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NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJNOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
Město Nová Role zve na

MICHALSKOU POUŤ
19. září 2009 - sobota od 10 hodin

Mše svatá v kostele sv. Michaela v 10 hodin
- po mši proběhne slavnostní předání nového vozu 
  Sboru dobrovolných hasičů Nová Role a vysvěcení vozidla a praporu

Kolotoče a stánkový prodej – prostranství u TIC

Historické tržiště s kulturním programem
(u Novorolského rybníka)

Program Michalské poutěProgram Michalské poutě

10.00 • střelby + otevření tržiště  (Discordia, MultiArt)

11.00 • průvod městem + divadlo pro nejmenší diváky 
             (scéna u rybníka)

12.00 • Excalibur Legenda (VV Art)

13.00 • hudba + tanec + kejklíř (Seculum, Ambrenau, Discordia)

14.00 • divadlo pro nejmenší

15.00 • ukázka palných zbraní + bubnové šou (Tambour)

15.00 - 17.00 Swing Party band

16.00 • Excalibur Legenda (VV Art)

17.00 • hudba + tanec + bubny (Seculum, Ambrenau, Tambour)

18.00 • oblékání malého rytíře (možnost vyzkoušet si zbroj)
             divadlo pro nejmenší

19.00 • malý průvod městem + střelby

20.00 • Excalibur Legenda

20.00 - 24.00  Martin Čarný Band (klubovna FK Nová Role)

21.00 • Ohnivé dovádění  tanec, hudba, bubny

21.15 • Ohňostroj 

Tento projekt se realizuje za finanční podpory Karlovarského kraje.
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BlahopřejemeBlahopřejeme

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří oslaví v září a říjnu 
2009 narozeniny, zvláště pak jubilantům 
(75, 80, 85 a více let).

Tomáš Kubera
Amálie Kučabová
Eva Matulová
Jaroslav Štěpánek
Ruth Ulčová
Eva Gösslová
František Cinegr
Anna Janková
Edeltrauda Musílková
Karel Vejvoda
Věra Divišová
Jaroslav Harazím
Mária Brabencová
Marie Pšeničková
Vlasta Tůmová
Veronika Pavlovičová

Pevné zdraví a mnoho štěstí přejí 
členky komise pro občanské záležitosti 
města Nová Role.

Vítáme děti do života Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození 
Vašeho dítěte:

Petr Brejla
Antonín Heyer
Barbora Kůsová
Emma Apolena Švec

Všem dětem přejeme hodně zdraví 
a radostné dětství.

Komise pro občanské záležitosti
města Nová Role

Bývalí pracovníci, kteří si vyřizují peníze u detašovaného pracoviště Úřadu práce 
K. Vary v Nové Roli v době 27.7. a 28.7.2009.

ÚŘAD PRÁCE V NOVÉ ROLIÚŘAD PRÁCE V NOVÉ ROLI

POZVÁNKAPOZVÁNKA
Zveme všechny občany Nové Role 

na schůzku za účelem seznámení se 
s připravovanou akcí

REGENERECEREGENERECE
MĚSTSKÉ ZELENĚMĚSTSKÉ ZELENĚ

V NOVÉ ROLIV NOVÉ ROLI

za účasti Ing. Novákové, autora 
projektu. Schůzka se uskuteční 
dne 9.9.2009 (středa) v 16,00 hod. 
v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Nové Roli. Těšíme se na vaši účast.

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČEUPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Správa železniční dopravní cesty, a.s. Karlovy Vary upozorňuje na to, že v rámci 
realizace stavby „DOZ K. Vary d.n. – Potůčky“ budou zcela vypnuta z činnosti 
přejezdová zabezpečovací světelná zařízení. Ta budou po dobu realizace stavby 
nahrazena svislým dopravním značením P6 a E12  (STOP, dej přednost v jízdě 
s dodatkovou tabulkou „signalizační zařízení mimo provoz“). 

Předpokládané termíny vypnutí světelné signalizace :
PZS žkm 11,485 (Nová Role)      –11. – 18. 9. 2009 (přejezd Chodovská)
PZS žkm 11,823 (Nová Role)      –11. – 18. 9. 2009 (přejezd k porcelánce)
PZS žkm 12,220 (Nová Role)      –11. – 18. 9. 2009 (přejezd k Bouchalce)
PZS žkm 15,113 (Nová Role)      –18. – 25. 9. 2009 (přejezd Nová Role - zastávka)
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Den dětíDen dětí

Dne 6.6.2009 se v areálu hasičárny 
konal Dětský den. Přijely děti z Mezirolí, 
které nám ukázaly požární útok a štafetu. 
Počasí nám nepřálo, pršelo, ale přesto 
přišlo hodně dětí, které chtěly soutěžit 
a nevadily jim ani pláštěnky. Opékaly se 
buřty, malovaly obrázky a hodně se sou-
těžilo. Měli jsme mnoho cen a za to moc 
děkujeme sponzorům, kterými jsou: Lar-
gos spol. s r. o., Mattoni - minerální vody, 
Martin Zvěřina, Stanap - stavební práce, 
Velta Plus eu, Rolavan - potraviny, Hoch 
Aleš - Otherm plast. okna, GB-comp 
Nová role, Technorol s r.o, Petr Rokůsek, 
Olga Kučabová, Anna Jílková, Mirka 
Janochová, Řeznictví Pokorný, Karibu, 
Quelle Sieberová, Elektro-Kodajek. Dě-
kuji také hasičům a všem lidem,  kteří se 
na tomto dnu podíleli a jen doufám, že 
se příští rok opět sejdeme a počasí nám 
bude přát.

