
Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

v dnešním úvodníku Novorolského zpravodaje bych 
se chtěl zamyslet nad ekologií v našem krásném městě. 
Zatím krásném... 

I když houby do dnešního dne, kdy píši tento úvodník, 
moc nerostou, a ani počasí nenasvědčuje, že by ještě letos 
nějak moc rostly, vydal jsem se dvakrát do lesa pokusit 
se nějaké najít. Poprvé jsem skoro žádné nenašel, podruhé 
to bylo o něco lepší. Nechci Vás ale informovat o tom, 
jak je to s mým houbařením, třeba jen rostou „daleko 
od sebe“, ale chci Vám říci, co jsem přitom zjistil, když 
jsem tak chodil po lese. Scenérie a příroda je okouzlující, 
ale jen do doby, než se pořádně podíváte kolem sebe, kudy 
to vlastně kráčíte. V hlubokém lese daleko od komunikací 
a lesních cest totiž naleznete velké množství odpadků 
(plastových lahví, obaly od dětských džusů, plechovky 
od konzerv, nábytek, ale i pneumatiky). Nevím, co se to 
s námi děje, ale je to alarmující. Myslím si, že by mělo 
být nám - myslícím bytostem (píše se o tom v různých 
encyklopediích) vrozeno, že pokud jdu do přírody, tak 
ji budu chránit a ne ji devastovat. Natož úmyslně do lesa 
vozit odpad. 

Druhá věc, která mne nenechává klidným, je stále 
značná nedisciplinovanost některých našich občanů při 
sběru a likvidaci komunálního dopadu. Stále je vidět, 
že někteří občané žijí v hlubokém socializmu a myslí si, 

že se jich nic takového netýká. Myslí si patrně, že když 
zaplatí za komunální odpad poplatek 500,- Kč, tak 
nemusí ctít žádná pravidla a odpad mohou odložit třeba 
vedle kontejneru. To je ale velký omyl! Každý občan Nové 
Role, Mezirolí i Jimlíkova přece ví, že město k tomuto 
účelu zřídilo vlastní sběrný dvůr, kde každý občan může 
zdarma uložit objemný odpad. 

Nedávno jsem byl na setkání starostů v bavorském 
městečku Hirschau nedaleko Weidenu, kde jsme také 
narazili na otázku svozu a ukládání odpadu. Mohu 
odpovědně říci, že sice nemají tak propracovaný sběrný 
systém jako my, ale co kolegovi starostovi osobně závidím, 
je zodpovědnost obyvatel jeho města, kteří vozili objemný 
odpad, plasty, sklo, papír, trávu ale i elektro (baterie, 
ledničky, zářivky, televize) do jejich sběrného dvora. 
Tento odpad již měli občané roztříděný na plasty barevné 
a čiré, sklo barevné a čiré, papír reklamní, kancelářský, 
kartony i elektroodpad. K dokreslení musím ještě uvést, 
že byla sobota dopoledne. Pro mne to byl zážitek jako 
z filmu o hvězdných válkách či nějaké sci-fi vzdálené 
budoucnosti. 

Ptám se Vás, milí spoluobčané, co si o tomhle myslíte, 
proč to někde jde a městečka jsou jak malovaná, a proč 
u nás musí odpad hyzdit okolí kontejnerů a ještě k tomu 
les...?

Václav Heřman
starosta města Nová Role



Vítáme děti do života Vítáme děti do života 

Vážení rodiče, blahopřejeme 
k narození Vašich dětí:

Apolena Aubrechtová
Lucie Bocková
Jiří Bauer
Štěpánka Čonková
František Vrácovský

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 
říjnu.

Významné životní výročí oslaví tito 
občané:

 
Veronika Pavlovičová
Vlasta Tůmová
Bedřiška Kišová
Miloš Volf
Erika Kabourková
Jozefína Hořáková
Miloslav Handšuh

Přejeme hodně zdraví a štěstí!

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Informace z úseku Informace z úseku 
matrik a evidence matrik a evidence 
obyvatelobyvatel

Blíží se konec roku a také termín 
voleb do Zastupitelstev krajů a opět 
je aktuální otázka platnosti některých 
občanských průkazů (dále jen OP) 
vydaných do konce roku 2003. 

