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Vážení spoluobčané,
až obdržíte náš Novorolský zpravodaj, bude to v době, kdy začne čas dlouho očekávaných dovolených. Rád bych podotknul, jak je důležité si na chvíli odpočinout od každodenních starostí a problémů. Je jedno, na kterém místě naší krásné
planety to bude, ale je důležité umět vypnout a odpočinout si. Vím, je to v dnešní době složité, ale za pokus to určitě stojí.
Po dovolené bývá nejhorší zjištění, že jste ji jak se říká proflákali a vlastně si ji ani pořádně neužili. Existuje mnoho způsobů, jak se dá dovolená prožít, jak vypnout – relaxovat. Proto Vám přeji, abyste vybrali ten nejlepší způsob odpočinku, který
Vás nabije pozitivní energií do další práce.
Dovolte mi ještě, abych se ohlédl za událostmi, které se staly před několika dny. První událostí republikového rozměru
a významu jsou určitě volby do Parlamentu České Republiky. Dalo se předpokládat, že občané svým hlasováním vyjádří
potřebu změny stylu správy věcí veřejných. Co se ale vlastně stalo. Pravice dle očekávání vyhrála, ale vznikla patová situace,
kdy došlo k rovnosti obsazení křesel pravice a levice v Parlamentu. Z toho plyne, že zákon o volbách do Parlamentu ČR asi
nebude příliš dokonalý. Co však bylo pozitivní krátce po vyhlášení výsledku voleb? Většina občanů si ihned uvědomila, kdo
patří na levou stranu a kdo patří na pravou stranu politického spektra.
Další milou a pro turistický rozvoj města jistě přínosnou událostí bylo setkání občanů Evropské Unie, kteří žili v Nové
Roli do roku 1946, po roce 1946 a v průběhu celého období. Většinový názor na celou společenskou akci byl veskrze kladný.
Při přípravách akce byly určité obavy, jak se budou lidé k sobě chovat. Setkání však proběhlo ve velice přátelské atmosféře
a lidé s nostalgií vzpomínali na časy dřívější. Jednou ze zajímavostí bylo, že právě v pátek 16.června 2006 uplynulo přesně
šedesát let od doby, kdy jeden z účastníků odcházel z Nové Role s rodiči do Německa. Nejstarší účastnicí setkání byla paní
Hilda Feldman, která se narodila v Nové Roli již roku 1921. Ke spokojenosti všech účastníků setkání proběhl III. ročník
Mysliveckých slavností s tradičně bohatým programem. V neděli dopoledne při odjezdu domů projevovali starousedlíci
přání dalšího setkání v příštím roce.
Václav Heřman
starosta města Nová Role

Město Nová Role vydalo kalendář na rok 2007, který si můžete zakoupit
v podatelně MěÚ Nová Role, v TIC Nová Role a v Základní knihovně v Nové Roli

Blahopřejeme

Oznámení

všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci červenci 2006. Zvláště blahopřejeme k významnému životnímu
výročí těmto občanům:

Praktický lékař a internista
MUDr. Barbora Majkusová, Nová
Role 271, oznamuje, že v průběhu měsíců června, července a srpna 2006 bude
omezena odpolední ordinace v Nové Roli
a v Božičanech. Po předchozí telefonické dohodě lze sjednat individuální
termín.

Antonínu F r a n t o v i
Jiřině K l i k o v é
Marie Z e l e n k o v é

vydán cestovní pas bez nosiče dat. Při
žádosti o vydání dokladu v kratším termínu, který bude bez strojově čitelných
údajů a bude platit pouze 1 rok, zaplatí
občané nad 15 let 1500 Kč, děti do 5 let
50 Kč a děti od 5 do 15 let 1000 Kč.
K těmto žádostem je nutné doložit dvě
fotografie.

Zlatý kříž III. stupně
Přejeme Vám hodně zdraví, klidný
a spokojený život.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

MUDr. Růžena Möstlová,
zubní ordinace
Dovolená od 3. do 16. července, řádný provoz začne od 17. července. První
pomoc poskytne MUDr. Pitelová.

Vítáme děti do života
Tomáš F r č e k
Roland H e y e r
Miloš V i m e r
Tereza P o h ů n k o v á
Filip Pavel S o j k a
Adéla S t u p k o v á
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození Vašeho dítěte. Milé děti,
přejeme Vám hodně zdraví a radostné
dětství.
Elfrieda Lachmanová

Vítání občánků
Dne 20. 6. 2006 proběhlo v obřadní
síni MěÚ Nová Role vítání nových občánků do života. Starosta města Nová
Role pan Václav Heřman popřál dětem
vše nejlepší na jejich cestě životem.

Knihovna Nová Role
Knihovna upozorňuje své čtenáře na
omezení výpůjční doby o prázdninách
(červenec a srpen). Otevřeno bude celé
prázdniny takto:
PONDÉLÍ

1000 – 1200
1300 – 1830

ÚTERÝ

ZAVŘENO

ČTVRTEK

1000 – 1200
1300 – 1830

Upozornění
Vzhledem k zákonu č. 136/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, upozorňujeme,
že žádost o vydání cestovního dokladu
bude možné podat pouze na Magistrátu
města Karlovy Vary, kde je instalováno
technické zařízení k pořizování nosičů
dat s biometrickými údaji (zhotovení
digitální fotografie přímo na místě a od
r. 2008 otisky prstů). V Nové Roli se přijímají žádosti do 17. srpna 2006, poté již
na Magistrátu města Karlovy Vary.
Od září 2006 dochází také k navýšení
správních poplatků za vydání cestovních dokladů. Cestovní pas se strojově
čitelnými údaji – 600 Kč. Dítě od 5 do
15 let – 100 Kč. Dítěti do 5 let bude

Blahopřání k diamantové svatbě
Dne 9. června 2006 oslavili manželé
Antonín a Marie Pšeničkovi z Nové
Role vzácné životní výročí - 60 let
společného života.
Před deseti lety oslavili zlatou svatbu
v obřadní síni MěÚ, diamantovou
svatbu již oslavili doma v kruhu rodiny.
Přišli do Nové Role v roce 1961 za
lepším bydlením, kdy oba pracovali na
dole Jiří v nedalekém Vintířově a jejich
dva synové chodili ještě do základní
školy.
Život plyne jako voda, rodina se
rozrostla a v současné době se již těší
ze šesti vnoučat a šesti pravnoučat. Rádi
spolu tráví čas na zahrádce.
Komise pro občanské záležitosti MěÚ
v Nové Roli a rodina srdečně blahopřejí
Antonínu a Marii Pšeničkovým k této