Za SDH Nová Role
Anina Kejvalová starší.

Trilaterální výměna mládeže (Olganitz, SRN)Trilaterální výměna mládeže (Olganitz, SRN)

Navštěvovat ostatní země nejen jako turis-
ta nebo turistka, ale poznat jejich kulturu a 
obyvatele, to bylo mottem 1. výměny mládeže 
mezi obcemi sdruženými v „Partnerství kao-
línových měst“ (http://www.kaolin-towns.eu), 
která pro běhla 1. - 7. srpna 2009 v německém 
Olganitz. Poprvé se tak mohly setkat děti 
z Nové Role, německých měst Mügeln, Sorn-
zig-Ablass, Tirschenreuth, Königswartha, 
Hir schau a Schnaittenbach a polského města 
Nowogrodziec. Přes jazykové bariéry se děti 
velmi rychle spřátelily. Napomohl tomu i zají-
mavý program (návštěva Drážďan, sjezd řeky 
na raftech, workshop „africké bubínky“…). 

Děti společně vyrobily také zvláštní zeměkouli (viz foto-
grafie), se kterou se zúčastní soutěže „27 aus einer Hand“. 
Podobné setkávání českých, německých a polských dětí je 
nesmírně cenné. Napomáhá bourat mýty a předsudky o 
obyvatelích jednotlivých zemí, rozšiřuje dětem obzory a v 
neposlední řadě je motivuje k učení se cizím jazykům. Byli 
bychom proto rádi, kdyby se podobné výměnné pobyty 
staly tradicí.Na financování výměny mládeže se podílela 
organizace „Německo-polská spolupráce mládeže“, Sas-
ká zemská rada, jednotlivá města a rodiče dětí, kterým 
tímto děkujeme. 

Jana Handšuhová ml.

LETNÍ TÁBOR DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2009LETNÍ TÁBOR DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2009

Ve dnech 1. – 14.8.2009 jsme uspo-
řádali dětský letní tábor v Orlických 
horách na chatě Bedřichovka. Na 
toto místo jsme se vrátili po roce a byli 
jsme velice mile přijati všemi zaměst-
nanci. Tábora se zúčastnilo 35 dětí z 
Nové Role a okolí. V letošním roce 
na nás čekalo nové lanové centrum a 
obří trampolína. Celým pobytem nás 
provázela celotáborová hra „Cesta na 
Zemi“. Hráli jsme si na návštěvníky z 
jiných planet. Plnili jsme různé úkoly, 

jako např. vymýšleli řeč, tvořili kosmické obleky nebo vymýšleli pokrmy a nápoje z jiných 
planet. Za splněné úkoly jsme dostávali korálky a opravdu jsme se snažili, abychom jich 
měli co nejvíce. Počasí nám letos přálo a tak jsme každou volnou chvíli trávili ve vodní ná-
drži. Voda byla opravdu horská, ale nám to nevadilo. Hráli jsme i hry a soutěže ve vodě.

Uspořádali jsme dva celodenní výlety. Při prvním výletě jsme navštívili Rychnov nad 
Kněžnou, kde jsme si prohlédli zámek a zámeckou zahradu. Odpoledne jsme se „vyřádi-
li“ v Aquaparku v Žamberku. Byli tam velké tobogány, vířivka a spousta zábavy. Druhý 
výlet jsme navštívili vojenskou tvrz Dobrošov u Náchoda, tam se líbilo hlavně chlapcům. 
Při zpáteční cestě jsme si prohlédli město Dobrušku, kde jsme mohli vidět rodný dům 
F. L. Věka. Oba výlety se nám vydařilo počasí, tak jsme si je pěkně užili. Pořádali jsme dis-
kotéky, táborový oheň. Uspořádali jsme mnoho her v lese, atletický trojboj, orientační zá-
vod. Děti se učily pracovat s mapou a buzolou, poznávat turistické značky, uzlovat. Stříleli 
jsme ze vzduchovky. Současně s námi trávili v Orlických horách týden děti ze  zatopených 
oblastí. Uspořádali jsme „mezitáborové“ fotbalové utkání a musíme konstatovat, že jsme 
vždy vyhráli. Děvčata si zahrála vybíjenou, tam to bylo přesně naopak. Děti z Jesenice 
nám předvedly svou prezentaci povodní u nich - v jejich oblasti. Bylo to velice působivé 
a myslím, že to zanechalo v každém z nás něco. Získali jsme nové kamarády a doufáme, že 
už je nic tak hrozného nepotká. Volné chvíle jsme si mohli vyplnit hraním minigolfu, teni-
su nebo kopané. Společně jsme prožili čtrnáct dní, které byly pro „dospěláky“ velmi nároč-
né. Ale věříme, že děti si odnesly mnoho hezkých zážitků. Jedinou odměnou pro nás, kteří 
tábor organizujeme, je že se nám děti vždy po roce vracejí a ti odrostlejší stále vzpomínají 
na naše letní tábory. Už teď se těšíme na ten další – možná opět na BEDŘICHOVCE. 

