
Z jednání RMě a ZMěZ jednání RMě a ZMě

32. schůze RMě projednávala mimo jiné účetní uzávěrky 
obchodních společností města. Jednalo se o účetní 
uzávěrku TS, s.r.o. a Norobyt, s.r.o.

RMě konstatovala, že TS, s.r.o. poprvé od svého 
založení dosáhla zisku a to ve výši 492.020,51 Kč. 
Všechna předcházející léta její činnosti byla ztrátová a za 
čtyři roky vytvořila účetní dluh ve výši1.156.000,-- Kč. 
RMě souhlasila, aby vytvořený zisk byl použit k úhradě 
účetní ztráty z minulých let (432.020,51 Kč), dále aby 
byl proveden po létech odvod do Fondu kulturních 
a sociálních potřeb (30.000,-- Kč) a dalších 30.000,-- Kč 
bylo schváleno jako odměna orgánům společnosti.

Norobyt, s.r.o. hospodařila tak jako každoročně se 
ziskem. Konkrétně v roce 2007 to byl čistý zisk ve výši 
885.325,31 Kč.

RMě rozdělila použití čistého zisku následovně: ke 
krytí nákladů oprav topných kanálů – 795.325,31 Kč, na 
rozvoj obchodní společnosti – 50.000,-- Kč a jako odměnu 
orgánům společnosti 40.000,-- Kč.

Tato schůze RMě uložila starostovi města jednat 
s Českými dráhami, a.s. o bezúplatném převodu nebo 
odkoupení budovy u nádraží ČD v Nové Roli spolu s celou 
stavební parcelou číslo 66 a to za účelem přestavby budovy 
na železniční muzeum. 

Schválen byl pronájem volných prostor v budově 
Zdravotního střediska v Rolavské ulici (původní ordinace 
dětského lékaře) ve prospěch MUDr. Pavla Vajsajtla, který 
má v úmyslu do těchto větších prostor přestěhovat ordinaci 
praktického lékaře v současné době provozovanou MUDr. 
Petrou Švecovou.

K tomu RMě uložila místostarostovi města projednat 

se jmenovaným rozsah požadované rekonstrukce nové 
ordinace a podíl města na této rekonstrukci.

33. schůze RMě mimo jiné zamítla žádost Jednoty 
Toužim o povolení stavebních úprav a rozšíření prodejních 
ploch v pronajatých prostorách v čp. 236 v Nové Roli 
z důvodů uvažované rekonstrukce. Zároveň navrhla ZMě 
projednat s Jednotou Toužim ukončení nájemní smlouvy 
na tyto prostory. Tato schůze RMě také ustanovila komisi 
pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zadání 
veřejné zakázky na realizaci stavby „Rekonstrukce ZŠ 
v Nové Roli včetně stavebních úprav zaměřených na 
úsporu energie“. Jednání komise se účastnil i zástupce 
SFŽP pan Ing. Vostrý.

34. schůze RMě vzala na vědomí protokol o otevírání 
obálek a vyhodnocení nabídek na rekonstrukci ZŠ. 
Schválila zadání této veřejné zakázky firmě, která obsadila 
1. místo, tj. firmě KVARYOD, s.r.o. za celkovou cenu 
díla 16,766.313,-- Kč bez DPH. Dále doporučila ZMě 
schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 ke zvýšení 
koeficientu k dani z nemovitostí.

RMě uložila tajemníkovi MěÚ spolu s vedoucí SO MěÚ 
převzít k 1. 7. 2008 ordinaci zubního lékaře ve zdravotním 
středisku v Rolavské ulici od končící MUDr. Emilie 
Pitelové. Ke stejnému datu bude zubní ordinace předána 
novému zubnímu lékaři, kterým je na základě výběrového 
řízení provedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje 
MUDr. Miroslav Faltýnek. MUDr. Faltýnek zahájí provoz 
zubní ordinace dnem převzetí, tzn. okamžitě.

RMě vyslovila MUDr. Emilii Pitelové poděkování za 
téměř celoživotní službu ve prospěch občanů Nové Role 
a popřála jí hodně spokojenosti a zdraví v důchodu.



Vítáme děti do života Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme 
k narození Vašich dětí:

Vojtěch Ranš, Filip Hartman
Lucie Malenová, Tereza Peňázová

Milé děti, přejeme vám  hodně zdraví 
a radostné dětství.

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

BlahopřejemeBlahopřejeme

všem občanům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
červenci. Významné životní výročí 
oslaví tito občané:

 
Karel Vrchlavský
Marie Štěrbová
Rudolf Krajčír
Zdeňka Daňová
Marie Dvořáková
Anna Galeová
Miroslav Komínek
Margita Szeremleiová

Přejeme hodně zdraví a štěstí!

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Informace pro senioryInformace pro seniory

Komise pro práci se seniory 
oznamuje všem seniorům, že bude 
knihovnou v Nové Roli organizován 
kurs zaměřený na trénování paměti. 

Podrobné informace se dozvíte 
v příspěvku vedoucí knihovny v Nové 
Roli.

Z rozpočtu komise bude zájemcům 
poskytnut příspěvek ve výši 150,- Kč na 
osobu.

Kursu se bude moci zúčastnit 15 
zájemců.

Předsedkyně komise
Zděnka Slížová

DovolenáDovolená

Ordinace MUDr. Švecové oznamuje, 
že ve dnech 30. 6. – 10. 7. 2008 
(včetně) je ordinace uzavřena z důvodu 
čerpávání řádné dovolené.

Zastupovat bude MUDr. Barbora 
Majkusová, Tovární ul., Nová Role.

Vítání občánků 27. 5. 2008Vítání občánků 27. 5. 2008

KnihovnaKnihovna

Základní knihovna N. Role 
upozorňuje své čtenáře, že o práz-
dninách bude omezena výpůjční doba:

Po - 10-12 hod. 13-18 hod.
Út - zavřeno
Čt - 10-12 hod. 13-18 hod.

Cvičení o prázdnináchCvičení o prázdninách

Pondělí – Kola – sraz u ŠJ  19,00 hod.
Úterý – TIC – Fitbally (POZOR
– 19 hodin!)
Čtvrtek – TIC – Aerobik  19,00 hod.

Těší se Jitka a Jana – ASPV TJ Nová Role

Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška 
č. 3/2008č. 3/2008
o stanovení místního  koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Nová Role 
na svém zasedání konaném dne 23. 
6. 2008 usnesením č. 12/05  vydalo 
v souladu s ustanovením § 12  z. č. 
338/1992 Sb.,  o dani z nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanoveními § 10 písm. d), § 35 a  § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku o stanovení 
místního  koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitosti na katastrálním území 
Města Nová Role:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se 
stanoví místní  koeficient pro výpočet 
daně z nemovitostí na území města 
Nová Role. 

