchlík - strojník, 
MUDr. Hana Nesybová - lékařka, 
Soňa Fixová - skladnice, 
Marie Vlčková - ekonomka, 
Helga Teřlová - důchodkyně. 

VOLBY 2002
Představuje se Vám volební strana Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů

…výňatek z Volebního programu KSČM
v Nové Roli: na co se zaměříme v následují-
cím volebním období v případě, že budeme
mít zastoupení v zastupitelstvu města. 
Celý krajinný útvar v obvodu Nové Role má
příznivé klimatické a přírodní podmínky.
Území je zalesněno, má přírodní zdroje vody
pro rekreaci a rybaření. Dostupné komunikační
spoje, umožňují využívat tyto přírodní zdroje
pro naše občany, ale i pro široký okruh občanů
z blízkého i dalekého okolí, pro odpočinek i re-
generaci zdraví. Společně s dobrými službami

je možné využití těchto podmínek k turistic-
kému ruchu a zároveň ke stálé ochraně přírody.
A také zvýšit zaměstnanost v Nové Roli.Také
rozvíjením kultury, pro kterou jsou v našem
městě dobré podmínky (existuje zde Kulturní
dům, sportovní hala, kinosál a další možnosti,
které by bylo dobré využívat) by město získalo
pracovní i hmotné výhody. Rozšířená výstavba
bytů a rodinných domů by mohla podpořit vý-
znam města. Mladé lidi by jistě zajímalo jakým
směrem je možné zvýšit popularitu Nové Role
v tom dobrém smyslu slova.

Kandidáti za KSČM Nová Role : 

Marcela Dubová, Jana Pastorová, 
František Petřík, Jan Perlík, 
Rudolf Dzurko, Petr Rödl, Josef Pastor, 
Eduard Jánský, Eva Richterová, 
Alois Kutálek, Jindřich Slivoňe, 
Ondřej Suchár, Jiří Veselý, Viktor Štofko,
Anna  Fošumová.

Ostatní informace o programu KSČM získáte
na nástěnce KSČM a na letácích.  

KSČM

Milí spoluobčané.
Od roku 1989 uplynulo mnoho let. Myslím si,
že za tuto dobu si většina občanů utvořila svůj
vlastní názor na politický vývoj v naší zemi.
Pokud všichni sledujeme důkladně výsledky
všech voleb, ať parlamentních nebo komunál-
ních (o volbách do senátu ani nemluvě), dá se
říci, že se voleb zúčastňuje zhruba trochu větší
polovina národa. Což svědčí o to, že politic-
kým vývojem a chováním většiny politiků po
volbách je právem ta druhá polovina občanů
našeho státu rozezlena natolik, že radši nejde
ani volit. Přesto všechno si myslím, že obecní

politika není ani tak o stranách, jako o lidech
v každém tom městě nebo obci, kde všichni ži-
jeme. I naše město prošlo mnoha politickými
šarvátkami. A je to zase o tom, že lidé, kteří
chtějí pro obec a občany udělat něco navíc,
zúčastňují se voleb, stávají se po volbách za-
stupiteli, radními a starostou. Vzápětí po zvo-
lení by však neměli zapomínat, že vstupovali
na politickou scénu města hlavně pro zastu-
pování svých spoluobčanů v věcech veřejných,
dodržovat zákony, pravidla, slušnost a stejná
práva i povinnosti pro každého občana Nové
Role, Mezirolí i Jimlíkova. Místní organizace

České strany sociálně demokratické má v sou-
časné době v Nové Roli pouze pět členů.
Přesto jsme utvořili kandidátní listinu ve slo-
žení - 5 členů ČSSD + 10 nezávislých kandi-
dátů, kterým zároveň předem tímto veřejně
děkuji za podporu ČSSD. Slibovat se dá
mnoho, hůře se to ovšem dodržuje, ale pokud
se lidé chtějí domluvit hlavně v zájmu svých
spoluobčanů, musí vždy najít společnou řeč.
Slušnost- tolerance - pochopení jeden dru-
hého - znamená občas i odpouštět chyby, kte-
rých se někdy dopouštíme.