POZOR platnost končí pouze 
u občanských průkazů tzv. růžové 
občanky, bez strojově čitelné zóny. 
Strojově čitelná zóna jsou dva řádky 
písmen a čísel v dolní polovině
dokladu. Výjimku mají občané
narození před 01. 01. 1936, kterým 
zůstavují OP platné jak je na OP 
vyznačeno.

Pokud máte občanský průkaz vydaný 
do konce roku 2003, ale jedná se již 
o nový typ zelenkavé a fialové barvy 
se strojově čitelnou zónou – je tento OP 
platný do doby vyznačené na přední 
straně OP.

V případě, že si budete žádat o nový 
OP, je nutné předložit vyplněnou 
žádost, jednu fotografii ze současnosti 
a stávají OP nejpozději 30 dní před 
skončením platnosti. U zmiňovaných 
OP to znamená nejpozději do konce 
listopadu.Vyhnete se tak nepříjemným 
situacím bez platného OP při
vyřizování záležitostí na úřadech 
v bankách či na poště.

Při žádosti o vydání prvního OP 
pro 15leté si přikládá ještě Osvědčení 
o státním občanství žadatele. Státní 
občanství lze doložit i platným 
cestovním dokladem ČR. Žádost 
o vydání osvědčení o státním občanství 
dítěte se podává na MěÚ matrika. Zde 
je nutné doložit rodný list dítěte a rodné 

listy rodičů. Je-li některý z rodičů 
nebo prarodičů narozen v cizině pak 
se dokládá i jejich státní občanství. 
Žadatelem je jeden z rodičů, který 
se prokáže vlastním platným OP.

Alespoň jednou za čas si platnost 
svých osobních dokladů zkontrolujte. 
Osobní doklady si hlídejte zvláště 
při cestování nebo stěhování. Také 
při dlouhodobém pobytu v zahraničí 
je nutné hlídat čas k výměně OP nebo 
cestovního dokladu.

 
Ke dni 15. 09. 2008 je v našem městě 

hlášeno k trvalému pobytu 4124 osob. 
Z toho je 577 dětí do 15 let. 259 obyvatel 
jsou 75letí a starší. Čtyři obyvatelky 
jsou starší 90 let. Nejstarší obyvatelka 
oslaví na konci letošního roku 102 let.

Od počátku letošního roku 
do současné doby přibylo 29 nových 
občánků.

Snímky pod článkem jsou 
z posledního vítání občánků, kde 
se sešli po prázdninách rodiče 
a příbuzní 19 nových miminek z Nové 
Role a z Božičan.

Videozáběry z této slavnosti 
si můžete shlédnout na webových
stránkách města Nová Role.

Svatebních obřadů se uskutečnilo 
ve zdejším matričním obvodě zatím 
16.

Další informace z oblasti matričních 
událostí a evidence obyvatel Vám
ráda poskytnu v kanceláři matrika MěÚ 
Nová Role č. dv. 11 nebo telefonicky 
Po a St 8,00 - 17,00 hodin.

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Vítání občánků 23. září 2008Vítání občánků 23. září 2008

Hon na lišku v RittersgrünuHon na lišku v Rittersgrünu

Zveme všechny spoluobčany na výlet do Rittersgrünu. Zájezd 
se uskuteční dne 5. října 2008. Odjezd je v 11,30 hodin od Kulturního 

domu v Nové Roli, předpokládaný návrat po 18 hodině. Zájemci 
se mohou hlásit na podatelně MěÚ nejpozději do 2. října do 15 
hodin. 

Poplatek činní 100,- Kč.



Z jednání Rady města Z jednání Rady města 
Nová RoleNová Role

37. zasedání RMě v kontrole plnění 
přijatých usnesení uložilo tajemníkovi 
MěÚ zajistit zveřejnění záměru 
obce na výpůjčku celé budovy čp. 
264 v Nové Roli hasičům. K tomuto 
kroku přistoupila z toho důvodu, že
dosavadní smlouva o spolupráci mezi 
Městem Nová Role a SDH Nová Role 
pozbyla platnosti již v roce 2006.

Na základě zajištění změny 
nájemného od 1. 1. 2009 u platných 
smluv na pozemky schválila RMě 
dohodu o ukončení nájemní smlouvy 
s ČZS ZO Stará Bouchalka. ZO Stará 
Bouchalka platila nájemné na základě 
letité smlouvy, která nebyla schopna 
reagovat na současné ekonomické 
podmínky. Převážná většina
zahrádkářů v této lokalitě si pozemky 
již odkoupila a ostatním město 
nabídlo přednostní uzavření smlouvy 
na pronájem.