Ve středu 14. června 2006 svolal
hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel spolu se zástupci Českého
červeného kříže a transfúzních oddělení
nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu do slavnostního sálu Krajské knihovny v Karlových Varech představitele měst a obcí k malé slavnosti.
Jednalo se o předání Zlatých křížů za
dobrovolné bezplatné dárcovství krve.
Mezi lidmi je známá plaketa profesora Jánského v bronzovém, stříbrném
nebo zlatém provedení za 20, 30 a 40
bezplatných darování krve. Zlaté kříže
III., II. a I. stupně jsou udělovány za 80,
100 a 120 bezplatných darů krve. I tolika bezplatných darů krve jsou někteří
občané schopni cílevědomou prací pro
ostatní docílit. Jsme rádi, že i v našem
městě máme takové spoluobčany. Na
výše uvedeném slavnostním aktu předal
hejtman kraje Zlatý kříž III. stupně za
92 bezplatných odběrů krve zaměstnanci TSM, s.r.o., veliteli SDH v Nové Roli
a starostovi SDH okresu Karlovy Vary
panu Stanislavu Hubáčkovi.
BLAHOPŘEJEME

významné události a upřímně přejí
oběma jubilantům hodně zdraví, osobní
pohody a ještě řadu společně prožitých
let.
K blahopřání se připojil osobně
starosta města pan Václav Heřman,
který manželům Pšeničkovým popřál
k jejich společnému významnému
životnímu jubileu, předal květiny
a dárkový balíček.

Blahopřání
V měsíci červnu se dožila významného
životního jubilea 92 let paní Anna Melničuková.
Při této příležitosti ji přišli poblahopřát
za město Nová Role místostarosta pan
Cinegr a za Sbor pro občanské záležitosti
slečna Žigovičová.

dětí vyzbrojených teplým čajem, který jim
připravili jejich starostliví rodiče a vyfasovanou svačinou, bylo již z domova perfektně připraveno a díky tomu se mohlo
rovnou vyrazit. Masky se musely rychle
rozmístit po lese, protože už v 800 hod.
vyrážela ze startu první skupinka. Letos
prošlo pohádkovým lesem přes 1200 lidí,
z toho 300 dětí. Nejstarším absolventem
trasy byl děda Pepa z Niv. Všichni zvládli
projít 22 stanovišť, kde byly plněny různé
úkoly. Každá pohádková bytost dostala
namísto výplaty plyšáčka, kterého jsme
pořídili díky sponzorům. Bez jejich

Oznámení
Culture Club bude v měsíci červenci
uzavřen. Těšíme se na Vás v srpnu při
pravidelných sobotních diskotékách.
Tomáš Stabenow a Pavel Dohnal

Zájezd dětí na Jesenici
Blíží se konec školního roku a co lepšího připravit dětem za jejich celoroční
práci? Dům dětí a mládeže opět připravil
ve spolupráci se ZO KSČM dětem zájezd
na Jesenickou přehradu, kam se děti vždy
velmi těší. Jako již tradičně byli připraveni
členové Jacht clubu Sokolov se svými loďkami, aby jim zpříjemnili sobotní den.
Skutečně velkou část dne jim věnovali
hlavně p. Ullmann, který s nekonečnou
trpělivostí tu drobotinu vozil na svém
motorovém člunu, ale i paní Hana Vaidišová a p. Fridrich s manželi Pitelovými se
jako vždy starali, aby si děti užily pěkného
dne.
Bylo postaráno také o hry i občerstvení
a děti si pod dohledem paní Tiché, Handšuhové, Pastorové a p. Slivoně s panem
Veselým opékaly vuřty a jiné dobroty.
Děkujeme proto všem, kteří se starali,
aby měly děti o jednu vzpomínku na
dětství více a přejeme jim krásné prožití
prázdnin. Zase příště na shledanou.
Dík panu Pokornému za sponzorský
dar.
Dům dětí a mládeže
a KSČM v Nové Roli.

Pohádkový les 2006
Dne 27. května se přibližně v 630 hod.
začaly před Domem dětí a mládeže scházet různé pohádkové bytosti. Osmdesát

finanční a materiální pomoci bychom
nemohli dopřát dětem takové množství
odměn. Tímto jim všem mnohokrát děkujeme. Díky patří také dědečkovi a babičce
Rybárovým a dědečkovi Handšuhovi,
kteří pomáhali v cíli. Strach z nepřízně
počasí se nakonec zdál být až zbytečným,
jelikož celý den svítilo sluníčko. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.

zážitků a rodiče odcházeli s pocitem, že
se jim ten letošní deštivý Den dětí nakonec stejně zase krásně povedl.
Poděkování patří všem, kteří se finančně nebo aktivně podíleli na této akci.
Za osadní výbor
Milena Plachká

Rozloučení s aerobikem před prázdninami
Ve středu 14. 6. v areálu TIC se jak ta
nejmenší, tak i ta starší děvčata rozloučila
na dva měsíce s aerobikem. Na zatravněné ploše probíhaly různé sportovní soutěže. Skákání v pytlích, hod na plechovky,
malování na zem, házelo se kroužky na
terč, cvičily se aerobní sestavy a plno dalších her. Každá z děvčat obdržela diplom
za pilnost, poděkování za vystupování na
různých akcích a plno sladkostí. Další
díky patří také maminkám, které nám
přišly pomoct při organizaci této akce
pro „novorolské aerobičky“.
Za TJ Nová Role
Aerobik Jana, Jitka, Jana

Jana Handšuhová st.