Za MO ČSSD Alžběta Schmiedová

ČSSD



Povodňová situace, která vznikla v České re-
publice neponechala v klidu ani řeku Rolavu.
Z 12. na 13. srpna stoupla řeka Rolava na ta-
kovou výši, že byl vyhlášen III. stupeň (stav
ohrožení) viz článek pana starosty (No-
vorolský zpravodaj - září). Díky regulaci ko-
ryta se voda z břehů nevylila. Proti jiným ře-
kám na území České republiky, které napá-
chali strašné škody na majetcích a bohužel
i na životech to v Nové Roli nebylo nic. Přesto
novorolští hasiči neponechali nic náhodě a dr-
želi pohotovost. Po opadnutí vody a zrušení
všech stupňů pohotovosti jsme se nabídli, že
pomůžeme v jiných oblastech, kde záplavy
byli mnohem horší. Stalo se. Dvacátého srpna
naše jednotka ve složení Hubáček Stanislav,
Cupal Pavel, Ohnutek Lubomír a Volf Rosti-
slav odjeli do Litoměřic, kde po rozdělení jed-
notek, jsme byli přemístěni do Lovosic.
Špatně se o tom hovoří. Když to vidíte na
vlastní oči, co všechno voda dokáže, tak Vám

jde mráz po zádech a hrůzou Vám vstávají
vlasy. Naše pomoc byla  v tom, že jsem pomá-
hali na Zimním stadionu s úklidem. Ten byl
zatopen do výšky deseti metrů včetně celého
sportovního areálu v Lovosicích, který je
v těsné blízkosti řeky Labe. Dlouho bude trvat
než se z toho všichni vzpamatují a dají vše do
pořádku. Vždyť v Nových Kopistech, kde
jsme byli poblíž, čerpají vodu ještě dnes (tj.
14. 9.). Nechci psát román, jen v kostce jsem
chtěl naznačit situaci naší jednotky při zápla-
vách.
Hasiči, ať profesionální či dobrovolní, budou
vždy potřeba. Jak se říká, před ohněm utečeš,
ale před vodou ne, ta si tě najde všude. Proto
jsme rádi, že jsme mohli pomoci těm, které to
postihlo. Jako velitel sboru bych chtěl podě-
kovat za odvedenou práci všem členům, kteří
byli v pohotovosti v Nové Roli, i těm kteří pra-
covali v Lovosicích.

Hubáček Stanislav
velitel SDH Nová Role
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Michalská pouť,
která se konala ve dnech 14. a 15. září byla již

desátou v pořadí v obnovené tradici Michal-
ských poutí v Nové Roli.
Letošní pouť se vydařila. Nezklamalo nás po-
časí. Stánkaři také zaplnili prodejními stánky
okolí kostela a část Nádražní ulice. K hasičské
soutěži "O cenu města Nové Role" se sjeli zá-
stupci dobrovolných hasičských sborů ze širo-
kého okolí a to 12 družstev mužů a 6 družstev
žen. Ceny vítězům z Nejdku (muži) a z Nové
Role (ženy) předal starosta p. Václav Heřman.
Sobotní odpoledne pak strávili mnozí posle-
chem pěkné hudby v podání "Novorolské de-
chovky" a večer patřil country kapele "Lucky
Horses". Úderem 21 hodiny se pak rozezněla
nad Rolavou opět jiná hudba, která doprová-
zela petardy ohňostroje. Odměnou nám, kteří
jsme pouť zabezpečovali byl potlesk mnoha
přihlížejících diváků, obyvatel Nové Role
a z okolí. Také druhý den neděle pokračoval
veselím u pouťových atrakcí a stánků. Při od-
polední Mši svaté v kostele sv. Michaela bylo
požehnáno praporu města Nová Role.
Za pomoc děkuji pracovníkům Technické
služby, členům SDH Nová Role, Obv. odd. Po-
licie ČR Nová Role, majitelům restaurace
"U Petra" a prodejny "Maxim", hudebníkům
Novorolské dechovky. Rovněž děkuji za po-
chopení všem občanům Nové Role v Nádraž-
ní, Chodovské, Luční, Polní a Mlýnské ul., kte-
rých se pobyt hlučných pouťových atrakcí do-
týkal nejvíce.