ZÁŘÍ 2009

Sobota 5.9.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
CLUB DANCE  DJ T. Stabenow

Sobota 12.9.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč
RED BULL PARTY DJ Janda

Sobota 19.9.  16:00 - 19:00, vstupné 15 Kč
DĚTSKÉ DISCO DJ Janda

Sobota 19.9.  21:30 - 03:00, vstupné 35 Kč
OLDIES DISCO DJ T. Stabenow 

Sobota 26.9.  22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč 
LATINO MOJITO PARTY  DJ Janda
rozloučení s létem  DJ T. Stabenow

INFO: 776 712 771
Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

w w w.cultureclub.cz
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40 let knihovny v Nové Roli 40 let knihovny v Nové Roli 
70. léta70. léta

V roce 1969 byla knihovně přidělena jedna místnost na úřadě 
města (dnešní stavební odbor naproti spořitelně) o rozměrech 
5 x 10 metrů, kde bylo zároveň dětské, dospělé oddělení, 
zpracování knih a kancelář. Paní Hana Gvardová byla přijata na 
0,5 pracovního úvazku jako knihovnice a při její první návštěvě 
místnosti, která jako první sloužila jako půjčovna, byla zhrozena. 
Uprostřed byla hromada zaprášených knih. Odborná pomoc 
byla přislíbena z Okresní knihovny v Karlových Varech a po 
vytřídění a přebrání těchto knih bylo započato se zapisováním 
knih do přírůstkového seznamu. To byl květen 1969.

15. září 1969 byl první výpůjční den, a to je počátek 
profesionální knihovny v Nové Roli. První půjčovní den přišlo 
do knihovny 169 návštěvníků, půjčilo si 358 knih. Protože 
návštěvnost byla veliká, v říjnu se počet hodin pro veřejnost 
zvýšil o jeden den (na tři dny v týdnu) a pracovní úvazek byl 
také zvýšen na celý.

Půjčovní místnost sloužila jako oddělení pro děti, oddělení 
pro dospělé, oddělení zpracování knih i kancelář. V této době 
po domluvě s učitelem češtiny panem Hambergrem začínají 
pomáhat  v knihovně někteří žáci 8. a 9. tříd. 

V roce 1971 byla ke knihovně přidělena místní lidová knihovna 
v Mezirolí a tímto se novorolská knihovna stává knihovnou 
střediskovou. Pro tuto knihovnu zpracovává knihy, které tato 
knihovna dostávala v souborech.

V roce 1972 byla knihovna dva měsíce zavřena, protože 
knihovnice paní Hana Gvardová končila pomaturitní dálkové 
studium knihovnické školy a vybírala si studijní volno. 
Návštěvnost knihovny je stále velká a výpůjčky knih také 
narůstají a proto v září 1972 bylo vytvořeno ještě jedno pracovní 
místo a na poloviční úvazek nastupuje druhá knihovnice 
Ladislava Šimůnková, která přechází na dálkové studium na 
knihovnické škole v Praze. V knihovně v Mezirolí půjčuje 
knihy pan Plšek a v Božičanech Alena Seberová. V těchto 
letech patří knihovna svými výsledky k nejlepším knihovnám 
Západočeského kraje.

V září 1973 je k novorolské knihovně připojena knihovna 

Božičany. Jediná místnost, ve které knihovna byla umístěna, 
začíná být nedostačující, a proto byla knihovně přidělena 
bytovka 1+2 pod promítací kabinou kina a vchod byl z ulice 1. 
Máje. Zde bylo otevřeno dětské oddělení, které bylo vybaveno 
novými regály, a knihy přestěhovány. V oddělení pro dospělé 
zůstává paní Hana Gvardová a oddělení pro děti má na starosti 
Ladislava Šimůnková. Pro dospělé je otevřeno 2x týdně v úterý 
a ve čtvrtek a oddělení pro děti také 2x týdně v pondělí a ve 
středu. Po otevření dětského oddělení se situace zlepšila a na 
několik let se vyřešil problém s místem. Jedinou nevýhodou 
bylo, když některé děti potřebovaly naučnou literaturu nebo 
beletrii, která byla v oddělení pro dospělé, musely počkat 
do příštího půjčování a naopak, když dospělí chtěli nějakou 
dětskou knihu.

V dětském oddělení se pravidelně začínají pořádat literární 
soutěže a pracuje zde kroužek mladých knihovníků – děti, 
které mají zájem o literaturu a drobnější knihovnické práce 
např. balení knih, zakládání a rovnání knih. Při soutěžích děti 
dostávaly drobné odměny.

V roce 1975 byly zrušeny čtenářské poplatky (10,- Kč dospělí 
čtenáři). Knihovna v Mezirolí získala Krajské uznání v soutěži 
Budujeme vzornou lidovou knihovnu.

V roce 1976 odchází na rok paní Ladislava Nemčičová na 
mateřskou dovolenou a místo ní nastupuje nejprve paní Pavla 
Pechová (později začne pracovat jako vedoucí knihovny 
v Nejdku) a po ní knihovnice Marie Bešťáková z Karlových 
Varů. V tomto roce také přechází knihovna v Děpoltovicích do 
střediskové knihovny v Nové Roli

Na konci sedmdesátých let se knihovní fond rozrostl tak, 
že opět začínají být prostory knihovny nedostačující, hlavně 
v oddělení pro dospělé. Vedoucí knihovny, paní Hana Gvardová 
neustále upozorňuje na nedostatek místa. 