Vzhledem k tomu, že ZO ČZS Stará 
Bouchalka na dohodu nepřistoupila, 
rozhodla RMě o ukončení smlouvy 
výpovědí.

Tato schůze RMě konstatovala, 
že nadále probíhá jednání s ČD 
o možnosti koupě budovy u nádraží 
pro potřeby města.

Koupí Zdravotního střediska 
v Rolavské ulici získalo město garáž 
v suterénu této budovy. Proto RMě 
rozhodla vyvěsit záměr pronájmu 
garáže v Tovární ulici čp. 237, která 
dosud sloužila pro služební auto.

Zamítnuta byla žádost provozovny 
„Golden club“ o zřízení předzahrádky 
v čp. 241/7 v Chodovské ulici.

V bytových záležitostech mimo jiné 
RMě schválila žádost nového učitele 
ZŠ o snížení nájemného v bytě města 
na cenu, která obecně platí pro byty I. 
kategorie ve staré zástavbě.

Dále RMě schválila v souladu 
se zákonem č. 107/2006 Sb.
jednostranné zvýšení nájemné u bytů 
v majetku města s účinností od 1. 1. 
2009 takto:

- nájemné u bytu I. kategorie 
v Nové Roli se zvyšuje 
z dosavadních 18,29 Kč/m2 
na 21,80 Kč/m2

- nájemné u bytů I. kategorie 
v Božičanech se zvyšuje 

z dosavadních 16,77 Kč/m2 
na 18,46 Kč/m2

- nájemné v DPS se nemění
- nájemné v bytech města 

postavených od roku 1997 
zůstává na ceně 42,75 Kč/m2.

RMě vyhodnotila všechny řádně 
obdržené nabídky na koupi bytu č. 
27 v ulici 1. Máje 193 a doporučuje 
ZMě byt prodat nejvyšší nabídce, tj. 
za 790.000,-- Kč.

38. zasedání RMě mimo jiné uložila 
OŽPV MěÚ na základě předložené 
žádosti o koupi pozemků v Nové Roli 
k výstavbě RD (v souladu s pravidly 
města k prodeji nemovitostí) zveřejnit 
záměr obce prodeje pozemků v lokalitě 
u hřbitova o celkové výměře 4.828 
m2.

Dále schválila ukončení nájemního 
vztahu mezi městem a paní Věrou 
Hlávkovou na nebytové prostory 
dosud využívané jak zubní laboratoř 
ve Zdravotním středisku v Rolavksé 
ulici na žádost jmenované.

V personálních záležitostech 
odvolala RMě z funkce člena
finančního výboru paní Marii
Vlčkovou, která se odstěhovala 
z Nové Role, stejně tak jako Ing. Petra 
Formana.

Doplnila složení povodňové komise 
města a uložila starostovi města
proškolit nové členy.

Vzala na vědomí zápisy z jednání 
komisí rady a osadních výbor. 
A schválila zpracovanou územní studii 
„Obytná skupina 41 RD Mezirolí“, 
přičemž souhlasila s jejím využitím
jako podkladu pro změnu ÚP města.

39. zasedání RMě v kontrole 
usnesení konstatovalo, že Jednota 
Toužim souhlasí s ukončením nájmu 
v Kulturním domě k 31. 12. 2008, 
a proto uložila tajemníkovi zveřejnit 
záměr obce na nový pronájem prostor 
od 1. 1. 2009. Smlouva na nový 
pronájem bude s nájemci uzavřena 
na dobu do zahájení rekonstrukce 
prostor, která je v plánu.

Dále RMě projednala žádost
praktické lékařky pro děti a dorost 
v Nové Roli MUDr. Hartmanové 
na osazení kovových mříží do oken, 
vytvoření nového sociálního zařízení 

pro personál, opravu stávajícího 
sociální zařízení pro pacienty 
a stavební úpravy ordinace. RMě 
konstatovala, že rozpočet města
pro rok 2008 uvažoval s částkou 
5.195.000,-- Kč na nákup 
Zdravotního střediska v Rolavské 
ulici od MUDr. Pitelové, a protože 
jsme předpokládali nutnost oprav, 
je v rozpočtu uvažováno s dalšími 
penězi, a to s částkou 1.500.000,-- Kč 
na stavební úpravy, havarijní opravy 
kanalizační přípojky, vodovodní 
přípojky s rozvody el. proudu.