E.Lachmanová MěÚ 

V první školní den 2. září doprovázeli nové
žáčky rodiče i prarodiče. Hodně úspěchů
v učení malým novorolským občanům popřál
starosta města pan Václav Heřman a za SPOZ
paní Jasněna Pšeničková.

HASIČI POMÁHALI PŘI ZÁPLAVÁCH



Říjen je měsícem podzimním, proměnlivým,
někdy chladným s plískanicemi, jindy docela
se slunečnými hřejivými dny. V půdě je stále
dostatek tepla, aby dobře rostly kořeny všech
dřevin. To vyhovuje přesazování a výsadbě no-
vých ovocných strom a keřů, dále všem okras-
ným dřevinám a jehličnanům. Zahrádky bý-
vají včetně širokého okolí velice pestré. Ubývá
zeleně a přibývá různě zbarvené listí od žlu-
tých až po červeně fialových barev. Na úrod-
nost v příštím roce má také vliv půdní kvalita,
obsah živin, kterými jsou dusík, fosfor, draslík
a dále vápník, který ovlivňuje půdní reakci
(kyselá, neutrální, zásaditá). Vápnit se musí
pravidelně a to podle druhů pěstovaných rost-
lin, což se projevuje pak na růstu, chorobách,
škůdcích atd.. Náročnější zeleniny 1 x za dva
roky, jádroviny a ostatní zeleniny za tři roky
a bobuloviny za 4 - 5 let. Pro hnojení je dobré
mít k dispozici rozbor půdy (pomocí lakmu-
sových papírků zjišťujeme vlastnosti půdy).

V ovocné zahradě:
- okopeme záhony s jahodníkem a přihrneme
zem k rostlinám,

- jednou za 3-4 roky zarýváme do půdy spo-
lečně s průmyslovými hnojivy (fosforečná
a draselná hnojiva) hnůj, kompost nebo ze-
lené hnojení,

- dále můžeme použít vápenec, dolomitické
vápno nebo pálené vápno,

- z kmenů a silných větvích seškrábneme roz-
praskanou borku, kterou spálíme a kmeny
můžeme natřít vápenným mlékem,

- kmínky stromů chráníme proti okusu natře-
ním přípravku Morsuvin, Lavanol atd.,

- začínáme s výsadbou ovocných stromů (za-
schlé kořeny máčíme 24 hod. ve vodě).
Broskvoně, meruňky a ořešáky se doporu-
čuje vysazovat až na jaře,

- ukončíme sklizeň podzimních jablek a hrušek,   
- likvidujeme plesnivé, shnilé, monilní a muni-
fikované plody,

- shrabujeme listí a stařinu - vše kompostujeme,
- k bobulovinám, maliníku a ostružiníku roz-
vážíme kompost ve větší dávce, aby daly kva-
litní a vysokou úrodu

V zelinářské zahradě:
- připravujeme půdu pro příští rok a dle pro-
gramu pro pěstování v příštím roce hnojíme
a vápníme,

- končí sklizeň pozdních kořenových, listo-
vých a košťálových zelenin,

- vysazujeme pozdní česnek, který před výsad-
bou moříme v Sulce a ve Fundazolu,

- otužilé zeleniny, růžičkovou kapustu, kadeřá-
vek, zimní pór, polníček, špenát a další mů-
žeme nechat na záhonech a sklízet v prů-
běhu zimy,

- salát, pekinské zelí a hlávkovou kapustu po-
necháváme na záhonech až do zámrazu, aby
se plně vyvinuly,

- koncem měsíce můžeme vysadit na záhony ko-
řenovou petržel (lépe se ujímá než-li na jaře),

- můžeme si nahrnovat trsy pažitky, 
- pokud máme na zahradě ještě rajčata a pap-
riky tyto otrháme a necháme dojít v místnost

Ve sklenících a fóliovnících:
- dopěstováváme košťálovou zeleninu a sklí-
zíme saláty a ředkvičky ze srpnových výsevů,

- do skleníků můžeme přenést některé poko-
jové rostliny,

- do skleníků dáme nádoby s cibulovinami,
které budeme chtít rychlit na květy (tulipány,
narcisy atd.),