Základní knihovna
Nová Role
Den dětí
Den dětí se v Jimlíkově slavil již tuto
sobotu 27. 5. Počasí nám moc nepřálo,
dětem přesto nedokázalo pokazit jejich
slavnost, kterou pro ně přichystaly jejich
maminky spolu s Osadním výborem
Jimlíkova. Soutěžilo se v hodu míčkem
na šaška, chytání rybiček na prut, házení míčkem na koš, skákání v pytlích,
chůze na chůdách, prolézání opičí dráhy a sklouznutí se na skluzavce, házení
kroužků na cíl a malování barevnými
křídami na náměstíčku. Skoro všechny
děti namalovaly sluníčko, ale z oblohy
naopak začal padat déšť. Ani to nikoho
neodradilo, opékaly se vuřtíky a pila
limonáda, mlsaly se vyhrané čokolády,
sušenky a bonbóny. Nakonec každé dítě
dostalo na krk medaili. A tak se děti
rozešly domů unavené, mokré, ale plné

ZUŠ Nová Role - výtvarný
obor
Zveme Vás na výstavu keramiky a výtvarných prací
Galina Černá - Jak nás příroda
inspirovala
Otevřeno ve výpůjčních dnech
po a čt do 1830 hod. do konce prázdnin.

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 5.
Samostatná působnost obce
V tomto příspěvku se budu věnovat samotné podstatě existence obce v našem právním řádu, neboť důsledné uvědomování si základních prvků funkčnosti obce nám vždy pomůže se lépe orientovat i při řešení jednotlivých problémů v našem vztahu k obci – vztahu
občana a jeho obce.
Samospráva územních samosprávných celků je zaručena čl. 8 Ústavy ČR. Blíže je toto základní ústavní právo rozvedeno v hlavě sedmé
Ústavy (čl. 99 - 105), kde se konstatuje zejména, že:
Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními
samosprávnými celky,
uvedené samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu,
každá obec je samostatně spravována zastupitelstvem, přičemž pouze zákonem může být stanovena působnost zastupitelstva,
stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.
Ponecháme v současnosti stranou, že výhradně zákonem lze svěřit orgánům samosprávy též výkon státní správy (tzv. přenesená působnost od státu) a věnujme se právě výkonu samostatné působnosti jako základnímu pojmu výkonu samosprávy obce, jak je čl. 8 ústavy
zaručena. Tato samospráva tedy znamená, že si občané obce sami spravují svou obec, a to dle zákona o obcích prostřednictvím svých
volených zástupců – zastupitelstvem obce. Za zmínku také stojí, že zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou
zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku, tj. kraje. Pro krajská zřízení pak v podstatě v širším měřítku
– pro větší území platí při výkonu samosprávy dle zákona o krajích stejné principy jako pro obce dle zákona o obcích. I kraj, v našem
případě Karlovarský, je zase územním společenstvím svých občanů. Obecně do samostatné působnosti územních samosprávných celků
patří záležitosti, které jsou v zájmu jejich občanů.
Obec má tak dle zákona o obcích (§ 35) za hlavní úkol v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi vytvářet podmínky pro
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů především v oblasti bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Důležité je v uvedeném obecném textu dokázat
správně rozlišovat, že obec vytváří podmínky pro žití občanů v obci, což neznamená, že vše zajišťuje. Občan si tedy svůj život svobodně
realizuje sám v rámci podmínek a pravidel stanovených naším právním řádem a společenstvím občanů v němž žije a které také sám svou
individualitou pomáhá vytvářet a ovlivňovat.
Uvedené obecné vymezení samostatné působnosti obce je pouze orientační a tak zákon o obcích jej následně konkrétně rozvádí v § 84
a 85 (pravomoci zastupitelstva) a v § 102 (pravomoci rady města). Zákonem o obcích je tak část samostatné působnosti přenesena též
na radu obce jako výkonný orgán obce, který ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Rada obce může být složena pouze ze zvolených členů zastupitelstva. Nyní zde uvádím některé důležité pravomoci v samostatné působnosti obce, které jsou zákonem vyhrazeny
radě obce a tudíž o nich rozhoduje výhradně rada obce, a to jest:
Připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení
Zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu obce včetně provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce
Rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti – v našem případě to znamená, že rada města
rozhoduje jménem obce ve věcech obchodních společností města Norobyt, s.r.o. a Technická služba města Nová Role, s.r.o.
Rada města vykonává působnost valné hromady těchto obchodních společností. Obdobně rada města plní vymezené úkoly
zakladatele či zřizovatele vůči právnickým osobám či organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem obce – v našem případě
tzn. nadřízené postavení v některých ekonomických i personálních otázkách ve vztahu ke školským zařízení obce (Mateřské
školy, Základní škola a Základní knihovna v Nové Roli)
Schvaluje organizační řád obecního úřadu a s tím souvisí výkon dalších personálních a organizačních kompetencí mimo těch,
které zákon vyhrazuje zastupitelstvu města, starostovi města nebo tajemníkovi MěÚ
Zřizuje a zrušuje podle potřeby komise rady obce (jako své poradní orgány)
Zajišťuje i ostatní záležitosti v samostatné působnosti, které nejsou vyhrazeny zákonem zastupitelstvu obce nebo pokud si je
zastupitelstvo obce samo nevyhradí.
Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech ostatních záležitostech v samostatné působnosti, které nejsou vyhrazeny přímo radě města. Konkrétně mezi ty nejdůležitější kompetence zastupitelstva obce patří:
plánovat rozvoj obce, schvalovat rozpočty obce a závěrečné účty, zřizovat peněžní fondy obce
zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce či zakládat a rušit právnické osoby
vydávat obecně závazné vyhlášky
stanovit počet členů rady obce a volit je včetně starosty a místostarosty obce a odvolávat je z funkce
zřizovat a rušit výbory zastupitelstva obce, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkce
rozhodování o převodech nemovitostí z majetku města, jejich nabytí, zástavě či o vkladech do právnických osob
poskytování darů nad 20.000,- Kč v jednom roce jedné osobě či poskytování dotací nad 50.000,- Kč v jednotlivých případech
v oblasti humanitární a na poli různých společenských aktivit - soc. služby, výchova, sport, kultura, atd.
vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,- Kč
rozhodování o poskytnutí nebo přijetí půjček či úvěrů, dohody o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců

Bc.Vladimír Dicá,
tajemník MěÚ

Závěrečný účet za rok 2005
Závěrečný účet za rok 2005
Příjmy (v tis.Kč)

Běžný rozpočet
Rozpočet

Kapitálový rozp.