Čl. 2
Místní koeficient daně z nemovitostí

 
Podle § 12 zákona č. 338/92 Sb., 

o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, se u všech nemovitostí na 
území celé obce stanovuje jeden místní 
koeficient ve výši  2.

Tímto koeficientem se vynásobí 
daňová povinnost poplatníka za 
jednotlivé druhy pozemků, staveb, 
samotných nebytových prostorů a za 
byty, popřípadě jejich soubory. 

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města 
Nová Role č. 3/2008 byla vyhlášena dne 
1. 7. 2008, tímto dnem nabývá zároveň 
platnosti a nabývá účinnosti dnem 31. 
12. 2008.

Václav Heřman – starosta, v. r.

Ladislav Cinegr – místostarosta, v. r.



Informace z úseku Informace z úseku 
evidence obyvatelevidence obyvatel

K občanským průkazům a cestovním 
dokladům.

Jak už jsme vícekrát informovali, 
od 3.7.2006 je účinná novela zákona č. 
342/2006 Sb., kterým se mění některé 
zákony související s evidencí obyvatel. 
Občanské průkazy (dále jen OP), 
bez strojově čitelných údajů, pozbývají 
platnosti nejpozději do 31.12.2008 i když 
je uvedena platnost „Bez omezení“.

Výjimkou jsou OP vydané občanům 
narozeným před 1. lednem 1936, 
s uvedením platnosti „Bez omezení“, 
jejich občanský průkaz zůstává 
stále platný, pokud u těchto občanů 
nenastane změna v údajích uvedených 
v OP, např. změna trvalého pobytu, 
změna rodinného stavu. 

Výměna občanského průkazu je bez 
poplatku, stačí předložit

- vyplněnou žádost 
- dosavadní občanský průkaz 
- 1 současnou fotografii, kde musí 

být dobře viditelná celá tvář, 
zavřená ústa, bez stínů v pozadí.

- eventuelně doklady, které dokazují 
změnu u zapsaných údajů, v OP 
(změny rodinného stavu, trvalého 
pobytu).

Ke ztrátě odcizení, poškození nebo 
zničení občanského průkazu. 

Znovu připomínáme, že při ztrátě 
občanského průkazu, případně jeho 
odcizení, je třeba co nejdříve tuto 
skutečnost ohlásit, kterémukoliv 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo matričnímu úřadu, 
v případě odcizení je možno tuto 
skutečnost ohlásit též Policii ČR v místě, 
kde k odcizení došlo a trvat na sepsání 
záznamu. Včasné ohlášení je důležité, 
protože hrozí zneužití tohoto osobního 
dokladu, k různým půjčkám. 

Občan obdrží doklad: Potvrzení 
o občanském průkazu, které však 
OP plně nenahrazuje. V závažných 

případech lze požádat na Magistrátu 
města K.Vary o vystavení náhradního 
OP na 1 měsíc. 

Každý kdo nalezne cizí OP, potvrzení 
o OP, o změně trvalého pobytu apod. 
je povinen je odevzdat neprodleně 
kterémukoliv obecnímu úřadu, 
matričnímu úřadu anebo Policii ČR. 
Stejnou povinnost má i občan, který 
nalezne nebo se mu jinak vrátí OP jehož 
ztrátu dříve nahlásil.

Kdy požádat o nový občanský 
průkaz?
Nejpozději do 15 pracovních dnů: 

- po skončení platnosti OP,
- po obdržení oddacího listu,
- po nabytí právní moci (dále 

jen NPM) rozhodnutí soudu 
o rozvodu manželství,

- po obdržení úmrtního listu 
manžela, 

- po ohlášení změny místa trvalého 
pobytu nebo kdy NPM rozhodnutí 
o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu,

- po NPM rozhodnutí soudu, 
kterým byla občanovi omezena 
způsobilost k právním úkonům- 
zodpovídá opatrovník,

- po NPM rozhodnutí soudu, 
kterým byl občanovi uložen trest 
zákazu pobytu,

První občanský průkaz - Do 30 dnů 
po dovršení 15 let věku. K žádosti 
o první OP pokud nemá dítě cestovní 
doklad ČR, se musí doložit státní 
občanství. K žádosti je nutno přiložit 
rodný list dítěte a rodné listy rodičů.
Pokud je jeden z rodičů narozen v cizině 
pak také doklad o jeho občanství.

Kdy se platí správní poplatek při 
vydání občanského průkazu? 

Podle zákona č. 634/2004 o správních 
poplatcích, který je platný od 16.1.2005 
se za vydání nového OP za průkaz 
poškozený, zničený, ztracený, odcizený 
nebo za průkaz obsahující neoprávněně 
provedené zápisy, anebo vydání 
občanského průkazu na žádost občana 
z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných 
údajů, popřípadě z jiného osobního 
důvodu občana hradí stanovený správní 
poplatek ve výši 100,- Kč. Správní 
poplatek 100,- Kč se hradí rovněž při 
vydání druhého náhradního dokladu 
(Potvrzení o občanském průkazu).
Mimo to lze uložit za přestupky proti 
zákonu o občanských průkazech pokuty 
do 10 000,- Kč. K řízení o těchto 
přestupcích je příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. Pro 
občany Nové Role je to Magistrát města 
Karlovy Vary.

Podání žádosti o nový občanský 
průkaz vyřídíte v kanceláři č. 11 
(matrika) na MěÚ v Nové Roli v pondělí 
nebo ve středu od 8,00 – 17,00 hodin, 
oznámení ztráty nebo odcizení můžete 
ohlásit každý pracovní den.

 
Připomínáme, že žádosti o vydání 

cestovních pasů se přijímají pouze 
na Magistrátu města Karlovy Vary, 
vzhledem k tomu, že se na místě zhotovují 
biometrické fotografie. 

Při žádosti o první cestovní doklad pro 
dítě, je nutno doložit potvrzení o státním 
občanství.

 Žádost o toto potvrzení se podává 
na MěÚ dle místa trvalého pobytu. 

K vyplněné žádosti s prohlášením 
rodičů se přikládá fotokopie: rodný list 
dítěte, oddací list rodičů nebo rodné listy 
rodičů. Správní poplatek je 100,- Kč.