V roce 1979 odchází opět paní Nemčičová na dvouletou 
mateřskou dovolenou a vedoucí knihovny musí zaučovat 
nového pracovníka. Nejprve nastupuje paní Marie Leiferová 
a po půl roce nastupuje paní Marie Jirčíková. Na podzim roku 
1980 se paní Nemčičová vrací předčasně z mateřské dovolené, 
jelikož paní Jirčíková se nevrátila z dovolené.

Ladislava Nemčičová
vedoucí knihovna

Zveřejnění informace o posudku Zveřejnění informace o posudku 
o vlivech záměru na životní prostředí o vlivech záměru na životní prostředí 

Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s ust. § 16 odst. 
3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, informaci o zveřejnění posudku o vlivech záměru  

„Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná 
těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“ na životní 
prostředí v katastrálním území: Nová Role, Jimlíkov, Stará 
Role, obec: Nová Role, Karlovy Vary.

Do posudku je možné nahlížet v úředních hodinách na 
Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, budova C, 2. podlaží, č. dveří 231 a na Městském 
úřadě, odbor životního prostředí a výstavby, č. dveří 16 (úřední 
hod. po-stř. 8.00-17.00 hod.) v Nové Roli.

S obsahem posudku je také možné se seznámit v informačním 
systému EIA na internetové adrese http://www.mzp.cz/eia, kód 
záměru MZP164.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku nejpozději 
do 30 dnů  ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední 
desce  Karlovarského kraje  Ministerstvu životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 00  Praha 10 - Vršovice.

Jana  Schmiegerová
Vedoucí odboru životního prostředí  a výstavby

Tisková zpráva KÚ Karlovarského krajeTisková zpráva KÚ Karlovarského kraje

Posudek k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I“
Karlovarský kraj, jako dotčený samosprávný celek v procesu 

posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, oznamuje, že byl předložen posudek k záměru 
„Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná 
těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“.

Předmětem záměru je těžba kaolínu v novém dobývacím 
prostoru Nová Role I o rozloze 1 381 048 m2; plocha území 
předpokládané těžby bude 1 089 181 m2. Předpokládaná výše 
těžby bude činit 100 000 tun. Dobývacím prostorem budou 
dotčeny 3 katastry, a to Nová Role, Stará Role a Jimlíkov. 
V předloženém posudku je navrhováno souhlasné stanovisko 
za předpokladu splnění podmínek pro fázi přípravy, provozu 
a ukončení těžby. Oznamovatelem záměru je Sedlecký kaolin, 
a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany, společnost zastupuje Ing. 
Vojtěch Zítko – předseda představenstva.

Zpracovaný posudek je k nahlédnutí na Krajském úřadě Kar-
lo varského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Vy-
jádření k posudku je možné zaslat nejpozději do 17. září 2009 na 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 10, 100 00 Praha 10.

Mgr. Andrea Bocková
Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností, odbor kancelář hejtmana
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O Z N Á M E N ÍO Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb o době a místě konání voleb 

do Poslanecké sněmovny do Poslanecké sněmovny 
v obci Nová Rolev obci Nová Role

Starosta města Nová Role dle  § 15 odst. 1  zákona  č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Poslanecké sněmovny a o změně některých zákonů, 
oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dnech

09. října 2009 od 14.00 do 22.00 hodin a
10. října 2009 od 08.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost:
Základní umělecká škola

Nová Role, Nádražní ul.č.89, pro oprávněné občany, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ul. Jiráskova čp. 2, 3, 6, 13, 102, 107, 108, 110, 118, 129,
 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142,
 161, 174, 175, 257, 258, 259, 260, 261

ul. Nádražní  čp. 4, 5, 8, 72, 80, 85, 86, 89, 91, 96, 100,
 103, 120, 164, 172, 176, 177, 178, 217, 218,
 219, 220, 221, 222, 228, 254, 255, 263,
 278, 279, 280, 288, 291, 298, 300, 304, 
 313, 329
                                
ul. Chodovská čp. 15, 39, 42, 81, 82, 83, 84, 93, 114, 116,
 137, 149, 150,156, 168,170, 233, 252, 256, 
 264, 286, 293, 306,320,323,328

ul. Příčná čp. 111, 115, 151, 290

ul. Hřbitovní čp. 16, 17, 18, 21, 99, 321

ul. Ke Stájím čp. 20, 152

ul. Pod Homolkou čp. 25, 26, 314

ul. Polní čp. 30, 31, 33, 43, 52, 54, 167, 289,319

ul. Luční čp. 34, 35, 36, 49, 53, 60, 270, 272, 273,
 274, 305, 315, 318, 325, 327

ul. Mlýnská čp. 265, 266, 267, 268, 269

ul. Za Zastávkou  čp. 275, 294, 324, 326

ul. Rolavská čp. 87, 101, 104, 106, 153, 234, 262,

ul. Pod Nádražím čp. 122, 123, 138, 154, 169, 173, 243, 244, 
 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 316

ul. Na Bouchalce čp. 143, 144, 146, 155, 157, 159, 160, 162,
 163 ,253, 317

ul. Za Tratí čp. 79, 124, 135, 136

ul. K Lávce čp. 281, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 295,
 296, 297,299,301,302, 303