Plnění

Rozpočet

Plnění

Daňové příjmy
- daň z příjmu fyzických osob

6 300,0

8 192,0

- daň z přidané hodnoty

8 600,0

10 147,0

- daň z příjmu právnických osob

5 450,0

6 444,0

- daň z příjmu právnických osob - obcí

2 000,0

2 059,0

- poplatek za likvidaci komunálního odpadu

2 000,0

1 961,0

500,0

988,0

1 000,0

564,0

- poplatky místní ( VHA, psi, z místa)

200,0

728,0

- daň z nemovitostí

800,0

983,0

- poplatky správní -staveb., matrič., odv. VHA, odnět. půdy
- úhrady za dolovou činnost

Nedaňové příjmy
- obchod, služby - prodej propag. Materiálu, reklama NZ

20,0

12,0

- příjmy z lesního hospodářství

400,0

484,0

- kultura - popl. knihovna –TKR

50,0

49,0

- příjmy z pronájmu tepelného hospodářství

1 100,0

1 100,0

- příjmy z pronájmu majetku (movitý i nemovitý)

1 000,0

1 168,0

100,0

157,0

- přijaté sankční platby (pokuty,soud. nákl.)

50,0

152,0

- příjmy z prodeje neinv. majetku

10,0

0,0

- přijaté neinvestiční dary - finanční příspěvky dle smluv

35,0

17,0

- poplatek za třídění odpadu - EKOKOM

85,0

105,0

- příjmy od obcí za NIV ve školství

339,0

267,0

- ostatní nahodilé (popl. za KS, přefakturace, reklama NZ)

420,0

1 081,0

15,0

17,0

- příjmy z úroků jen ZBÚ ( kromě fondů)

- splátky půjček FK +OS Mánička dopl. 2004

Kapitálové příjmy
- příjmy z prodeje pozemků

1 000,0

764,0

- příjmy z prodeje nemovitostí - byty+nebyt. domy

4 600,0

7 243,0

- převod KZ ZBÚ 2004

7 300,0

7 300,0

- dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

5 000,0

0,0

17 900,0

15 307,0

Přijaté dotace a převody finančních prostředků
- neinv. přijaté dotace-školství, sociální, výkon st.správy

1 202,0

1 202,0

- neinv. příjaté dotace - sociální dávky

29,0

41,0

- neinv. příjaté dotace od KÚ – DDM

0,0

361,0

- neinv. přijaté dotace ÚP KV na VPP

0,0

107,0

- neinv. přijaté dotace (les, turist. známky, SDH)

0,0

36,0

2 050,0

2 123,0

30,0

55,0

- přijaté jistiny na zadávací dokumentaci IA - doprava

0,0

1 000,0

- přijaté neinv. dotace (dopl.těsnopis 2004)

0,0

45,0

- převody od RK Norobyt (nájem bytů a NP, garáže)
- převody od TS NR s.r.o. (hřbitov)

Financování

CELKEM

33 785,0

41 645,0

Závěrečný účet za rok 2005
Výdaje (v tis.Kč)

Běžný rozpočet
Rozpočet

Kapitálový rozp.

Plnění

Rozvoj obce

Rozpočet

Plnění

15 300,0

2 889,0

- výstavba U Plynárny IS

400,0

770,0

- MŠ NR střecha

800,0

796,0

- I. etapa doprava v klidu - PD, žádost o dotaci

9 500,0

254,0

- příspěvek kanalizace Mezirolí

2 000,0

0,0

- vybudování přechodu u MŠ Mezirolí

150,0

0,0

- Jimlíkov úprava návsi

800,0

783,0

0,0

53,0

- cyklochodník NR - Jimlíkov - žádost o dotaci
- odbahnění koupaliště NR - studie

48,0

- úprava dešťové kanal. v Jimlíkově, PD

32,0

- Rekonstrukce č. p. 236 - úřad PD

20,0

- z rezervy (PD Břez. háj, PD dětské hřiště, dešť. Mezir.)

1 650,0

Školství
- MŠ Nová Role, příspěvek obce
- MŠ Mezirolí, příspěvek obce

715,0

715,0

242,0

242,0

2 127,0

2 170,0

90,0

90,0

405,0

510,0

0,0

252,0

50,0

13,0

- ZS Tovární

100,0

114,0

- DPS přísp. na provoz (550) + klub seniorů (81)

600,0

787,0

- soc. dávky zúčtovatelné s KÚ (přísp. doprava)

29,0

38,0

5,0

2,0

- knihovna osobní výdaje + odvody povinného pojistného

460,0

607,0

- knihovna ostatní věcné výdaje

500,0

441,0

- energie sál KD + kino (101+131)

100,0

232,0

- ZŠ Nová Role, příspěvek obce (inzerce, opr.komína ŠJ)
- ZvŠ NR, příspěvek obce
- DDM NR příspěvek na činnost, vč. přísp.od KÚ (361)
- ZUŠ NR, příspěvek obce (učebna,malování)
- ostatní neinv. nákl. školství

Zdravotnictví a sociální věci

- přísp. soc. slabším z rozpočtu

Kultura

- kronika, SPOZ (4+18)

30,0

22,0

- obchod a služby, kulturní akce, NZ (432+314)

700,0

746,0

- příspěvky zájmovým organizacím

800,0

727,0

- TS, údržba místních komunikací a drobné opravy NR

650,0

635,0

- MěNR údržba místních komunikací a zeleň Mezirolí

100,0

102,0

- TS, odpadové hospodářství (svoz, skládka, RESUR)

4 550,0

4 480,0

- MěNR + TS, údržba veřejné zeleně včetně hřbitova

1 500,0

1 352,0

- MěNR, opr. místní komun.,odpad. kanal., dopr. znač.

Místní hospodářství

2 000,0

1 952,0

- MěNR VO 251+ TS VO 500 + MR + KBTV 280

800,0

1 030,0

- MěNR - příspěvek na provoz TIC (opr. budovy)

400,0

412,0

- MěNR - lesní hospodářství

100,0

396,0

- Norobyt správa, opr. a údržba BF a NP (ZP, popl. RK)

2 000,0

2 754,0

- Norobyt - opr. tepel. zařízení v majetku města

1 500,0

775,0

- MěNR - odvod do fondu přivaděče tepla Vřesová

1 500,0

1 500,0

133,0

Závěrečný účet za rok 2005
Výdaje (v tis.Kč)

Běžný rozpočet
Rozpočet

Plnění

Kapitálový rozp.
Rozpočet

Plnění

Vnitřní správa
- zastupitelstvo (mzdy + odvody, režie)

1 500,0

1 660,0

- osobní výdaje, MěÚ (mzdy + dohody)

3 700,0

3 398,0

- odvody povinného pojistného (SP, ZP, Kooperativa)

1 350,0

1 187,0

- ostatní věcné výdaje (režie úřad)

2 546,0

2 730,0

- ostatní věcné výdaje obec (daně obec, popl.)