V okrasné zahradě:
- můžeme vysazovat cibule narcisů a otužilých
trvalek,

- sázíme růže a jiné opadavé listnaté dřeviny,
- zakládáme živé ploty,
- naposledy posečeme trávník,
- ukončíme výsadbu cibulí hyacintů, tulipánů
a řebčíků a provedeme nastýlku suchým lis-
tím proti holomrazům,

- při příchodu mrazíků vyzvedneme ze země
hlízy jiřin a jiřinek, tyto očistíme a uložíme
v bezmrazé a chladné místnosti,

- záhony připravíme na zimu, odkvetlé letničky
odklidíme, zkontrolujeme stav dvouletek a tr-
valek, kterým odřízneme schnoucí stonky.
Stonky trvalek a travin s dutými stébly seře-
žeme až na jaře (jinak by mohly vyhnít),

- vyrýváme hlízy mečíků a v suchu je necháme
dozrát a zaschnout,

- růže popínavé je třeba sejmout z konstrukcí
a zkrátit dlouhé výhony o měkké konce.

Pranostika: 
"Po teplém září zle se říjen tváří", "Divoké husy
na odletu - konec babímu létu", "Jaký den Havel
ukazuje, taková zima se objevuje"

Jaroslav Pata
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TRIBUNA

myslím, že větší možností tady bylo, aby
Městský úřad zorganizoval sbírku ve své režii,
protože přece jen víc lidí by se sbírky zúčastnilo.
Členové KSČM vybrali mezi sebou přes 2.000,-
- Kč a nakoupili úklidové a dezinfekční pro-
středky pro sbírku paní Pokorné. Další částku
věnovali přes OV KSČM.
Je třeba poděkovat všem, kteří svůj postoj k bliž-
nímu dokáží vyjádřit konkrétním činem a po-
moci lidem, kteří se nezaviněně dostali do sví-
zelné situace. Ještě nezahynula solidárnost
v naší zemi a to je moc dobře.

Ludmila Voháňková

Vážení občané,
cítím svou povinnost vyjádřit se k události z 18.
7. 2002, kterou popisuje pan Zdeněk Bok
v předcházejícím listu Novorolský zpravodaj.
Všichni jsme byli malé děti, a tak jako ke zvíře-
cím mláďatům, tak i k lidským "mláďatům" pat-
ří rošťárny a hravost. Vzpomínám si, že i mezi
naše dětské "hry" patřilo zvonění na zvonky,
když si nás dotyčný jakoby nevšímal tato "hra"
nás brzy omrzela a šli jsme si hrát s míčem. Pan
Bok, když mu děti zazvonili na zvonek vyřešil
situaci tak, že obešel blok domu, kde žije.
U protějšího panelového domu spatřil malého
chlapce a dívku, zaslepen svou touhou po po-
mstě a v domnění, že se jedná o děti, které mu
zvonili na zvonek, přiblížil se k nic netušícím
dětem zezadu a chlapce udeřil páskem, ten se
dal na útěk, dívku chytil vší silou za rameno,
aby mu neutekla a začal ji bít páskem přes záda
a nohy. To, co zde popisuji, viděla paní z domu,
kde se vše odehrálo a o všem mne informovala,
a tím také potvrdila slova této dívky. Dítě mělo
podlitiny na zádech a nohou, takže o jednom
plácnutí, jak uvádí pan Bok se nedá hovořit.
Tento "mstitel" si neuvědomil, že dítě může mít
určité zdravotní problémy a svým jednáním jej
mohl uvést do stavu ohrožení života.
Toto dítě, které pan Bok napadl, má epilepsii
a srdeční vadu. Při pouhém nafukování balónku
a jeho následném prasknutí, se dítě leklo tak, že
upadlo do bezvědomí a přestalo dýchat. Vše je
doloženo lékařskou zprávou. Obdobná situace
mohla nastat po neuváženém jednání tohoto
bývalého pracovníka oddílu Junák. Po této udá-
losti jsem šel za tímto pánem, abych ho upo-
zornil na jeho protizákonné jednání. Pan Bok
když viděl, že se jedná o pouhého "čtyřicátníka"
a on že je tedy starší, mi podle zvyklostí z dob
komunistické éry, ve které prožil značnou část
svého života začal tykat. Patrně jej tedy překva-
pilo, že jsem mu také začal tykat, na což si ve
svém článku stěžuje.
Uvědomte si pane Bok, jakou jizvu jste zane-
chal na duši tohoto malého dítěte, které jste tak
brutálně zbil za něco, co neudělalo. Vždy, když
vás potká na ulici začne plakat a utíká se scho-
vat.