Nová Role čp. 45, 68, 75, 88, 112, 119, 171    
 č.e. 170,152

Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost:
Základní škola, 

Školní ul. č. 232, Nová Role, pro oprávněné občany, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ul. Husova čp. 41, 44, 47, 48, 50,51, 59, 61, 62, 70, 71,
 74, 76, 92, 94, 208,209,210

ul. Svobodova čp.  95, 97, 105, 179, 180, 181, 182, 183,
 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 198,
 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

ul. Krátká čp. 113, 117, 147

ul. Chodovská čp. 158, 165, 166, 200, 235, 236

ul. 1. Máje čp. 191, 192, 193, 194, 195, 196 

ul. U Plynárny čp. 309, 310, 311, 312, č.e. 200

Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost:
Základní škola, 

Školní ul. č. 232, Nová Role, pro oprávněné občany, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu

ul. Tovární čp. 1, 19, 27, 29, 32, 37, 38, 121, 238, 239,
 242, 271, 276

ul. Bezejmenná čp. 55, 57

ul. Na Pěší zóně čp. 125, 148

ul. Školní čp. 63, 65, 67, 69, 224, 225, 226, 227, 231,
 232, 240

ul. Chodovská čp. 223, 241

ul. Rolavská čp. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 229, 230,
 237, 277, 322, č.e. 32,173

Nová Role, část Jimlíkov: všechna č.p. a  č.e. 

Místem konání voleb v okrsku č. 4 je  místnost:
Knihovna Mezirolí č.p. 49

Pro oprávněné občany podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Nová Role, část  Mezirolí   všechna čísla popisná a evidenční 

Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a občanství. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. 
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do 
Poslanecké sněmovny nebo nehlasuje na voličský průkaz, 
okrsková komise hlasování neumožní.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny 
před konáním voleb do poštovní schránky. Prosíme proto občany, 
aby si své schránky řádně označili, abychom jim hlasovací lístky 
mohli doručit. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volebních 
místnostech.  

Pokud máte zdravotní problém a přejete si i tak odvolit, je 
možno nahlásit své jméno a adresu a členové komise se dostaví 
v den voleb s přenosnou volební urnou k Vám domů a umožní 
Vám tam odvolit.      

Lenka Žigovičová, DiS.
Vedoucí správního odboru
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Vzhůru do nového školního roku!Vzhůru do nového školního roku!

Tak už je to zase tady – školní rok 2009/2010 se pomalu ale 
jistě rozjíždí. Odpočatí po prázdninách zasedají žáci do školních 
lavic, aby opět získali co nejvíce vědomostí a dovedností více 
či méně potřebných pro budoucí život. Opět je čeká i plno 
zábavných i akčních projektů, které pro ně naši učitelé již 
tradičně připravují. 

Pojďte s námi ještě zavzpomínat, jak jsme s dětmi ukončili 
loňský školní rok. Protože žáci 4.A chtěli využít svých 
zkušeností z celostátní historické soutěže, uspořádali spolu 
s páťáky středověké hrátky pro mladší spolužáky. Připravili si 
sami kulisy, oblékli si historické oblečení, rozdělili se do skupin 
a připravili celkem 20 stanovišť, které si dětičky musely samy 
najít a splnit potřebné úkoly. Po jejich splnění měly povoleno 
dojít si k princezně do truhlice pro odměnu. Úkoly splnily 
všechny děti – blahopřejeme! A vám starším – žákům ze 4.A 
a 5.A děkujeme za perfektně připravený den v našem školním 
království. Zde jsou ukázky z některých stanovišť.

Střelba na rytíře

Házení kroužků na tyč

Přenášení pokladu

Hledání rozdílů

Dobývání hradu

Sladká odměna od princezny

Organizace školního roku 2009/2010Organizace školního roku 2009/2010
Zahájení školního vyučování 1. 9. 2009
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2009
Vánoční prázdniny 23. 12. 2009 – 1. 1. 2010 
 (vyučování začne 4. 1. 2010)
Ukončení 1. pololetí 28. 1. 2010
Pololetní prázdniny 29. 1. 2010
Jarní prázdniny (KV) 8. – 14. 3. 2010
Velikonoční prázdniny 1. – 2. 4. 2010
Ukončení školního roku 30. 6. 2010
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2010
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Vážený pane králi Jiříku z Poděbrad!

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s průběhem cesty našeho poselstva Důšata od Rolavy z Čech až na 
konec světa, jejímž cílem byla mírová jednání s panovníky evropských zemí.

Naše cesta začala 16.2.2009, kdy jsme se připojili k ostatním poselstvům. Sepsali jsme si seznam potřebných 
věcí na cestu, vytvořili si vlastní erb a pojmenovali se po naší vůdkyni Důšata od Rolavy. Ustanovili jsme 
si svůj Řád rytířů sv. Michaela. Naše putování mohlo začít.  V každé zemi jsme se představili krátkým 
povídáním o naší vlasti, které jsme si rovněž předem připravili.

Naše první kroky vedly do Němec, Burgundska a Brabantu. Zde jsme se zúčastnili rytířského turnaje, kde 
si naši rytíři vyzkoušeli různé souboje s dřevci i meči, na koních i na vlastních nohách a velice dobře si vedli. 
Nejlepší pasovali na rytíře. Dámy v krásných šatech doprovodily turnaj tancem a zpěvem, připravily i dobré 
občerstvení.