3 635,0

3 489,0

360,0

331,0

- hasiči Nová Role (298), Mezirolí (33)
- investice (památník, opr. DK, kaplička Mezirolí)

620,0

983,0

621,0

0,0

16 541,0

3 872,0

Financování
- splátka komerčního úvěru

CELKEM

Návštěva z Kuby
V květnu navštívila naše město chargé d‘affair Kubánské republiky paní
Aymeé Hernandez Auesada s doprovodem. Bylo to v rámci návštěv a na
pozvání odbočky Společnosti česko-kubánského přátelství, která existuje
v K. Varech – Nové Roli jako jedna ze
30 odboček v rámci České republiky. Je
to oficiální sdružení, které napomáhá
v rozvoji přátelských styků s naší zemí.
Uskutečnila se beseda se členy a příznivci Kuby v Karlových Varech, mezi
něž patří i podnikatelé a obdivovatelé
Kuby, jejich přírodních krás a příjemných lidí. Kubánci i přes mnoho potíží,
které jejich zemi přináší embargo ze
strany Spojených států, hájí nezávislost

Milý Novoroláčku
Naše Ministerstvo zahraničí je ve
světě známo svým nekompromisním
postojem k politice Kuby. Ještě dnes
v této „Zemi Svobody“, jak si ji nazval
jeden z posledních praporečníků „Marx
- Leninismu“ Fidel Castro, jsou vězněny
tisíce politických vězňů. Fidelovi huba
ještě jede (namazaná patrně posledním
tukem nacházejícím se na Kubě), ale
nohy mu již neslouží. Nedávno, když
tento „tlučhuba“ odcházel rozvášněn
svým „podmanivým“ projevem, zakopl
a padl, jak se lidově říká „na dršku“.
Ne tak u nás v Nové Roli. Naši představitelé pošilhávají tu po Číně, tu po
Kubě a možná by u nás našel otevřenou náruč i Ben Ladin. Za to, že je

35 144,0

35 891,0

své země a jsou hrdí na to, že se jim
daří prosperovat a uhájit svůj životní
styl. V rámci této návštěvy se delegace
zúčastnila prohlídky závodu Karlovarského porcelánu a také besedy, o kterou
požádala městský úřad v Nové Roli, kde
byla přijata starostou města Václavem
Heřmanem a místostarostou Ladislavem Cinegrem. Zúčastnili se také
členové česko-kubánského přátelství
v Nové Roli. Paní Aymeé Hernandez
Auesada je příjemná a vzdělaná žena,
která svou zemi zastupuje šarmantně,
důstojně a která má smysl pro přátelství
mezi národy. Vždyť Česká republika
má také ve svém programu spolupráci
s národy celého světa a je jen škoda,
že tomu tak není i v praxi, vždyť kolik
lidí by se uplatnilo ve vzájemných kulturních, hospodářských a cestovních

stycích. V rozhovoru na městském
úřadu o vzájemném poznávání byla
i pozvánka na návštěvu Kuby, která by
jistě prospěla a obohatila názory obou
stran. Kubánskou představitelku doprovázela její matka a také pracovnice
Kubánského vyslanectví paní Libuše
Křížová a překladatelka paní Eva Manková. Děkujeme řediteli KP nová Role
panu ing. Miroslavu Pilnému a paní
Kuboňové za umožnění prohlídky závodu a panu starostovi Heřmanovi a panu
místostarostovi Cinegrovi za příjemnou
besedu, stejně tak členům společnosti
za přípravu a průběh celé návštěvy.

nepřítelem Ameriky by u nás nějaké
sympatizanty našel, zasloužil by si to, co
říkáte soudruzi? Dne 24. 5. 2006 jsem
byl svědkem divadla uskutečněným
před MěÚ, které mě vrátilo o více jak
dvacet let nazad. Totiž naše novorolská
„rudá garda“ se loučila pravými, nefalšovanými „brežněvovskými“ polibky,
za které by se nemuseli svého času
stydět ani Husák s Miloušem Jakešem.
A kdo byl objektem těch vášnivých polibků? No přeci exotičtí hosté z daleké
Kuby. Možná že jen pouhou náhodou
před volbami přijeli, aby naším „třešničkářům“ dodali morální posilu, aby ta
poslední bitva konečně vzplála. Patrně
ti Fidelovi emisaři přijeli poradit, jak se
zbavit těch okovů kapitalismu, abychom
se přiblížili k vysoké životní úrovni kubánského lidu. Bylo směšné pozorovati

tu „předválečnou omladinu“, ty odrostlé
pionýrky a svazáky, jak se předháněli
v dokazování lásky a přátelství k posledním nositelům rudého tmářství. Jen
mám obavy, aby se k nám nezavlekla
po nemoci šílených krav, ptačí chřipce
i kubánská slintavka. Občané Nové
Role, dávejte si dobrý pozor na tyto
skryté bacilonosiče, infikované desítky
let a dosud nevyléčené.

Za SČKP Ludmila Voháňková

Bok Zdeněk
Nová Role, 26.5.2006

votně postižené občany Farní charity
Karlovy Vary ve Staré Roli. Tento typ
služby umožňuje rodině odjet na dovolenou či využít jiných aktivit, kterých se
dosud z důvodu péče o svého blízkého
musela vzdát. Cílovou skupinou našich
uživatelů jsou lidé, kteří pro svůj vysoký
věk či zdravotní stav nemohou žít zcela
samostatně.
Bližší informace získáte na tel. čísle
353 434 214, 731 433 036 v čase od 700
do 1700 ve dnech pondělí – pátek.