V současné době je před
dokončením PD na uvedené opravy 
včetně podlahové krytiny.

RMě si je vědoma, že budova 
zdravotního střediska je ve značně 
opotřebovaném stavu stejně jako
budova samotného úřadu města, 
kulturního domu, knihovny, DDM 
apod.

Rozpočet města však disponuje 
s omezeným množství finančních 
prostředků a veškeré opravy, údržbu 
či nové investiční akce je nutné předem 
plánovat a vytvářet peněžní rezervy.

Z těchto důvodů se RMě v současné 
domě rozhodla požadavkům 
MUDr. Hartmanové v plném rozsahu 
nevyhovět a zařadit je spolu s ostatními 
požadavky do návrhu rozpočtu města 
v příštích letech.

Dále RMě vzala na vědomí informaci 
FK Nová Role o dohodě s TJ Nová 
Role ve věci postoupení části p.p.č. 
1049/1. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o pozemky města, je RMě názoru, 
že postup obou sportovních organizací 
je v rozporu s právem i uzavřenými 
dohodami s městem, a tudíž absolutně 
neplatná. Proto RMě uložila
tajemníkovi MěÚ s tímto stanoviskem 
seznámit oba subjekty a vyzvat 
je ke společnému jednání s vedením 
města.

Tato schůze RMě rovněž schválila 
poskytnutí finančního příspěvku 
na vybavení každého žáka první třídy 
naší školy (celkem jich je 34) ve výši
250,-- Kč.

Celé zápisy z jednání RMě jsou 
na internetových stránkách města
www.novarole.cz.

Cinegr Ladislav

místostarosta města



Festival bez hvězdFestival bez hvězd

V sobotu 2. 8. 2008 ožilo novorolské koupaliště Festivalem 
bez hvězd, který předvedl nejen hudební, ale i taneční talenty. 
Součástí byly i přednášky a promítání v infocentru týkající 
se krušnohorské přírody.

V 15.00 uvítala prvních pár návštěvníků přednáška 
Mgr. Vladimíra Melichara z Agentury ochrany přírody a krajiny, 
která přiblížila stav fauny a flóry v západní části Krušných 
hor. Ekologickou štafetu převzal Tomáš Kábrt ze sokolovského 
Ekokina s filmy Krajina Tajemství a Aleje jako součást naší 
krajiny. Škoda, že atmosféru promítání narušovaly zvukové 
zkoušky, které začaly probíhat na festivalovém pódiu (které 
bylo opravdu blízko). Po ekokině si již návštěvníci mohli vybrat 
zda se přesunout k poslechu první kapely, nebo zda zůstat 
na přednášku Petra Mikšíčka, který se blíže rozhovořil a své 
knize Znovuobjevené Krušnohoří.

Těm, kteří se vydali vstříc hudebním zážitkům, se jako první 
představila žlutická formace Plewel. Přímo k pódiu se však 
vydalo jen pár lidí, většina totiž postávala ve stínu s pivem 
v ruce, aby se uchránili před ataky slunečních paprsků. Chudáci 
kluci z kapely se tedy nedočkali kotle fanoušků, ale obrovského 
vedra. Škoda, protože za jiných podmínek by se toho kotle určitě 
dočkali.

Poté co kapela dohrála, se objevila taneční skupina Rappresent, 
která úspěšně prokládala hudební pauzy (pro ty, co jejich jméno 

nikdy neslyšeli, Rappresent se stali mistry ČR ve street dance).
Po nich přišla na řadu v kraji již známá a oblíbená kapela

X-left to die. Ta rozproudila krev diváků ve větším měřítku, 
především díky charismatickému a živelnému výkonu frontmana 
Davida. Přízeň fanoušků si nezískávají jen díky silným písním, 
ale také díky stylové show.

V tvrdém soundu pokračovali Satisfucktion. Skupina, která 
se může chlubit předskakováním takovým kapelám, jakou 
jsou Kiss nebo Faith No More. S přibývajícími hodinami 
přibýval i počet rozjařených diváků, se kterými kapela aktivně 
komunikovala.