Při cestě Německem jsme také uspořádali 
soutěž v poznávání věcí po čichu. To byla velká 
legrace.

V Anglii nás přivítali líbáním. Král Eduard 
IV. nás přijal na hradu Tower, o kterém jsme 
se rovněž dozvěděli mnoho zajímavého. Král 
nám ukázal nejen hrad, ale i obory a zahrady, 
kde jsme viděli mnoho divé zvěře v klecích. 
Na připomenutí naší návštěvy ve zvířetnících 
anglických jsme si vyrobili masky zvířat 
a uspořádali jsme veselou karnevalovou slavnost. 

Z Londýna jsme vyjeli vyjednávat do Francie, 
kde se nám asi nejvíce líbilo. Užili jsme si jednak 
při „honbě na vlky“, kdy jsme mnohými způsoby 
vlky uháněli a mnoho zábavy si při tom užili. 
Rovněž oblíbené francouzské sporty – fotbal a pétanque jsme si zahráli, dokonce jsme uspořádali velký 
turnaj. A co teprve soutěž ve stavbě věží z různých materiálů – kostek, papíru, karet a různých stavebic. To 
byla zábava. Naše nejvyšší věž měřila 2,5 m.  Při poslechu francouzské pověsti o Meluzíně jsme zase vytvořili 
pěknou papírovou koláž do kroniky.

Snad nejhůře nás přijali ve Španělsku a Portugalsku. Potupně o nás mluvili a došlo i k vzájemnému  střetu. 
Naše bitva probíhala naštěstí pouze s papírovými koulemi na skalách Tisovského vrchu. V Portugalsku jsme 

se vydali až na konec světa (Stella obscura). Nalezli jsme skalnatý útes na vrcholu Pajndl a zde jsme museli 
prokázat své znalosti z putování poselstva Evropou. O Španělsku a Portugalsku jsme nashromáždili mnoho 
zajímavostí a naše mluvčí Lůca sestavila pěknou prezentaci. Rovněž jsme si vyzkoušeli tanec flamenco.

Cestou nazpět jsme se vraceli přes zemi francouzskou a prošli jsme Itálií a Rakouskem. Při cestě nám byly 
ukradeny naše zápisky v kronice, ale my jsme je při bojové hře získali opět nazpět.  

V měsíci květnu jsme se vydali se svým poselstvem na setkání republikové, jež konalo se v táboře velikém, 
Nová Rabyně zvaném, na břehu moře Slapského. Zde jsme se zábavných klání zúčastnili, báječnou ohňovou 
šou zhlédli a s ostatními poselstvy se utkali. Zpět domů k Rolavě jsme se coby vítězové vrátili a mnoho odměn 
si přivezli.

Při našem putování jsme se velice mnoho o Evropě a Evropské unii dozvěděli, známe její členy, vlajky 
členských zemí, vlajku EU jsme i vyrobili. Na hradě Klenová jsme i oslavili Den Evropy (9.5.) – pro kamarády 
jsme připravili putování evropskými zeměmi s různými zajímavými úkoly. I my jsme si připravili soutěž ve 
znalostech o Evropské unii. 

Náš králi Jiříku, my, Důšata od Rolavy, Ti děkujeme, že jsi nám prokázal tu čest a pověřil nás úkolem 
domluvit spolupráci a mír v zemích Evropy. Snažili jsme se Tvé úkoly splnit co nejlépe a neudělat ostudu.

Kancléř  Lukáš z Hunce nad námi bděl a naše kroky sledoval. 
                                                                                                                 Poselstvu zdar!               

DŮŠATA OD ROLAVY
Léta páně 2009

DOPIS KRÁLI JIŘÍMU Z PODĚBRADDOPIS KRÁLI JIŘÍMU Z PODĚBRAD

O prázdninách nám (žákům 4.A) přišlo konečné potvrzení našeho vítězství v soutěži poselstev. Dostali jsme ale ještě úkol – napsat králi Jiřímu 
zprávu o našem putování Evropou, která bude použita do tisku. Nechceme ošidit ani vás – Novoroláky, kteří jste nám fandili, a zkrácenou verzi 
naší zprávy vám předkládáme.     
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Platné řidičské průkazy Platné řidičské průkazy 
vydané v ČRvydané v ČR

Typ 4
vydáván v rozmezí 1994 - 1996
povinná výměna: do 31.12.2010

Typ 5
vydáván v rozmezí 1997 - 2000
povinná výměna do 31. 12. 2010

Typ 6
vydáván v rozmezí 
1. 1. 2001 - 30.4.2004
povinná výměna do 31.12.2013

Typ 7
vydáván od 1.5.2004
datum platnosti je vyznačeno 
na přední straně řidičského průkazu

Řidičský průkaz si můžete vyměnit 
na adrese: Magistrát města Karlovy 
Vary, U Spořitelny 2

Úřední dny: po - st 8 -17 hod,
                    pá 8 – 12 hod.
Potřebujete: 
1 foto, dosavadní ŘP, 50,-- Kč

Z jednání Rady města Z jednání Rady města 
Nová RoleNová Role

Nákup automobilové cisterny pro 
SDH Nová Role byl předmětem jednání 
několikrát. Za účasti hasičů Hlavní 
správy Karlovarského kraje i velitele 
SDH v Nové Roli bylo vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele CAS (cisternová 
automobilová stříkačka), kde převládalo 
kriterium ceny.  Ze tří nabídek komise 
k tomu ustavená vybrala a doporučila 
RMě nákup vozu za necelých 5 milionů 
korun, který splňuje všechna kriteria 
moderní hasičské výzbroje odpovídající 
potřebám JSDH velikosti té naší.  Město 
Nová Role zajistilo peníze na nákup 
tohoto moderního nového vozu z 
dotace Ministerstva vnitra ČR (2,5 mil. 
korun) dále  z dotace Krajského úřadu 
Karlovarského kraje (1 mil. korun) 
a z rozpočtu města (1,5 mil. korun).