Rodiče mohou opět požádat o zapsání 
svého dítěte do svého cestovního 
dokladu (u dětí do věku 10 let).

I pro nejmenší děti se nyní vyhotovuje 
cestovní doklad na dobu 5 let. Fotografie 
se pořizují rovněž v místě podání 
žádosti.

VandalismusVandalismus

I takto si vykládají demokracii 
a politickou diskusi někteří naši 
spoluobčané posilněni alkoholem
o čemž svědčí rozbitá láhev 
od plzeňského piva uvnitř vitríny.

PoděkováníPoděkování

Děkujeme paní učitelce Soně 
Vavrochové za její skvělou péči o naše 
děti. Mrzí nás, že tato výborná učitelka 
nebude děti učit i nadále. Za rodiče dětí 
z 2. B Valerie Kadlecová.



restauraci jsme poobědvali a pokračovali do Mariánské Týnice, 
kde se nachází poutní areál s významným postavením mezi 
skvosty středoevropského baroka.

Putování severním Plzeňskem jsme zakončili prohlídkou 
konventu v areálu kláštera v Plasích. Přestože v Nové Roli 
i zapršelo, nás slunečné počasí a teplo provázelo po celé trase 
zájezdu. Myslím, že účastníci i přes únavu z tepla a chození 
po památkách budou mít na zájezd hezké vzpomínky.  
 

Zděnka Slížová
předsedkyně komise

Zájezd pro senioryZájezd pro seniory

Za krásného letního počasí jsme 31. 5. v 8 hodin vyjeli 
z Nové Role autobusem firmy ČiDu, který řídil pan Martin 
Dvořák. Kolem deváté hodiny jsme přijeli do Rabštejna nad 
Střelou. Přivítalo nás malebné městečko, nejmenší město nejen 
v Čechách, ale prý i ve střední Evropě. Přestože jsou zdejší 
pamětihodnosti v soukromém vlastnictví, bylo co si prohlížet 
i při pouhé procházce Rabštejnem.

Poté jsme odjeli do Manětína a prohlédli jsme si zdejší státní 
zámek v barokním slohu a jeho obnovenou barokní francouzskou 
zahradu, na niž navazuje zámecký anglický park. V zámecké 

Babiččino údolíBabiččino údolí
Městská knihovna Nová Role

Je to již více než deset let, co jsme 
začali pořádat výlety pro děti i rodiče, 
za krásami naší vlasti a kulturními 
památkami. V prvních letech jsme 
odjížděli na jednodenní výlet v blízkém 
okolí, ale protože jsme chtěli poznávat 
i vzdálenější místa, jeden den nám 
nestačil. Ve třech dnech se dá vidět 
daleko více. Většinou navštívíme 
nějakou přírodní chráněnou oblast 
a projdeme naučnou stezku, pokocháme 
se krásnou přírodou a poté probádáme 
nějaký ten hrad, zámek, klášter nebo 
město a vstřebáváme historii našeho 
národa.

Na náš výlet jezdí děti samostatně, 
s rodiči, babičkami i dědečky. Během 
těch několika let jsme navštívili Šumavu, 
Jižní Čechy, Plzeňsko, Kutnohorsko, 
Posázaví, Pardubicko, Kokořínsko 
a v letošním roce ve dnech 6. – 8. června 
Babiččino údolí. 

První zastávkou byla kulturní národní 
památka Hospitál Kuks. Při prohlídce 
zámku nás nejvíce zaujalo Lapidárium, 

o jednotlivých skalách různé mýty 
a legendy. Viděli jsme Sloní náměstí, 
Milence, Starostovou a Starostu, malý 
i velký vodopád, Hromový kámen 
i Homoli cukru.

Poslední den jsme měli namířeno 
do vojenského srubu Březinka nedaleko 
Náchoda a pak nás čekala zvířátka 
v Safari ve Dvoře Králové. Cestou jsme 
se ještě měli stavit v pohádkovém městě 
Jičín, ale čas nás tlačil k návratu. Večer 
jsme dorazili unaveni, ale plni dojmů 
a zážitků.

Nemčičová Ladislava 
vedoucí knihovny

kde jsou vystaveny sochy ctností 
a neřestí od barokního sochaře Matyáše 
Bernarda Brauna, kterého si k výzdobě 
svých lázní pozval do Kuksu hrabě 
František Antonín Špork.

Autobus nás dovezl do Ratibořic. 
Po prohlídce zámku jsme zamířili 
procházkou do Babiččina údolí, 
prohlédli si Staré bělidlo, Mlýn, sousoší 
babičky s dětmi a splav, u kterého 

vysedávala „bláznivá“ Viktorka. Cestou 
jsme potkávali „oživlé postavy“ z knihy 
Boženy Němcové Babička – Myslivce, 
Viktorku, babičku, děti, služebné 
ze zámku…

Z Ratibořic jsme pospíchali 
do rekreačního střediska Studená Voda 
u Broumova nedaleko polských hranic. 
Ubytovali jsme se v chatičkách a čekala 
nás večeře – špagety.

Ráno jsme si v Broumově prohlédli 
krásný klášter a také město, a náš 
autobus uháněl do Adršpašských skal. 
Na romantickém obědě v přírodě 
jsme si pochutnali na břehu jezírka 
u Pískovny a poté jsme měli sílu 
obdivovat přírodní útvary pískovcových 
skal – kdy nám průvodkyně vyprávěla 



A už je zase konec...A už je zase konec...

Než jsme se stačili pořádně 
nadechnout, utekl školní rok jako voda 
v Rolavě. Není to dlouho, co jste si mohli 
přečíst o tom, jak byl zahájen nový školní 
rok a najednou přemýšlím o tom, jak 
zrekapitulovat vše, co jsme během něj 

Návštěva školáků Návštěva školáků 
ve školceve školce

12. června se žáci 3.A vydali 
do novorolské školky, aby zde malým 
dětem předvedli svůj program „Škola 
zvířátek“. Zahráli dětem pohádky „Jak 
vosička zachránila králíčka“ a „ Jak 
si pejsek a kočička upekli dort“. K tomu 
se zpívalo, tančilo a vytvořila se báječná 
atmosféra. Na závěr se děti vzájemně 

setkání poslední.
Žáci 3.A

obdarovaly a slíbily si, že to nebylo 

stihli.
Nejen, že se malí nováčci dokázali 

pustit máminých sukní a maminky 
dostaly odvahu své malé poklady svěřit 
někomu jinému, ti starší dokázali, že už 
jsou připraveni nastoupit do opravdové 
velké školy.