Po Satisfucktion přišel stylový obrat v podání internacionální 
kapely CCTV Allstars. Formace složená ze Švéda, Američana, 
Brita a 2 Čechů (2 zbylí členové - Mexičan a Slovenka - se nemohli 
dostavit) se nedá zaškatulkovat, ale nejpatrnějšími vlivy jsou 
ska, country, reggae nebo rock’n’roll. Výsledkem je optimistická 
hudba, která jednoduše přinutila posluchače k tanci.

Po poslední hudební pauze vyplněnou fireshow, přišla 
očekávaná Orchestra. Alternativa složená z houslí a bicích. A ač 
by se mohlo zdát, že kapela bez zpěvu nepřiláká příliš fanoušků, 
přízeň publika svědčila o opaku - jejich vystoupení patřilo 
k nejlepším.

Tím 6. ročník Festivalu bez (mediálně známých) hvězd, ale 
s velkými hudebními talenty, skončil. S očekáváním se těšíme 
na příští ročník a s námi i další fanoušci dobré muziky!



Přehled zájmových kroužků Domu Přehled zájmových kroužků Domu 
dětí a mládeže Nová Role na školní dětí a mládeže Nová Role na školní 
rok 2008 - 2009rok 2008 - 2009

ODDĚLENÍ TĚLOVÝCHOVY:
ZK KARATE
pro chl.a dívky od 1. tř. tělocvična ZŠ
pondělí, středa od 18.00hod. 

ZK FLORBAL
pro chlapce od 1. do 5. tř. tělocvična ZŠ
středa od 14.30 hod.

ZK FLORBAL II.
pro chlapce od 6. tř. tělocvična ZŠ
pondělí od 15.30 hod.

ZK ODBÍJENÁ
pro dívky od 5. tř. tělocvična ZŠ
pondělí od 16.30 hod.

ZK ODBÍJENÁ
pro chl. a dívky od 5. tř. tělocvična ZŠ
Čtvrtek od 15.00 hod.

ZK STOLNÍ TENIS
pro chl. a dívky od 1. tř tělocvična ZŠ
pondělí od 14.30 hod.

ZK MÍČOVÉ HRY
pro chl. a dívky od 6.tř. tělocvična ZŠ
čtvrtek od 16.30 hod.

ZK KARATE DANCE
pro dívky od 1.tř  i pro DOSPĚLÉ tělocvična ZŠ
pondělí, středa od 19.00
taneční karate – též pro rodiče tělocvična ZŠ

ZK SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY
pro chl.a dívky od 5.tř tělocvična ZŠ
středa 16.00. pátek 16.30 hod.

ODDĚLENÍ ESTETIKY:
ZK TANEČNÍ
pro chl. a dívky od 1. tř. tělocvična ZŠ
úterý od 16.00 hod.

ZK VÝTVARNÝ
pro chl. a dívky od 1. tř. DDM
pondělí od 14.30 hod.

ZK VÝTVARNÝ – SLANÉ TĚSTO A VÝTVARNÉ TECHNIKY
pro chl. a dívky od 1. do 4. tř. DDM
čtvrtek od 15.00 hod.

ZK VÝTVARNÝ- SLANÉ TĚSTO A VÝTVARNÉ TECHNIKY
pro chl. a dívky od 5.tř DDM
čtvrtek od 16.00 hod.

ZK DIVADELNÍ
pro chlapce a dívky od 3.tř. DDM
úterý od 17.00 hod.

ZK BŘIŠNÍ TANCE
pro dívky a ŽENY od 15 ti let DDM
Čtvrtek od 18.30 hod.

ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY:
ZK RYBÁŘI
pro chl. a dívky od 8 let DDM
pondělí od 16.00 hod.

ZK MLADÝ CHOVATEL A PĚSTITEL
pro chlapce a dívky od 1.tř. DDM
středa od 15.00 hod.

ODDĚLENÍ TECHNIKY:
ZK AUTOMODELÁŘI
pro chl. a dívky od 3.tř. DDM
pátek od 16.00h, sobota od 14.00h.

ZK PRAKTICKÁ DÍVKA
pro dívky od 5.tř, ruční práce, výt.techniky DDM
středa od 15.00 hod.

ZK ZÁKLADY VAŘENÍ A PEČENÍ
pro dívky od 3.tř DDM
úterý 15.00 hod.

ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD:
ZK MLADÝ KNIHOVNÍK
pro chl. a dívky od 5.tř MěK
středa od 14.00 hod.

ZK ŠACHY
pro chl. a dívky od 1. tř. DDM
úterý od 16.00 hod.

ŠKOLNÉ NA POLOLETÍ: 450,- Kč



Základní škola Nová Role, okres Karlovy VaryZákladní škola Nová Role, okres Karlovy Vary

V měsíci září jsme mezi žáky 1. stupně udělali anketu, co se jim na naší škole líbí. Děti odpovídaly písemně - některé stručně, jiné 
dokonce složily básničku. Že mají žáci naši školu rádi a zaregistrovali změny k lepšímu, dokazují ukázky jejich prací.

MOJE ŠKOLA NAŠE ŠKOLIČKA ŠKOLA NAŠE ŠKOLA
Já mám ráda školu moji, Líbí se mi naše školička, Škola, škola, školička Naše škola barevná
která stojí v Nové Roli. na zdi je pěkná barvička. barevná je celičká. hloupost vezme, rozum dá.
Líbí se mi barva školy, Nová okna, sprchy, fasáda - Třída hezky vyzdobená, Máme rádi počítače,
máme každý nové stoly. je to tady prostě paráda. paní učitelka je milá. mají pro nás informace.
Paní učitelka Dušková Naše paní učitelka Učíme se všichni rádi Ve škole jde všechno líp, 
plno super nápadů má. pochválí nás, pohladí. a jsme dobří kamarádi. nenutí nás tady dřít.
Ke každému předmětu Když si s něčím lámem hlavu, (Tomáš Valenta, 4.A) (Míša Kovač, 4.A)
vymyslí nám úža hru. tak nám vždycky poradí.
(Klárka Sakařová, 4.A) (Aneta Petráňová, 4.B) 

Cestou do školy už z dálky vidím krásnou oranžovou barvu. Super jsou i barevné šatní skříňky a nové toalety. Ráda chodím do počítačové 
učebny. Chodby školy a třídy jsou vyzdobeny našimi nejhezčími výtvory. Nejvíc se mi líbí naše paní učitelka, která s námi dělá projekty.

(Eliška Švehláková, 4.A)

Na škole se mi líbí nová barva, nová okna, nové záchody, nové skříňky a chodba.
(Eliška Svobodová, 3.B)

Na konci minulého školního roku jsme opouštěli naši školu, která připomínala Popelku – také byla tak šedivá a na mnoha místech 
ušmudlaná. Utekly dva měsíce prázdnin a jako mávnutím kouzelného proutku na nás škola mává veselými a zářivými barvami, které jsou 
vidět už zdálky. Nejen tyto barvy, ale i nově opravené třídy a především naše hodné paní učitelky nás budou provázet dalším školním 

rokem. Teď záleží i na nás, aby do tak hezkého a příjemného prostředí mohly chodit i další děti.
(Dominik Šperl, 5.A)

Ve škole se mi líbí krásné šatny, vyzdobené třídy a počítačová učebna. Líbí se mi, že jezdíme na plavání.
(Míra Pokorný, 4.B)

Na naší škole se mi líbí nová plastová okna, díky kterým neslyšíme hluk ze silnice. Také to, jak nám ji zateplili a namalovali. Ve všech 
třídách jsou krásné barevné lavice a židle. Třídy máme hezky vyzdobené našimi výrobky. Jistě se nám tu bude dobře učit.

(Lucka Strouhalová, 4.A)

Škola je krásná, škola mě baví.
(Týnka Tichá, 3.B)

Naše škola je nádherná, hlavně její barva. Ve třídě máme pěkné nástěnky, hodné žáky a zábavnou paní učitelku. Jsem ráda, že můžeme 
jezdit na plavání. Tato škola je nejlepší, kam jsem kdy chodila.

(Denda Donovalová, 4.A)

Škola se hodně změnila a dá se říct, že mně se líbí všechno. Nejvíce ale barevná výzdoba, hodná paní učitelka a plavání.
(Jitka Stěhulová, 4.B)

Já chodím do školy ráda, protože jsou tam správné děti i paní učitelky. Škola je hezky opravená, řemeslníci nám o prázdninách vyměnili 
okna, ve třídě máme nový koberec. Na chodbách jsou na nástěnkách nové krásné obrázky.