Co neprožiješ,
nepochopíš
I letos jsme se snažili zpestřit dětem
výuku na 1. stupni tzv. projektovým
vyučováním. Celý týden se vždy učivem všech předmětů prolíná nějaké
téma, které si děti dostatečně prožijí.
A tak se tento rok žáci zamýšleli nad
ochranou přírody, zkoumali podzimní
i jarní přírodu, navazovali kontakt
s mimozemšťany, putovali středověkem
za Karlem IV., poznávali památky ČR,
zahráli si na Robinsony atd. V květnu si
např. žáci 4. A prožili dobu husitskou.
Oblékli se do historických kostýmů,
předvedli připravené scénky z této doby,
vyzkoušeli si, jak se přijímalo pod obojí,
upekli staročeská trdla, shlédli film Jan
Hus a zpracovali tuto dobu ve svých
projektech pomocí encyklopedií a internetu. S písní „Ktož sú boží bojovníci“
a s vlastnoručně vyrobenými zbraněmi
prošli s velkou slávou ostatní třídy.
Miluše Dušková

Návštěva dětí v DPS
15. 6.2006 proběhla v domě s pečovatelskou službou návštěva dětí ze třídy
2. A ze ZŠ Krušnohorská v Karlových
Varech. Děti předvedly pásmo písniček
a básniček a samy se doprovodily na
hudební nástroje.

Informace o respitní
péči
Dovolujeme si Vás informovat o možnosti využití služby „respitní péče“ při
Denním stacionáři pro staré a zdra-

Kickbox
MS WPKA v kickboxu se konalo 8.
– 15. 5. 2006 v Aténách - Loutraki. Na
tento šampionát se sjelo cca 1800 závodníků z 55 zemí. Nejpočetnější výpravu
měla reprezentace Jižní Afriky, přes 100
závodníků. Klára Lochová ještě nikdy
neměla tak blízko k vytouženému titulu
mistryně světa! Oba finálové zápasy
prohrála nejtěsnějším rozdílem 1:2!
Klára startovala v kickboxu s lowkick
a fullkontaktu žen do 58 kg. Jedinou
porážku v lowkicku utržila v zápase se
soupeřkou z Ruska a tady chyběl jen
ten pověstný kousíček štěstí k vítězství.
Tak jsme doufali ve zlato v její silné
disciplíně - fullkontaktu. Celkem snadno se dostala do finále, kde jí dokonce
v semifinále vzdala další Ruská závodnice bez boje. Ale finálová soupeřka
reprezentující J. Afriku se ukázala jako
velice zdatná a technická závodnice,
která v semifinále vyřadila další naši závodnici Vendulu Vokalovou rovněž nejtěsnějším rozdílem 1:2. Nakonec Klára
prohrává i další finále 1:2! Páté zlato
v řadě vybojoval trenér M. Černý. Ale
nebylo to snadné, po prvních zápasech
jsem věděl, že to není ono. Ve finále na
mne čekal více než zdatný soupeř z J.
Afriky, bývalý profesionální mistr světa
ve fullkontaktu. Jedno kolo jsem prohrál
a už jsem nevěřil ve vítězství. Nakonec
rozhodčí zvolili remizu, kolo navíc a titul byl můj. Další zlato získala Vendula
Vokalová v lightu žen do 60 kg, musela
přejít přes 3 Afričanky! Ziskem 2 zla-

tých, 2 stříbrných a bronzu se Kickbox
Chodov stal nejúspěšnějším klubem ve
výpravě ČR.
Miloš Černý
trenér

Atletika
Dne 17. května se žáci ve složení
Jan Šiler, Stanislav Jíša a Stanislav Nacházel zúčastnili okresního kola SHM
v lehkoatletickém čtyřboji v Toužimi.
V silné konkurenci se umístil Stanislav
Jíša na 2. místě a Jan Šiler na 3. místě.
V celkovém konečném bodování skončili chlapci na 1. místě, 2. skončila ZŠP
Toužim a 3. ZŠP Vančurova Karlovy
Vary. Oba chlapci postoupili do krajského kola, které se konalo 31. 5. 2006
v Sokolově.
Zde opět zabodoval Jan Šiler, který
skončil celkově na 2. místě a zajistil si
tím postup do celorepublikové soutěže,
která se konala ve dnech 6. – 8. června
v Jablonci na Nisou. I v republikové
soutěži obsadil 1. místo v hodu a s dalšími pěti účastníky získal 1. místo jako
družstvo Karlovarského kraje.
Gratulujeme!
Soňa Dorundová
zástupce řed. školy

Krajské kolo dorostu
v požárním sportu
Krajské kolo v požárním sportu se
konalo 10. 6. 2006 v Plzni na stadionu
ve Štruncových sadech. Za Karlovarský
kraj se v soutěži jednotlivců dorostenek
v dvojboji zúčastnily dorostenky z Nové
Role: Kateřina HORYCHOVÁ, Jana
HORYCHOVÁ, Anna KEJVALOVÁ,
Jana KRIEGLSTEINOVÁ a z Mezirolí Anna SÜSSNEROVÁ. Děvčata se
umístnila následovně: 1. místo Horychová Kateřina, 2. místo Süssnerová, 3.
místo , Horychová Jana, 4. místo Kejvalová Anna, 5 místo Krieglsteinová Jana.
Kateřina Horychová si tímto vybojovala
postup na Mistrovství České republiky
v požárním sportu, které proběhne dne
1.7.2006 v Liberci. Děkujeme všem
děvčatům za dobrou reprezentaci města
a SDH Nová Role.

Poděkování za podíl na vydařené akci
a finanční podporu patří Krajskému
úřadu Karlovarského kraje a Městu
Nová Role. Významně se podíleli
a sponzoři – firma KANOV, s.r.o.,
LČR, krajský inspektorát a myslivecká
pojišťovna HALALI.

Setkání starousedlíků
Dne 16. 6. 2006 se v cukrárně Jana
uskutečnilo setkání bývalých a současných občanů Nové Role.

Jan Černý
prefekt ŘsH

Organizátorem a hlavní duší celého
setkání byl pan Harold Lill, kterému
předal pan Heřman sádrový znak města
a obrázek kostelíka.

Nejstarší účastnici setkání paní Hilde
Feldmann předal starosta obce kytičku.