A jak se to odehrávalo? Myšky, Ježkové, 
Žabky a Berušky společně se svými 
paní učitelkami hledaly „Kudy, kudy 
cestička..“, sbíraly na ní nové poznatky 
a dovednosti. A kudy cestičky vedly? Tak 
to musíte projít pohádkou, přes podzimní 
a jarní louku, les i zahrádku. Po cestě 
taky narazíte i na čerty, se kterými jsou 
opravdu jen žerty. Ve vodním království 
se potkáte nejen s vodníkem, ale se všemi 
tvory, kteří žijí u vody, ve vodě i pod 
hladinou a mezi tím zjistíte, jaká voda je, 
a že ne vždy je jen mokrá. Procházkou 

po planetě Zemi poznáte Eskymáky, 
Indiány, bělochy i černochy, hodně 
kamarádů a zvířátek, ale dozvíte se, kdy 
a na co si dát pozor, protože na cestě 
pohádkou, ale zejména skutečným 
životem můžete narazit i na různá rizika. 
K tomu všemu se naučíte spoustu říkadel, 
veršů i písniček, ti starší poznají také 
písmenka a číslice. Zkrátka – na jeden 
školní rok toho bylo dost.

A tak zbývá nějaký ten výlet – (byli jsme 
na Lokti, v ZOOparku v Chomutově, 
v Karlových Varech), samozřejmě nelze 
opomenout pořádné rozloučení s těmi, 
kteří se už příští školní rok stanou 
opravdovými školáky. A tak – školko, 
AHOJ!!

Za děti i paní učitelky
napsala Dagmar Schwarzová

My jsme žáci 3.B ...My jsme žáci 3.B ...

Tuhle písničku určitě všichni znají, 
stačí si už jenom představit partu hrozně 
šikovných kluků a holek, v čele s jejich 
úžasnou paní učitelkou Miluškou. 
Vlastně to všichni jsou mimo jiné 
i absolventi naší mateřinky. V projektu 
„Návraty“ se přišli podívat na své bývalé 
paní učitelky, školku, známé kamarády 
i nastávající spolužáky.

A že nepřišli jen tak, o tom Vám všem 
chci povědět.

Od rána vládla ve všech třídách naší 
školky mírná nervozita, napětí a hlavně 
zvědavost. Vždyť přijdou naši starší 

kámoši a sourozenci! 
Po snídani konečně přišli. 

A to překvapení!
Ze školy s nimi přišla zvířátka, která 

se také chtěla naučit číst, psát, počítat, 
zpívat i cvičit. Naši kamarádi a paní 
učitelka je to naučili a společně s nimi 
nám ukázali, co všechno umí. To byla 
podívaná! Veverka se naučila tančit 
mazurku, pejsek a kočička nám upekli 
narozeninový dort (bohužel, nebylo 
možné ochutnat, protože ho snědl zlý 
pes – taky mu z toho bylo pořádně zle!).
Zajíčkovi málem ukradla domeček zlá 
koza – štěstí, že pomohla včelka! Opice 
zatančily opičí tanec a všechna ostatní 

zvířátka společně s dětmi zazpívala 
spoustu veselých písniček. Všichni 
se náramně bavili. Bylo to krásně prožité 
dopoledne. Díky ! Ahoj a přijďte zas!

  
Dagmar Schwarzová

MŠ OlympiádaMŠ Olympiáda

Dne 20. 5. 2008 byl v Karlových 
Varech na Tuhnickém stadiónu zahájen 
XII. ročník Olympiády mateřských škol 
v atletických disciplínách.

Také letos Novou Roli velice úspěšně 
reprezentovala skupina dětí z kroužku 
tělesné výchovy pod vedením p.uč. 
Heleny Hlaváčové.

Závodů se zúčastnilo 12 mateřských 
škol z K.Varů a okolí, soutěžilo se ve 4 
disciplínách – běh na 30 m, hod 

kriketovým míčkem, skok do výšky 
a skok z místa do dálky, v kategorii 
chlapci x děvčata. Každé družstvo mělo 
4 závodníky. Reprezentanti Nové Role 
získali 3 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové 
medaile. Takto velkým počtem získaných 
medailí se umístili na prvním místě mezi 
12 soutěžícími školami.

Naši reprezentanti:
Běh  
Karolína Žišková - 2. místo
Svatopluk Komárek – 1. místo
Skok do výšky  

Kateřina Kotková – 3. místo
Michal Francouz – 1. místo
Skok do dálky
Andrea Kounovská – 1. místo
Vilém Schlapák – 4. místo
Hod kriketovým míčkem
Blanka Kidalová – 2. místo
Tomáš Vu - 3. místo

Všem úspěšným reprezentantům naší 
školy a města Nové Role gratulujeme.

Helena Hlaváčová



i divokými koňmi.
Mohli jsme si zde vyzkoušet řadu dovedností, které patřily 

ke každodennímu životu lidí ve westernovém městečku.

Žáci 4. a 5. třídy

VýletVýlet

V pátek 6.6.2008 jsme uskutečnili výlet do westernového 
dobového městečka v Dnešicích u Plzně.

Setkali jsme se zde s kovboji, lupiči, indiány, tanečnicemi 

kteří se přípravě škioly v přírodě věnovali již několik měsíců 
od zajištění ubytování, stravování, dopravy, výletů a dalších věcí 
souvisejících se školou v přírodě.

T. Fišerová
P. Kučabová

Škola v přírodě Příchovice u KořenovaŠkola v přírodě Příchovice u Kořenova

Škola v přírodě začala 9. června a zúčastnily se jí třídy II. stupně 
– 7. A, 8. B, 9. A a 9. B. Cesta na hotel Kořínek v Příchovicích 
u Kořenova na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, na kterém 
jsme pobývali celý týden trvala čtyři hodiny. Za celý týden jsme 
navštívili spoustu zajímavých míst a podnikli celou řadu výletů 
– navštívili jsme rozhledu Šťěpána, zábavné centrum Babylon 
Liberci, Ještěd, v Harachově mamutí skokanské můstky, muzeum 
sklad a Mumlavské vodopády, které byly opravdu nádherné. Pro 
zpestření si někteří zapůjčili horská kola a vyrazili poznávat 
okolí. Někteří si vzali kolečkové brusle a s učiteli tělesné výchovy 
vyrazili na bruslích k vodní nádrži Souš, kde si skvěle zabruslili.