Marcel Eichacker 

Letošní rok se vyznačuje mnoha významnými
událostmi. Nejen volbami na všech stupních
v ČR, ale také přírodními katastrofami, které se
bohužel nevyhýbají ani dobrým ani zlým lidem,
ani stranickým a názorovým skupinám. Letošní
záplavy se jenom o fous vyhnuly Nové Roli, pro-
tože hladina Rolavy se díky zvýšeným břehům,
díky regulaci v minulých letech udržela ve svém
korytě.
Naši lidé, ale reagovali velmi pozitivně a vše-
možně podpořili pomoc zaplaveným oblastem.
Mnozí přispěli na sbírku pořádanou paní
Pokornou, další zasílali příspěvky na různé or-
ganizace. Město přispělo nemalou částkou, ale
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SPORT
Pétanque v Mezirolí

V sobotu 24. srpna 2002 se v Mezirolí uskuteč-
nil již 5. ročník turnaje trojic ve hře zvané pé-
tanque neboli francouzské koule. Hrálo se na
hřištích u hostince HUBERT. Turnaj byl zahá-
jen po 9-té hodině ranní a celkem se do bojů
pustilo 20 trojic. Kromě místních hráčů přijely
také trojice z Nové Role, Kolové, Pozorky,
Nejdku, Lokte, Karlových Varů a Prahy. .Mimo
jiné se zúčastnil také hráč z Maroka, jež mo-
mentálně přebývá v Praze.
Samotnému zahájení předcházelo losování,
které týmy rozdělilo do čtyř pětičlenných sku-
pin, ve kterých se hrálo systémem "každý s kaž-
dým" do 11-ti bodů. Z každé základní skupiny
pak dva nejlepší týmy postupovaly do dvou sku-
pin čtvrtfinálových, jež byly čtyřčlenné a hrály
se opět systémem "každý s každým" tentokráte
ale do 13-ti bodů. Poté se vítěz jedné čtvrtfiná-
lové skupiny utkal s druhým ze skupiny druhé
v semifinálovém zápase. Zde se již hrálo systé-
mem k.o. do 13-ti bodů. Do finále nakonec po-
stoupil tým PPA Pozorka-1 ve složení Jiří
Michovský, Martin Došek, Martina Bursová
a tým CP Vary ve složení Petr Šimek, Hana
Motyčková, Olda Motyčka. O třetí místo se ut-
kali poražení semifinalisté SK Koloťuci
Mezirolí-2 (Jarda Süssner ml., Anna Süssne-
rová, Jarda Süssner) a PPA Pozorka-4 (Petr
Schreck, Jan Závodský, Petra Kokešová).
Konečné pořadí: 

1. místo  CP Vary
2. místo  PPA Pozorka-1
3. místo  SK Koloťuci Mezirolí-2
4. místo  PPA Pozorka-4

Pro trojice, kterým se nepodařilo postoupit ze
základních skupin byl připraven doplňkový tur-
naj tzv. mele trojic. Hrálo se na tři kola a nejús-
pěšnější čtyři týmy se pak utkaly v semifinále
a následně ve finále o konečné umístění. Zde se
dařilo domácím:
1. místo = SK Koloťuci Mezirolí-1 (Pavel

Pavlovič, Radek Neužil,
Láďa Kraml)
2.místo = SK Koloťuci Mezirolí-3 (Petr Kubík,

Milan Tintěra,
Milan Špitálský-Zavlekov)

3.místo = PC Kolová  (Petr Buchtele, Petr
Plucar, Petr Buchtele)