Červen je léta oslavován jako měsíc
myslivosti. Je to právě červen, kdy se
v honitbách rodí nejvíce mladé zvěře
jak drobné, tak spárkaté.
Právě toto období klade největší
nároky na myslivce, chtějí-li v honitbách
zajistit klid pro novou generaci zvěře.
Navíc červen je měsícem, kdy dochází
k sekání travních porostů a porostů pícnin. To znamená více pochůzek v těchto
porostech, aby se minimalizovaly ztráty
způsobené na mláďatech. Ve spolupráci
se zemědělci jsou procházeny s loveckými psy plochy určené k sekání a vyháněna jsou srnčata, zajíčci, ale i mladé
bažantí nebo koroptví generace.
V měsíci červnu začínají také myslivci s přípravou krmení na nadcházející
zimu. Vedle sena je připravována rovněž
letnina z mladých kopřiv, letorostů malin, topinambur apod.
Červen je rovněž měsícem, kdy se

myslivci scházejí na přehlídkách trofejí
zvěře ulovené v předcházejícím roce,
při střeleckých soutěžích nebo různých
kláních a zápolení na úseku kultury
a propagace myslivosti.
V Nové Roli se v letošním měsíci
červnu již potřetí konaly myslivecké
slavnosti, které v myslivecké i nemyslivecké veřejnosti získávají stále větší
oblibu.
V dopoledních hodinách proběhl
odborný myslivecký seminář za účasti
předních odborníků republiky na otázky černé zvěře, mysliveckých tradic
a kultury.
Odpoledne a večer bylo zasvěceno
ukázkám vábení zvěře, lovecké kynologii, sokolnictví, pasování lovce zvěře
atd.. Ke slovu přišly i dechové hudby
z Toužimi a Chebu včetně mažoretek.
Ukázkové bylo troubení na lesní rohy
tria ČMMJ z Prahy pod vedením
JUDr. Vacka i vystoupení trubačů
z partnerského města Rittersgrün.

Diváky zaujala i ukázka dravců předvedená sokolníky pod vedením pana
Antala z Lokte.

Trubači z Německa před zahájením
Svatohubertské troubené mše před kostelem sv. Michala.

Malé ohlédnutí

Předávání cen nejlepším malířům obrázků v soutěži Základních škol.

Lovecké trubačské trio ČMMJ z Prahy troubí k pasování na lovce černé
zvěře.

Pasování Lucie Říhové na lovce černé
zvěře po ulovení jejího prvního kusu.

Rybářské závody v Mezirolí
Dne 27.5.2006 se
na požární nádrži
v Mezirolí konaly
již tradiční rybářské
závody v rámci Dne
dětí. I když celou
předcházející
noc
pršelo, počasí se nad
ránem
umoudřilo
a mladí rybáři mohli
začít bojovat, kdo
uloví největší množství ryb a kdo bude mít štěstí a uloví nějaký
parádní kousek. V 7 hodin ráno bylo připraveno na startu celkem 14 mladých závodníků a úlovky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Za pět hodin soutěžení se ulovilo téměř 100 kusů ryb,
mezi kterými byli kapři, líni, plotice, karasi, ale také dvě pěkné
štiky. A jak to vše dopadlo? Největší rybu v dětské kategorii ulovila Hanka Pejšková, kapra 62 cm. Mezi dospělými zabodoval
Miroslav Nekys s kaprem 66 cm.
Děti
1. místo Hanka Pejšková
2. místo Lukáš Šnajdr
3. místo Václav Nožka
4. místo Tomáš Popelka
5. místo Tomáš Vašek
6. místo Marek Šnajdr
7. místo Martin Šubrt
8. místo Jiří Fico
9. místo Aleš Müller
10. místo Miroslav Duchovič

Dospělí
1. místo Petr Pavlovič
2. místo Pavel Zelenka
3. místo Tomáš Štefka
4. místo Michal Makarský
5. místo Miroslav Nekys
6. místo Josef Štefka
7. místo Lhota
8. místo Liška
9. místo Josef Munzar
10. místo Václav Slavík

Tímto bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, bez
kterých bychom nemohli tak štědře obdarovat děti věcnými
a sladkými cenami a to hlavně:
Město Nová Role, Karlovarský porcelán a. s. - závod 02 Nová
Role, Řeznictví Pokorný N. Role, Cukrárna - kavárna JANA
Nová Role, Elektromontáže Klement - Chranišov, Smíšené zboží
Dytrych Roman Bečov nad Teplou, Restaurace U Dědka Bečov,
Klempířství Josef Bartoš Mezirolí, SK Koloťuci Mezirolí a za
občerstvování všech přítomných Štefanu Nováčkovi a Blance
Neužilové. Všem mockrát díky.

takzvaný vracák. Ryba moc nebrala, bylo hodně dětí, které si
na šupinu vůbec nesáhli. Mezi ně patřili i naši H. Pejšková a M.
Duchovič. Naštěstí je na pořadu ještě odpolední tříhodinový lov,
který by vše mohl změnit. Opět se losují místa na chytání, ale los
přál pouze Hance, která pár ouklejí nachytala a skončila tak na
druhém místě za domácí Nikolou Nejedlou, největší soupeřkou
na nominaci na NK. „Zbytek družstva žádná sláva, čekal jsem
lepší výsledek, ale můžu konstatovat, že byla škoda krmení, které
se do řeky vyházelo. Podmínky byly strašné a pohořela spousta
dobrých závodníků díky špatnému a nešťastnému místu. Tyto
závody nebyly o umění a šikovnosti rybářů, tady měl šanci pouze ten, kdo seděl na dobrém místě“ konstatuje trenér družstva
Božičan T. Latislav. Večer závodníky čekal souboj v testech ze
znalostí rybářského řádu a tento mohl zamíchat pořadím po dopoledním LRU. Hanka v něm opět dopadla velice dobře a měla
tak otevřené dveře dokořán na nominaci. Na neděli ráno byla
naplánovaná poznávačka ryb, rostlin a živočichů a taky závody
v rybolovné technice. Ani v neděli Hanka nezaváhala a nechala
koukat soupeřky pouze na svoje záda.Obě disciplíny se jí podařilo vyhrát a díky tomu obsadila celkově první místo před domácí
Nikolou Nejedlou a zajistila si tak postup na Národní kolo Zlaté
udice, kde bude representovat ZČ kraj a hájit barvy MO Božičany. Je škoda, že se již nikomu z našich nepovedlo probojovat
dál do NK, ale pevně věřím, že Hanka nás bude representovat
dobře a že se jí povede dovézt do Božičan i nějakou medaili.
Další umístění našich v celkovém pořadí: 12. M. Duchovič, 16.
O. Krbec, 21. T. Kabourek a 23. D. Bartoš
Miroslav Duchovič