Celý týden nám v hotelu velmi dobře vařili, a proto nám nic 
nechybělo. Pokoje byly jednoduše a hezky upravené a počasí nám 
až na výjimky přálo, spousta z nás se vykoupali v bazénu, který 
byl součástí hotelu, několikrát jsme si zahráli minigolf a fotbal 
proti třídě, která byla s námi v hotelu ubytována.

Školu v přírodě jsme si užili naplno a téměř nikomu se nechtělo 
domů. Při cestě zpět jsme byli dokonce svědky tornáda a odjezd 
se u některých neobešel bez slz.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem učitelům 
za krásnou kolu v přírodě, především těmto vyučujícím – 
Mgr. M. Gongorové, Mgr. J. Lidinskému a Ing. V. Bechiňskému, 

Heřmanův měštecHeřmanův měštec

Ve dnech 16. až 17. května jsme se my = 
taneční kroužek DDM, zúčastnili soutěže 

Domů dětí a mládeže. Soutěž se konala 
v Heřmanově Měšci u Pardubic. Celkem 
se předvedlo 150 choreografií, kategorie 
byly od dětí předškolních, přes 1. a 2. 

stupeň základních škol, po nejstarší 
účastníky, kterým bylo 26 let.

Náš kroužek předvedl 2 choreografie. 
S první skladbou (orientální tanec) jsme 
se umístili na 9. místě a Čarodějnice 
na místě 11.

Na konci získala naše děvčata cenu 
o nejsympatičtější kolektiv, která je moc 
potěšila.

Za kroužek DDM
Jaroslava Pečenková
a Jana Handšuhová

(vrchní účetní a strážce financí)



Novorolská WalchaNovorolská Walcha

Vážení spoluobčané,
v našem městečku se pomalu stává 

tradicí pořádání hudebního festivalu 
Novorolská Walcha. V letošním roce 
jsme oslavili již  5. ročník tohoto festivalu, 
který se konal dne 24.05.2008.

Jsme rádi, že v letošním roce nám 
hrály nejenom staré známe kapely, ale 
představily se i nové, které na Walše 
ještě nikdy nevystupovaly. Letos to byly: 

Pohádkový lesPohádkový les

V sobotu 31. května se v Nové Roli 
konal tradiční POHÁDKOVÝ LES. 
Nejprve se začaly rojit různé pohádkové 
postavičky. Šmoulové, draci, víly, 
Sněhurka s trpaslíky, vlk a Karkulka, 
čarodějnice, loupežníci nebo hloupý 
Honza a spoustu dalších. Dostaly svačinu 

a plyšového medvídka a vyrazily do lesa. 
V devět hodin přivítalo sluníčko první 
nedočkavé malé návštěvníky. Děti cestou 
potkávaly pohádkové bytosti, které pro 
ně měli přichystané zapeklité úkoly 
za jejichž splnění (i nesplnění) dostávaly 
sladkosti a jiné odměny. Na konci trasy 
byl přichystaný ohýnek, na kterém 
si malí i velcí opékali buřtíky. Letos nám 

oproti loňsku přálo počasí. Celou dobu 
svítilo sluníčko a zapršelo až po tom, 
co byla uklizená poslední kulisa. Akce 
by se neobešla bez vydatné pomoci 
sponzorů a mnoha dalších, kteří věnovali 
svůj volný čas a energii. Tímto jim všem 
děkujeme

Jana Handšuhová

Náš dík patří i sponzorům, kteří 
letošní festival podpořili a mezi něž 
patří: Škarda Josef-Technorol o.s., 
Karlovarský porcelán, a.s. Thun, Rema, 
spol. s.r.o., Lincoln CZ spol. s.r.o., 
Ligneta servis, s.r.o., G-servis Praha, 
Zdeněk Malík SVOP.

Walchu pro Vás každoročně pořádá 
Město Nová Role prostřednictvím 
Kulturní komise, jejímž členům 
a především předsedovi Ing. Šimkovi 
děkujeme.

SO MěÚ Nová Role

Červení panteři, Old Boys DIXI, Swing 
Party Band, Eliška Ptáčková JAZZ 
BAND, Bernard Blues Band, Vabank 
Unit, Reliéf, Eliška Ptáčková Acoustic 
sound, Spirituál Kvintet, Nová sekce, 
Poutníci.

Děti se mohly vyřádit na skákacím 
hradě, nebo se svést na koních ze stanice 
ohrožených zvířat Kobylé u Žlutic.

Návštěvnost se rok od roku zvyšuje 
a my Vám za ni děkujeme, jelikož bez 
Vás by nemělo smysl tento festival 
pořádat.

Návštěva v Rittersgrünu dne 14.06.2008 - oslavy 18. výročí železničního muzeaNávštěva v Rittersgrünu dne 14.06.2008 - oslavy 18. výročí železničního muzea



Rybářské závody v MezirolíRybářské závody v Mezirolí

Po dvouleté přestávce zaviněné nutnou opravou požární 
nádrže v Mezirolí se dne 31. 5. 2008 v rámci Dne dětí uskutečnily 
tradiční rybářské závody. Hned od brzkých ranních hodin 
bylo jasné, že bude opět plně obsazeno a tudíž že boje o ceny 
budou dost urputné. Vše odstartovalo v 7:00 hodin ráno a když 
už po pár vteřinách se začaly pruty ohýbat pod náporem ryb 
bylo jasné, že i ryby jsou při chuti a ta jim vydržela až do konce 
který byl v plánu na 12:00 hodin. Celkem 31 soutěžících rybářů 
se postaralo o to, že rozhodčí měli plné ruce i nohy práce 
s měřením a zapisováním úlovků, jejichž počet se zastavil 
na úctyhodném čísle 322 ks všech druhů ryb, z čehož jen vítěz 
vylovil 65 ks o celkové délce 1463 cm. Největším úlovkem 
v kategorii do 15 let byl kapr 52cm lovce Martina Schuberta 
a v kategorii nad 15 let také kapr ale 73cm lovce Michala 
Makarského. Všem lovcům, kteří se zúčastnili, ať již byli úspěšní 
či nikoli, děkujeme a blahopřejeme a těšíme se na shledanou při 
příštích závodech o kterých budeme včas informovat.

Výsledky do 15 let: nad 15 let:
1. Martin Schubert 1. Horst Schneider
2. Jiří Fico 2. Lukáš Schneider
3. Marek Schneider 3. Michal Makarský
4. L. Jejkalová 4. Tomáš Popelka

MISTROVSTVÍ ČR mužůMISTROVSTVÍ ČR mužů

„7. 6. 2008 - Příbor“„7. 6. 2008 - Příbor“

do77kg:

75,10 Miloš PODŠER 226 (103+123) 6.místo

Závodníka vedl v soutěži J.NAGY. 