Veřejné zakázky byly vyhlášeny i na 
další plánované investiční akce města. 
Po zpracování projektové dokumentace 
a vydání stavebního povolení bylo 
vypsáno výběrové řízení na generální 
opravu Zdravotního střediska v Rolavské 
ulici. Na základě nejnižší cenové nabídky 
ve výši 5.950.238,- Kč včetně DPH byla 
vybrána fi rma Thermia – BAU. Smlouva 
o dílo byla s touto fi rmou sepsána tak, 
aby celá akce mohla být prováděna 
za provozu stávajících ordinací a s 
přestěhováním lékařek ze Zdravotního 
zařízení v Tovární ulici nejpozději do 
31. 12. 2009. 

Zároveň bylo vypsáno nabídkové 
řízení na stavbu nových parkovacích 
míst u Zdravotního střediska v Rolavské 

ulici. Rada města tuto akci zadala fi rmě 
Kanov, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu 
305.455,- Kč vč. DPH a s jejíž prací za 
léta spolupráce má dobré zkušenosti.

V 70. letech minulého století byl 
v Mezirolí vybudován sběrač po-
vrchových vod, který vede přes pozemek 
pana Kubíka. Stářím se tento sběrač 
začal bortit stejně tak jako sběrná šachta. 
Rada města schválila opravu celého 
tohoto zařízení v ceně 70.446,-- Kč 
včetně DPH.

Vzhledem k tomu, že ČEZ připravuje 
výměnu drátů elektrického proudu za 
kabelový rozvod v obci Jimlíkov, bylo 
město vyzváno, aby si zajistilo svůj kabel 
na veřejné osvětlení této obce. K tomu 
RMě uložila OŽPV MěÚ v součinnosti 
s investorem rozvodů el. energie zajistit 
uvedenou opravu veřejného osvětlení 
v ceně cca 200.000,- Kč.

RMě vzala rovněž na vědomí žádost 
občanů z Jiráskovy ulice v Nové Roli 
o zavedení rozvodů kabelové televize 
do této ulice. K tomu uložila OŽPV 
MěÚ zajistit kalkulaci předpokládaných 
nákladů města v takové investici a poté 
zajistit svolání jednání vedení města 
s žadateli o možnostech města k řešení 
jejich žádosti.

Celé zápisy z jednání Rady města 
v Nové Roli jsou k dispozici na 
internetových stránkách města www. 
novarole.cz nebo u zastupitelů města.

 Ladislav Cinegr, 
místostarosta města

Lékárna ČtyřlístekLékárna Čtyřlístek
NOVÁ  ROLENOVÁ  ROLE

Změna provozní doby  od 1. září 2009 – 
zkušebně

PO – Pá      7.30 – 18.00 hod.
SO             9.00 – 12.00 hod   

PharmDr. Hana Brandtlová

Výzva k zaplacení Výzva k zaplacení 
místních poplatkůmístních poplatků

Dovolujeme si Vám připomenout, že se 
blíží doba splatnosti místního poplatku 
za odpad – termín zaplacení  30. 9.
Poplatky uhraďte na účet města č. 9005-
3021341/0100 nebo v pokladně úřadu.

Kateřina Černá 
Vedoucí ekonomického odboru       

PoděkováníPoděkování

Fotbalový klub Nová Role děkuje pracovníkům fi rmy Abso Best z Nové Role za sponzorskou pomoc 
při opravě kontejneru na TKO.
Hlavní poděkování pak patří majiteli fi rmy panu Mikhailovi Savinykhovi za jeho ochotu a vstřícnost, 
se kterou umožnil opravu kontejneru provést.

Z pověření VV FK Nová Role:
Jiří Hájek- předseda FK Nová Role
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Působení vandalů v Rolavské uliciPůsobení vandalů v Rolavské ulici

Školní jídelnaŠkolní jídelna

I TOHLE DOKÁŽE ČLOVĚK, ANEB I TOHLE DOKÁŽE ČLOVĚK, ANEB 
EKOLOGIE U GARÁŽÍ NA KAOLÍNCE EKOLOGIE U GARÁŽÍ NA KAOLÍNCE 

Letní slavnosti v DěpoltovicíchLetní slavnosti v Děpoltovicích
1. 8. 20091. 8. 2009
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7. ročník - FESTIVAL BEZ HVĚZD7. ročník - FESTIVAL BEZ HVĚZD

Sedmý ročník Festivalu 
Bez hvězd je minulostí. 
Jaký byl? Věnován obětem 
komunistického režimu 
v kraji, navštívilo jej 120 
platících diváků. V dopro-
vodném programu, který 
byl zahájen v 15 hodin, se 
představili zástupci Konfe-
derace politických vězňů 
Jaroslav Huml a Kamil Rů-
žička. Film „Věž smrti“ se 
z důvodu autorských práv 
ČT nemohl nakonec odvy-
sílat, a proto byl nahrazen 
náhradním filmem Roz-
hořčené ženy z Clayoquotu 
z programu Ekokina Soko-
lov. (Velmi zajímavý film 
o tom, že ti, kterým stojí 
za to vlastním tělem bránit 
kácení stromů, mohou být 
nejen mladí lidé, jak jsme 
zvyklí u nás, ale třeba i ba-
bičky.)
 V hlavním programu se 
vystřídalo celkem šest hu-
debních skupin. Od regio-
nálních Friday (vítěz Hit-
parády KVRM 2008) po 
sokolovskou kapelu 3Brats, 
která nahradila avizované 
Eternal Fire.