4.místo = CASABLANKA (Rubi Goroňo-
Maroko (Praha) 
Blanka Doubravová-Praha 
Míra Musil-Nová Role)

Tečku za vydařeným turnajem udělalo vyhlašo-
vání vítězů. První čtyři týmy z každého turnaje
byly odměněni věcnými cenami, které se poda-
řilo zajistit díky sponzorům akce: MěÚ Nová
Role, Maso uzeniny PRIMA-rodina Švejdarová,
hostinec Hubert. Pořadatelé turnaje část star-
tovného věnovali na nákup tiketů sázkové hry

KENO a tím přispěli všichni účastníci turnaje
na pomoc postiženým povodněmi (SAZKA a.s.
veškeré výtěžky z této hry věnuje na tento účel).
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za
skvělé sportovní výkony a také sponzorům,
kteří nám umožnili ty nejlepší po zásluze oce-
nit.

Koulím zdar
Jaroslav Süssner

spolupořadatel
Taneční klub TAP DANCE NOVÁ ROLE
uspořádal akci "Letní škola stepu". Minikurz
se uskutečnil ve dnech 12. - 14. 8. 2002 v sále
Kulturního domu Nové Role. 6 hodin výuky
bylo určeno pro zájemce ve věku od 3 - 100 let.
Časový termín členové Tap Dance Nová Role
spolu s trenérem Miroslavem Novotným zvo-
lili v odpoledních hodinách, aby se kurzu
mohli zúčastnit jak malé děti v doprovodu
svých rodičů tak i pracující dospělí.
V pečlivě připraveném programu byli účast-
níci seznámeni s historií stepového tance,
v rytmu afrických bubnů se přenesli do pralesa
mezi domorodé tanečníky, zahráli si na netra-
diční hudební nástroje jako jsou kastaněty
a rumbové koule, vybubnovávali na tamburínu
daný rytmus a volně si zatančili na krátké dis-
kotéce. Hlavní náplní této akce však bylo nau-
čit zájemce základní stepové kroky.
Na každý den bylo připraveno překvapení.
Zatančili zde členové Tap Dance Nová Role -
juniorští mistři České republiky. Velký úspěch
mělo kouzelnické vystoupení Mistra Babache
v podání Jakuba Ondera z Lokte.
Letní školu stepu navštívilo celkem 20  dětí,
některé přišly se svými rodiči i prarodiči.
Škoda jen, že nejvyšší účast byla zaznamenána
až poslední den. Účastníkům, kteří absolvovali
celý kurz, byl bezplatně nahrán videozáznam
školy stepu. Zde v 11-ti lekcích lze pokračovat
individuálně v domácím prostředí.

Přejeme hodně úspěchů.

STEP 2002
Sál Kulturního domu

Nová Role

Liché týdny - ÚTERÝ :
16:30 h. - začátečníci 

(dvouměsíční zkušební zácvik)
17:00 h. -  mírně pokročilí
18:00 h. -  pokročilí

Sudé týdny - STŘEDA:
16.30 h. -  začátečníci 

(dvouměsíční zkušební zácvik)
17:00 h. - mírně pokročilí
18.00 h. - pokročilí

Tap Dance Nová Role 

Fotbalový klub Nová Role.

Poděkování      

Výkonný výbor Fotbalového klubu Nová Role
děkuje Radě a vedení města Nová Role ze po-
skytnutí příspěvku na uspořádání 42. ročníku
letního fotbalového turnaje Memoriál Waltera
Ulče o pohár města Nová Role. Ve spolupráci
s MÚ Nová Role a dalšími sponzory se poda-
řilo dodržet vysokou úroveň jak sportovní tak
společenskou tohoto nejstaršího turnaje v re-
gionu.

Výkonný výbor Fotbalového kubu Nová Role
dále děkuje Radě a vedení MÚ Nová Role za
poskytnutí příspěvku na dopravu při zajištění
Letního soustředění malých fotbalistů v Dole
u Sedlic. Tohoto fotbalového kempu se zúčast-
nilo 22 malých novorolských fotbalistů, kteří
zde prožili zajímavý fotbalem naplněný týden.