5. Mydloch 5. Josef Zelenka
6. V. Nožka 6. Vladimír Kraml
7. S. Mydloch 7. František Venený
8. P. Pecher 8. Tomáš Bučko
9. M. Zelenka 9. Rudolf Mydloch
10. Mališ 10. Pavel Zelenka
11. J.Tomášek
12. Muller
13. Salcman
14. Titěra

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, bez kterých by se závody 
jen težko uskutečnili, všem sponzorům, ale i těm, kteří jak se říká 
přiložili ruku k dílu.

Restaurace Sportbar Bečov, Restaurace U Dědka Bečov, 
Restaurace Hubert Mezirolí, Elektromontáže Chranišov 
p.Klement, Klempířství Bartoš Mezirolí, Maso uzeniny Jaroslav 
Pokorný Nová Role, pí. Božena Bartošová, Milan Tintěra, Štefan 
Nováček, Bohumil Nový a všichni ostatní. 

A zvláštní poděkování pro MÚ Nová Role a Karlovarský 
porcelán závod Nová Role. Děkujeme …

Za Fishing Team Mezirolí 
Martin Pavlovič

18. MISTROVSTVÍ EVROPY masters18. MISTROVSTVÍ EVROPY masters
ve vzpíráníve vzpírání

(Bohumín 17. - 24.5.2008)

AG5 (55-59 let)
do77kg:
75,9 Karel MRNUŠTÍK(1951) 4.místo
 
+105kg:
118,0 Augustin KOCUR(1952) 5.místo

AG1(35-39 let)
+105kg:
113,5 Jan GONDÁŠ (1970) 5.místo
116,2 Zdeněk KADLEC (1970) 6.místo

trenéři:
Kocur, Podšer

mladší část Novorolské výpravy (Kadlec, trenér Podšer, Gondáš)

Z. Kadlec v Trhu 101 Kg J. Gondáš v Trhu 110 Kg



Dětský denDětský den

Dne 7.6.2008 proběhl v areálu koupaliště „Dětský den“ 
pořádaný oddílem ASPV ve spolupráci s oddílem volejbalistek 
z TJ Nová Role. I když se ten samý den konala i jiná akce pro 
děti, i tak jich přišlo do areálu hodně. Soutěžily ve slalomu, 
malování, ve skoku v pytli, házely míčky ... Každý si odnesl 

spoustu sladkostí a drobností. Dětem se akce moc líbila 
a myslím si, že i rodiče byli spokojení z pěkného dne, který 
se opravdu vydařil!

oddíl ASPV-TJ N. Role 

PS: Ještě jednou děkujeme oddílu volejbalistek z TJ N. Role

Oslava Dne dětí v JimlíkověOslava Dne dětí v Jimlíkově Oslava Dne matek v JimlíkověOslava Dne matek v Jimlíkově

Oslavy dne dětíOslavy dne dětí

Dne 24. 5. 2008 se v areálu hasičárny 
konal DEN DĚTÍ. Přivítal je areál 
vyzdobený pohádkovými postavičkami. 
U vchodu děti dostaly koláček, pitíčko, 
čokoládu, balónek a lísteček na buřta 
s chlebem, který si mohly po skončení 
soutěží opéct na připraveném ohništi. 
Děti si vyzkoušely své zdatnosti na 15 

stanovištích, odnesly si domů spoustu 
cen a sladkostí.

Děti měly za úkol přinést obrázek 
s hasičskou tématikou a každý 
obrázek vyhrál lístek do tomboly. Děti 
si prohlédly hasičskou výzbroj a opět 
to vyhrála auta a helmy, které si mohly 
děti vyzkoušet. Hrála nám hudba 
z pohádek. Myslím že se nám dětský 
den vydařil a za to děkuji kolektivu, 
který se na tom všem podílel a hlavně 
sponzorům, kteří jsou:
LINCOLN - CHODOV, GOLEM 
- STARÁ ROLE, AUST CHRISTIÁN 
- STAVEBNÍ PRÁCE, HASIČI - NOVÁ 
ROLE, SVOP - SUPERMARKET 
NOVÁ ROLE, JAN DUPLINSKÝ 
STAVEBNÍ PRÁCE, GRILLBAR 
- JANOCHOVÁ, KVARYOD -
VÁCLAVÍK, MOUNTFIELD 
- KUČABOVÁ, TECHNOROL 
- ŠKARDA, GE MONEY BANKA 

KARLOVY VARY, O2 TELEFONICA 
KARLOVY VARY, TETA DROGERIE 
NOVÁ ROLE, ŘEZNICTVÍ 
- POKORNÝ, PAPÍRNICTVÍ - 
STACHOVÁ, PORCELÁNKA - NOVÁ 
ROLE, VEČERKA - CHVOJKOVÁ.

A já jen doufám, že se Vám to líbilo 
a příští rok se opět setkáme.

Za hasiče Nová Role
Anina Kejvalová starší



MeMediální běsnění kolem diální běsnění kolem 
třictřiceti stříbrnýcheti stříbrných

Z rádia poslouchám celkem kultivovaný 
ženský hlas. Avšak jen ze začátku. 
Co říká? „Co nám to chcete nalhávat? 
Jak může rozhlas, který platíme z našich 
daní, sloužit jen Julínkovi? Co nás 
balamutíte o vysoké úrovni amerického 
zdravotnictví, když je nejhorší na světě? 
To má být náš vzor, to chcete, aby 
na léčení měli dost peněz jen bohatí 
tuneláři? Těm našim bohorovným 
doktorům už nestačí vysoké platy, úplatky 
od farmaceutických firem a zájezdy 
do Afriky! A vy jim ještě nahráváte. 
Kam jdou vlastně ty naše třicetikoruny? 
Platí z toho vůbec daně?“ Příjemný hlas 
se postupně mění v nenávistné sípání, 
ta paní začíná lapat po dechu. Nestačí 
jí dech, aby řekla, co chce, a nikdo ji 
nepřerušil. Uši posluchačů pomalu 
přestávají přijímat informaci, vnímají však 
hluboký afekt zášti, závisti a nenávisti. 
Afekt vedoucí k poruše somatické funkce 
imponuje téměř jako astma vzniklé 
na psychosomatickém podkladu. 