V programu dále vystoupilo sušické duo Or-
chestra a hlavní ne-hvězda festivalu Please The 
Trees. Co  nejvíc nabudilo novorolské publikum 
bylo vystoupení kapely Hentai Corporation. 
Večerní program doprovázel slam poet Bohdan 
Bláhovec, jehož gejzíry slov a veršů si vyslouži-
ly  slušný ohlas. Závěr patřil plzeňským Muerta 
Mente, exotické bubny a bubínky za doprovodu 
fireshow ukončily sedmý ročník Festivalu Bez 
hvězd. Děkujeme městu za finanční podporu, 
dále TJ Nová Role, TIC a restauraci Karibu. 

Eduard Bartůšek,
o.s. Mánička, www.kvrm.cz  

foto: Ladislav Duchoň

E-box lidem usnadní E-box lidem usnadní 
třídění drobných třídění drobných 
elektrozařízeníelektrozařízení

Naše město Nová Role se ve spolu-
práci se společností ASEKOL rozhodla 
usnadnit občanům třídění vysloužilých 
malých elektrozařízení. Každý občan 
má nyní možnost zanést starý mobil, 
kalkulačku, telefon, drobné počítačové 
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač 
na obecní úřad a zdarma se jej zbavit 
vyhozením do připravené nádoby, tzv. 
E-boxu. Je umístěn v přízemí budovy 
MěÚ. Kolektivní systém ASEKOL ná-
sledně zajistí zdarma odvoz a ekologic-
kou likvidaci. 

Hlavním cílem vedle usnadnění tří-
dění drobných elektrozařízení je také 
zvýšení množství sebraných malých 
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v 
komunálním odpadu. Pokud se elek-
trospotřebič obsahující zdraví škod-
livé materiály vyhodí spolu s běž-
ným odpadem do popelnice, nedojde 
k jeho recyklaci, ale skončí na řízené 
skládce. Tak zcela zbytečně dochází 
k hromadění odpadu, který by mohl 
být znovu využit. Naopak pokud je 
elektrozařízení odevzdáno k recykla-
ci, je zajištěno, že drtivá většina vy-
sloužilého spotřebiče bude opětovně 
využita. Šetří se tak přírodní zdroje 
a životní prostředí. Podrobnosti o tří-
dění elektroodpadu najdete na www.
elektrosrot.cz

Pozvánka na konzultační večer „Zelená úsporám“Pozvánka na konzultační večer „Zelená úsporám“

Od 22.04.2009 můžete využít státní podporu na:
• Úsporu energie na vytápění
• Podporu novorostavby v pasivním energetickém standardu
• Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
• Možno získat bonus za vybrané kombinace opatření
Nevíte jak na to?
Město Nová Role spolu se Štěpánkou Klimentovou, finanční manažerkou OVB Allfi-

nanz a.s. a jejím týmem pro vás připravilo bezplatný konzultační večer. Pro bližší informa-
ce si přijďte ve čtvrtek 10. září 2009 v 18.00 hodin do přísálí KD v Nové Roli – 1. patro.

Please The Trees

Muerta Merte
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Oslavy 650 let Božičan obrazemOslavy 650 let Božičan obrazem

Karlex Zajíc Company

OhňostrojPetr Bende BandLety balónem

Prodej paliv, autodoprava
Objednávková kancelář na tuhá paliva

Milan Vachel • Žižkova 896, Nejdek
(naproti radnici)

Kontakt: 353 925 558, 602 191 239, 607 761 131

 • Brikety 
 • Mostecké uhlí
 • Pytlované brikety 20 kg
 • Rozvoz pytlovaných briket po domluvě
 • Doprava sypkých materiálů

KOUPÍM HELIGONKU (I POŠKOZENOU) 
nebo jinou knoflíkovou harmoniku

Děkuji předem za Vaší nabídku
Tel.: 352 695 336



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

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

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

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová okna

SUPER CENY ŽALUZIÍ
na plastová oknadále nabízím:

žaluzie vertikální >
sítě proti hmyzu >
shrnovací dveře >
od 1500 Kč
polstrování dveří >
950-1050 Kč

Fa. Pavel Doležel, tel.:602 160 734
Školní 735 , Chodov

tyčka - provázek
890-940 Kč

třídílné okno řetízek
1200 Kč
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Potřebujete půjčit peníze 
nebo konsolidace půjček?

rychlé vyřízení• 
hotovost až do domu• 
měsíční splátky• 
na 7 až 12 měsíců• 
hotovostní půjčky• 
do 50.000 Kč
konsolidace se zástavou  •

nemovitosti

Telefon: 777 130 875