ŽELEZÁŘSTVÍ RENOVUM
Zdeňka Svobodová
Hlavní 655, 357 35 Chodov (100m nad Penny)

tel.: 352 665 116
mobil: 777 682 633 - 634
- kopírování klíčů
- zámky, vložky, kování
- šrouby, vruty, řetězy
- zahradnické potřeby
- pákové baterie + náhradní díly
- kladiva, sekery, stav. kolečka

Martin Pavlovič
FISHING TEAM MEZIROLÍ

Stejně jako v loňském roce naše
mladé rybáře čekalo
krajské kolo Zlaté
udice, kvalifikace na
kolo národní. Letos
se vše odehrávalo
v nedalekém Kynšperku nad Ohří ve
dnech 3. - 4. 6. 2006.
Trenéři i asistenti čekali dobré umístění našich a pochopitelně účast v representaci
ZČ kraje na NK. Bohužel svatý Petr, patron rybářů, našim barvám nepřál a tak se do representace ZČ kraje probojovala pouze
Hana Pejšková, která bude hájit barvy MO Božičany. Ale hezky
po pořádku: Hned po příjezdu na místo konání LRU a po prohlídce řeky Ohře, na které se mělo chytat, bylo jasné, že to nebude jednoduché. Řeka byla rozvodněná, kalná a její silný proud
naznačoval, že to nebude pouze boj s rybou, ale že se bude bojovat i s přírodou a s živlem zvaným voda. A taky to tak dopadlo!
Po prvních třech hodinách lovu bylo zřejmé, že šanci na dobré
umístění mají pouze závodníci na místech, kde je tišina, nebo

NABÍZÍME

Nezdařilý postup na Republiku!

www.dominochodov.cz
- 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
- Prodáme R.D 1+3 vč. příslušenství a pozemku ve Staré
Chodovské 1 450 000,- Kč sleva 1 350 000,- Kč
- Prodám byt v Chodově 1+2 ul. Hlavní 520 000,- Kč
- Prodám byt v Chodově 1+3 ul. Čapkova 650 000,- Kč
- Prodáme byt v osob. vlast v Chodově 1+3 650 000,- Kč
- Prodáme R.D. IV. kat. v K. Pořičí vč. pozemku 1 200 000,- Kč
- Pronajmu byt 1+2 v N. Roli nebo přijmu spolubydlícího
Nabídněte i vysvou nemovitost!
Volejte ihned 352666322, mobil: 608963540
Můžete nás navštívit rovněž v Karlových Varech, mob.: 608963540

•PLASTOVÁ OKNA
- přijedeme, zaměříme
- záruka 5 let
- zednické začištění
- ZDARMA - doprava
- realizace do 4 týdnů a.

•VÝROBA
•DODÁVKA
•MONTÁŽ
- plastových oken a dveří
- rolet
- zimních zahrad
- rolovacích garážových vrat
- automatických dveřních
systémů
- prosklených fasád

Trápí Vás nějaký problém s Vaším počítačem?
PC VIGGEN
Karel Pšenička, Nová Role

Nabízíme řešení!
Kvalitu a rychlost!
Servis a poradenství!
Nejnižší možné ceny!

Sestavování nových sestav dle požadavků.
Update starších počítačů.
Připojení a zabezpečení internetu.
Veškerý servis HW a SW vybavení.
Řešení pevných i bezdrátových sítí.
LCD ProView 17“ 8ms - 5.100Kč s DPH
Počítačové sestavy již od 2.500Kč s DPH

Kontakt:

777 066 733

Doprava až k Vám domů ZDARMA !

•OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
SOKOLOV
B. Němcové 1932
p. Aleš Hoch
mobil: 603 211 229, 737 119 556
tel.: 352 602 508
ahoch@volny.cz
idealfenstersokolov@seznam.cz

www.idealfenster.cz

•PRODEJ NA SPLÁTKY
za mimořádných výhodných
podmínek, stačí 1/10 ceny
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skříně na míru
a úložné prostory
Již 10 let realizujeme Vaše představy o dokonalém
uspořádání úložných prostor. Pokud vybavujete své
nové bydlení, rekonstruujete stávající nebo jen přemýšlíte o tom, jak zkrášlit domov, obrate se s důvěrou na nás.
Pomůžeme Vám:
• využít všechny atypické prostory
• navrhnout uspořádání prostor pomocí 3D návrhů
• vybrat nejvhodnější materiál
pro sjednocení interiéru
• zvětšit užitnou plochu domova
• financovat realizaci formou splátek
Naše prodejní místa • Benešov • Beroun • Blatná
• Bludov • Brno • Česká Lípa • České Budějovice
• Havlíčkův Brod • Hodonín • Hradec Králové • Cheb
• Chomutov • Jablonec nad Nisou • Jičín • Jihlava
• Jindřichův Hradec • Karlovy Vary • Karviná • Kdyně
• Kladno • Klatovy • Kolín • Kutná Hora • Liberec
• Louny • Mělník • Mladá Boleslav • Most • Nový Jičín
• Nymburk • Olomouc • Opava • Ostrava • Pardubice
• Pelhřimov • Písek • Plzeň • Praha • Prachatice
• Přerov • Příbram • Říčany u Prahy • Strakonice
• Tábor • Teplice • Trutnov • Třebíč • Zlín • Znojmo •

© INDECO CZ

volejte zdarma

800 200 222

www.indeco.cz

ZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME
zlaté a stříbrné šperky
i na počkání

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

hodinek a budíků

JANA SÁROVÁ

VÝKUP ZLATA
za nejvyšší ceny

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ
Otevírací doba:
Po. 900 - 1800
Út.-Čt. 900 - 1500
St. 900 - 1200 , 1400 - 1800
Pá. 900 - 1300

elektrických zařízení a hromosvodů

Chodovská 84

Tel.: 602 627 192

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN

REVIZNÍ TECHNIK

Miroslav Slezák

VYRÁBÍME
zlaté a stříbrné šperky

Luční 305
362 25 Nová Role

Tel.: 604 899 216
E-mail: slezak27@seznam.cz

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.
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