Nechci generalizovat. Do hovorny 
Českého rozhlasu volají především lidé 
nespokojení, důchodci, kteří mají čas 
poslouchat jindy než večer nebo brzo 
ráno. Přesto je to cosi jako hlas lidu. Kde 
se ta nenávist bere? Pochybuji, že příčinou 
této nenávisti je soucit, starost o vážně 
nemocné lidi, kteří nepůjdou k lékaři, 
protože těch třicet korun nemají. Kdyby 
se dalo doložit, že vážně nemocný přišel 
k úhoně na zdraví, poněvadž neměl třicet 
korun, jistě by si na tom média patřičně 
smlsla. Nenávist té paní spíš souvisí 
s jejími zkušenostmi se zdravotníky. 
Možná bydlela v obvodu lékaře, který k ní 
nebyl vlídný a sestra se k ní chovala jako 
délesloužící rotný k nováčkovi na vojně. 
Možná se její pan doktor choval jako 
lékařka jednoho z mých pacientů, který 

Vážený pane Vaverko,
v červnovém vydání Novorolského zpravodaje jste ve Vašem 

příspěvku položil otázku „Kdo přišel na nápad vyhlásit anketu 
o zachování nebo zrušení „Tribuny“ NZ?

Nejdříve Vám musím vysvětlit, proč k tomuto vyhlášení ankety 
došlo. V redakční radě NZ na dubnovém zasedání se ozvala většina 
členů rady pro zrušení této rubriky. Vzhledem k tomu, že NZ a jeho 
obsah by měl být právě pro občany města, nechtěla jsem aby o této 
rubrice rozhodovala pouze redakční rada. Na základě toho jsem 

navrhla vypsání této ankety, aby o trvání nebo zrušení „Tribuny“ 
rozhodli sami občané.

Jak anketa dopadla jste si přečetl v červnovém vydání NZ. 
Výsledek mne velmi překvapil. Každý měsíc se tiskne 1700 kusů 
NZ. Do ankety se zapojilo 29 čtenářů. Kladu si otázku – Je třeba 
každý měsíc tisknout 1700 kusů NZ za 27.000,-- Kč měsíčně? Vždyť 
pouze 29 občanů má zájem o obsah této listovky.

Škardová Růžena – členka redakční rady

se mi svěřil, že k ní chodí už přes dvacet 
let, ale neví, jaké má nohy. Nerozuměl 
jsem mu, dokud mi nevysvětlil, že při 
jeho návštěvách za těch dvacet let nikdy 
nevstala od stolu, aby ho vyšetřila. 

Není to však jen jedna rozčílená 
posluchačka rozhlasu. Poslouchám 
zprávy a slyším, že organizátoři 
dětských táborů budou letos požadovat 
od rodičů 150 Kč navíc na zaplacení 
regulačních poplatků u lékaře. I když 
se pak z internetu dovídám, že to tak být 
nemusí, do éteru šla informace o 150 Kč 
navíc. Do veřejnosti je napumpován další 
signál svědčící o nelidskosti regulačních 
poplatků.

Málokterý lékař je regulačními 
poplatky a způsobem jejich výběru 
nadšen. Zatím to však vypadá, že se díky 
jim daří regulovat počet návštěv u lékaře 
a také snížit výdaje za léky placené 
pojišťovnami. Zdá se, že i 30 Kč přimělo 
dost lidí ke změně chování. Snad pomáhá 
i rozčílení nad obohacováním už tak dost 
bohatých lékařů, které vyvolává vzdor: 
Než bych tomu felčarovi platil, koupím 
si ten Ibalgin bez receptu v apatyce sám. 
Občan, který učiní toto rozhodnutí si ani 
neuvědomuje, že regulační poplatek právě 
tímto způsobem dosahuje cíle, pro který 
byl zaveden. Nebude však volit stranu, 
která poplatek zavedla. 

Jsou lidé, kteří s nostalgií vzpomínají 
na zlaté časy socialistického zdravotnictví, 
kdy po nich nikdo nic nechtěl. Všemocný 
stát nařídil očkování, v PN akci vymýtil 
syfilis, školáky povinně vyšetřil školní 
stomatolog a bez ptaní vytáhl zbývající 
mléčné zuby. Direktivní způsob péče 
o zdraví lidu měl jistý úspěch. Od roku 
1945 do roku 1968 se prodloužila střední 
doba dožití o pět let. Pak do roku 1990 
v rámci normalizace prakticky stagnovala. 
Za 40 let komunistické diktatury se život 
prodloužil o šest let. Za 16 let svobody 
a demokracie se prodloužil o 11 let u žen 
(v Praze na 80 let) a o šest let u mužů. 

Pravda, v Severočeském kraji je toto 
prodloužení života menší. Stále máme 
co dohánět. Ve Švýcarsku a na Islandu 
mají novorozeňata naději dožít se 83 let. 

Není náhodou, že zaostáváme 
v nemocnosti a úmrtnosti 
na kardiovaskulární a onkologické 
choroby, a to přesto, že máme vynikající 
kardiochirurgii a skvěle organizovanou 
pomoc lidem s infarktem myokardu. 
V jejich prevenci nepomáhá státní 
dirigismus, ale motivace jedince něco pro 
své zdraví dělat. S nemalými náklady jsme 
vyzbrojili dobře fungující sbor hasičů, 
výhodnější by však bylo umět požárům 
předcházet. 

Lidi odkojené reálným socialismem 
dráždí regulační poplatek víc než červený 
šátek rozzuřeného býka. Média na šíření 
této nálady mají velkou zásluhu. Aby člověk 
změnil své chování, odepřel si to, co mu 
přináší potěšení, a pustil se do něčeho, 
co není pohodlné, musí se mu to vyplatit. 
I ztráta třiceti korun může být prvním 
signálem. Schválí-li parlament zákon 
umožňující sjednávat výši zdravotního 
pojištění individuálně za obdobných 
podmínek, jako se sjednává pojištění 
životní, bude to druhým a významnějším 
krokem ke zlepšení zdravotního stavu 
obyvatelstva. Víc než zdravotní výchova 
změní chování lidí ekonomický tlak. Budu-
li platit nižší pojistné, udělám vše, abych 
přestal kouřit, nebudu se přejídat a pít pět 
až šest piv denně a budu se víc pohybovat. 
Ekonomický tlak může postupně měnit 
i chování lékařů. Budou-li chtít pojišťovny 
úspěšně konkurovat, budou uzavírat 
smlouvy především s dobrými lékaři, kteří 
budou ochotni zvyšovat svou kvalifikaci 
a obětavě se svým pacientům věnovat. 