VV Fotbalového klubu Nová Role děkuje ro-
dině pana L. Ulče paní Milušce Ulčové a panu
Pokornému za sponzorskou pomoc při zajiš-
tění 42. ročníku Letního fotbalového turnaje
Memoriál Waltera Ulče o pohár města Nová
Role

Výkonný výbor Fotbalového klubu Nová Role
děkuje všem občanům, kteří přispěli formou
dobrovolného vstupného při mistrovském fot-
balovém utkání Nová Role A - Hroznětín k vy-
brání částky 6100 Kč. Dále mužstvu Starých
pánů FK Nová Role, kteří přispěli částkou
5000 Kč, hráčům A mužstva  FK Nová Role,
kteří přispěli částkou 1000 Kč a rozhodčím to-
hoto mistrovského utkání, kteří přispěli část-
kou 500 Kč. Vybraná částka ve výši 12 600 Kč
byla zaslána na konto fotbalového klubu
Holýšov, který byl postižen povodněmi. 

Děkujeme všem, kteří svým příspěvkem pro-
kázali, že Novorolským fotbalistům, ostatním
členům FK Nová Role a jejich sportovním
příznivcům není pojem "pomoci potřebným"
pojmem cizím.

Jiří Hájek
předseda Fotbalového klubu N. Role

Letní škola
stepu 

2002
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AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

PROVÁDÍ VÝCVIK 

SK. A, B, M, 
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A KONDIČNÍ

JÍZDY PRO MAJITELE ŘP
,

DÉLKA VÝCVIKU PO DOHODĚ.
UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY ZAPŮJČÍME.

PLATBA MOŽNÁ I NA SPLÁTKY 
VÝCVIK „B“ 5.800 Kč

Informace 
DDM Chodov, Husova 263

Tel.: 0602 475 702, 692 327

již 15 let ve Vaší blízkosti 
poskytuje každý den

• ubytování v plně vybavených pokojích 
s balkony a v nových komfortních bungalovech

• stravování v restauraci s mezinárodní kuchyní 
a velkým výběrem specialit

• svatby dle Vašeho přání v příjemných cenových
relacích

• grill party v zahradním altánu
• podnikové oslavy v hotelovém baru 

s tanečním parketem
• firemní akce
• školení v tichém a ničím nerušeném prostředí 

a mnoho dalšího podle Vašeho přání

Těšíme se na vaši návštěvu!

Děpoltovice 18, 362 25 Nová Role
Telefon: 353851761, Mobil: 602196390

E-mail: info@rivierahotel.cz, www.rivierahotel.cz

Kontakt:
Tel./fax. 353852063
Mobil.608349933

zaluzie.skarda@volny.cz 

NA·E NABÍDKA:
PLASTOVÁ OKNA

I BEZ PENùZ
Ïaluzie

vrata garáÏová
brány posuvné a otoãné
mfiíÏe pevné a rolovací

automatické
dvefiní systémy

venkovní rolety alu,plast

Josef ·karda
TECHNOROL, o. s.
Pod NádraÏím 245
36225 Nová Role

Realitní kancelář

D O M I N O
Chodov u Karlových Varů

Tel.: 0168/666322
E-mail: dominochodov@iol.cz • www.dominochodov.cz

Nabízí
Správu domů a bytů vlastníků

Koupě a prodej nemovitostí a bytů 
Sepsání kupní smlouvy do 24 hod.

Pro své klienty poptáváme
Nemovitosti, byty, pozemky a nebytové prostory

Poděkování .
Děkujeme paní Dolejšové,

majitelce Květinářství 
v Nádražní ul. 

za květinovou výzdobu 
našeho kostela, 

kterou bezplatně poskytuje
při všech církevních 

slavnostech.

Za farní společnost v Nové
Roli M.Nesyba

ÚÚKKLLIIDDOOVVÉÉ  PPRRÁÁCCEE  
pro domácnost i firmy

Mytí oken, 
praní koberců, atd.

Jednorázové 
i dlouhodobé úklidy

Kontakt: 
R. Makovcová
0607 110 553 

nebo 017/382 64 29 (večer)

HOTEL
RIVIERA  DĚPOLTOVICE