Zatím snad mnoho lidí čeká, 
že se za těch třicet stříbrných nejspíš 
oběsíme jako biblický Jidáš. Julínka by 
nejraději popravili sami. 

Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.

KAMARÁDI KAMARÁDI 
MOUDRMOUDROSTIOSTI

KNIHOVNA NOVÁ ROLE
Velká čtenářská soutěž 2008
Podmínky soutěže

1. třída musí mít zapsáno co nejvíce 
čtenářů v knihovně (čtenář musí 
mít platnou průkazku na rok 2008 
- zaplacen čtenářský poplatek 20,- 
Kč)

2. během dvou měsíců (květen 

- červen) musí každý čtenář 
minimálně 3x navštívit knihovnu 
a pokaždé si půjčit alespoň jednu 
knihu nebo dva časopisy

3. dojíždějící děti mohou plnit 
podmínky v místních knihovnách 
a půjčovat si knihy v Božičanech, 
Děpoltovicích, Mezirolí nebo 
Smolné Peci

4. při každém půjčování je v knihovně 
nová otázka, za kterou je možnost 
získat další body pro svou třídu

HODNOCENÍ TŘÍD
Hodnotí se z celkového počtu žáků 

ve třídě. Za každého žáka, který splnil 
podmínku, získá třída 3 body, a za každou 
další návštěvu knihovny a vypůjčení 
knihy, získá třída 2 body. Další 2 body 
může získat čtenář pro třídu vyluštěním 
literární otázky (každý výpůjční den 1 
otázka – název knihy, spisovatel, hlavní 
hrdina, rébusy apod.) Každý učitel, který 
splní podmínku, získá pro třídu prémii - 
20 bodů     



KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
Hroznětín, ul. ČSA 341

Mobil: 608 825 544
Tel/Fax: 353 392 126

www.kamenictvi.granit@seznam.cz

• Provádíme veškeré kamenické práce, parapety, 
kuchyňské pracovní desky

• Návrhy, výroba, opravy, renovace pomníku
• Dodáváme lampy, vázy, pomníkové doplňky
• Na pomníky poskytujeme 7 letou záruku

HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ
Z každé třídy bude vyhodnocen jeden 

žák, který získá pro třídu nejvíce bodů, 
a tím pro sebe získá sladkou odměnu.

Ze všech žáků, kteří splní podmínky 
soutěže, budou vylosováni 3 čtenáři
z I. stupně a 3 čtenáři z II. stupně ZŠ, a ti 
získají knihu.

Třídy soutěžily o putovní cenu a v e l k ý 
d o r t !!!!!

Naše knihovna v květnu již tradičně 
vyhlásila Velkou čtenářskou soutěž 
pro žáky ZŠ Nová Role. V těchto dvou 
měsících soutěžili hlavně mladší žáčci. 
Někteří denně navštěvovali knihovnu 
a sbírali pro svou třídu soutěžní body. 
Do soutěže se letos zapojily i učitelky 

z I. stupně. Většina dětí z II. stupně 
se do soutěže nezapojila a nyní je čekají 
upomínky za nevrácené knihy. Soutěž 
probíhala od května do 15. června 2008

Vyhodnocení proběhlo 17. června 
v sále KD za přítomnosti dětí 1.- 6. třídy. 
Na II. stupni letos cena udělena nebyla. 

Ladislava Nemčičová

Tel.: 602 627 192

ZLATNICTVÍZLATNICTVÍ
OPRAVUJEME

zlatézlaté a stříbrnéstříbrné šperky
i na počkání

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

JANA SÁROVÁ
Chodovská 84

Nová Role

VÝKUP ZLATAZLATA
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
zlatézlaté a stříbrnéstříbrné šperky

VÝKUP STŘÍBRASTŘÍBRA

www.zlatnicka-dilna-jana-sarova.cz

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno

řetízek 1200 Kč

 dále nabízím: 
> žaluzie vertikální

> sítě proti hmyzu

> shrnovací dveře - od 1500 Kč

> polstrování dveří - 950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, Školní 735

Chodov

Tel.: 602 160 734

CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

A nyní větší výběr na větším prostoru !A nyní větší výběr na větším prostoru !

místo třída nejlepší čtenáři třídní učitel

1. 3. a
Slížová Michaela 57 b.

Strouhalová Lucie 53 b.
Zápotocká Tereza 47 b.

Dušková M.

2. 5. a

Seidlová Kristýna 63 b.
Volfová Vendula 63 b.

Svobodová Michaela 47 b.
Strouhalová Denisa 43 b.

Jednorožcová K.

3. 4. a
Smolíková Karolína 43 b.

Procházková Kateřina 41 b.
Veselá Zdeňka 38 b.

Švecová I.

4. 3. b Glozová Marcela 39 b. Mužíková

5. 1. a Trchová Adéla 13 b.
Haláčková Eliška 13 b. Ježková T.

6. 2. a Lajčáková Kateřina 29 b. Tomanová H.

7. 2. b Ngoová Denisa 17 b.
Blašínová Barbora 13 b.

Vavrochová S.
prémie 

8. 6. a Vorlíčková Petra 37 b. Černý
9. 9. a Hadravová Michaela 23 b. Lillová O.
10. 7. b Rychetská Denisa 41 b. Zapletalová A.
11. 1. b Dáňa Lukáš 13 b. Bochenková J.
12.
13.

7. a
1. c

Stěhulová Klára 15 b.
Klouda Jiří 15 b. Gongorová

Kamarádi moudrosti 2008Kamarádi moudrosti 2008
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

VÝHODY
•Novinky a trendy 2008
•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, HARMONY

•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRUVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844

e-mail: info@manipul.cz

NOVINKY A TRENDY 2008

NOVINKY A TRENDY 2008
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Nejdecká česárna vlny, a.s.
největší zpracovatel vlny v Evropě HLEDÁ

Pracovníky
k obsluze a seřizování strojů
v suchém i mokrém provoze.

Kvalifikační předpoklady:
výhodou je praxe v oboru, výuční list, popř. 
středoškolské vzdělání vzdělání v oboru zámečník, 
elektrikář

Výroba probíhá ve směnném provozu, včetně sobot 
a nedělí, s odpovídajícími platovými podmínkami 
a výhodami.

Od zájemců očekáváme stručný písemný životopis, 
charakterizující osobnost uchazeče a dosavadní průběh 
zaměstnání.

Kontakt: Adresa:
osobní oddělení Nejdecká česárna vlny, a.s.
tel.: 353 911 821, Nádražní 1267
p. Havelková 362 21 Nejdek