(Jana Dolejší, 4.A)



Základní škola Nová Role, okres Karlovy VaryZákladní škola Nová Role, okres Karlovy Vary

Nový školní rok už se rozjel naplno, a tak vám nabízíme stručnou charakteristiku naší školy v číslech a k tomu přehled všech zaměstnanců, 
kteří se o žáky starají.

Počet žáků: 297
Počet tříd 1.stupeň: 8 + 1 s upraveným vzdělávacím programem (176 žáků)
Počet tříd 2.stupeň: 6 + 1 s upraveným vzdělávacím programem (121 žáků)
Počet oddělení ŠD: 2

Pedagogičtí pracovníci:
Třídní učitelé 1. stupeň:  Třídní učitelé 2. stupeň:
1. A Mgr. Hana Tomanová (18 žáků) 6. A Mgr. Miroslav Starý (30 žáků)
1. B Mgr. Soňa Vavrochová (16 žáků) 6. C Bc. Monika Nedvědová (12 žáků)
1. C Alena Tenglerová (9 žáků) 7. A Ivana Frousová (15 žáků)
2. A Mgr. Dagmar Schlapáková (28 žáků) 8. A Mgr. Miroslava Gongorová (15 žáků)
3. A Mgr. Jarmila Bochenková (18 žáků) 8. B Mgr. Anna Zapletalová (16 žáků)
3. B Mgr. Markéta Šímová (18 žáků) 9. A  Mgr. Marek Wohlrab (17 žáků)
4. A PaedDr. Miluše Dušková (20 žáků) 9. B Ing. Václav Bechiňský (16 žáků)
4. B Klára Jednorožcová (19 žáků)
5. A Irena Švecová (30 žáků)

Ostatní učitelé: Mgr. Marek Hamberger vých. poradce: Mgr. Jana Kliková
 Blanka Fošumová ředitel: Bc. Radek Veselý
 Marie Neumanová  zástupce 1.st.: Soňa Dorundová
  zástupce 2.st.: Mgr. Josef Lidinský

Družina: Marie Neumanová
 Nataša Stulíková

Provozní zaměstnanci:
administrativní prac.: Eva Horníková
účetní: Radka Linhová
školník: Zdeněk Hájek
úklid: Jana Rubášová, Eva Zábranská, Jaroslava Pečenková, Alena Dolejšová

Školní jídelna:
vedoucí: Eva Vališová
vedoucí kuchařka: Jitka Rákošová
kuchařka: Věra Vičíková 
prac. provozu: Zdena Handšuhová

Bc. Radek Veselý, ředitel školy

23. 9. - 23. 9. - Den Den 
kdy svítí kdy svítí 
SVĚTLUŠKYSVĚTLUŠKY

Světluška přispívá 
na speciální pomůcky, 
které „mluví“ nebo mají 
hmatový displej, na psí 
vodící pomocníky, osobní 
asistenty, aby děti, které 
nevidí, mohly chodit 
do běžných škol a senioři 
nemuseli trávit podzim 
života v ústavu. Financuje 
projekty, které rozvíjí 
talent a tvořivé schopnosti 
nevidomých. Světluška 
v loňském roce rozdělila 
10,2 milionů korun.

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, 
příspěvková organizace

pořádá ve dnech 14. 10. – 16. 10. 2008

P O D Z I M N Í  A  Z I M N Í 
BURZU ODĚVŮ ,  OBUV I
A  SPORTOVNÍCH POTŘEB

úterý 14. 10. 2008 od 10.00 do 18.00 hod.
– příjem věcí

středa 15. 10. 2008 od 10.00 do 18.00 hod.
– prodej

čtvrtek 16. 10. 2008 od 10.00 do 14.30 hod.
– prodej

od 14.30 do 17.00 hod.
– výdej neprodaných věcí a peněz

PŘIJÍMÁME VĚCI POUZE ČISTÉ
A V DOBRÉM STAVU !



Loučení s prázdninamiLoučení s prázdninami

Již tradičně jsme se u knihovny v Nové 
Roli rozloučili s prázdninami. Pro děti 
i dospělé byl připraven bohatý program. 
Devátá hodina ranní byla věnována 
všem sportovcům. Na sportovní stezce 
děti změřily své síly v běhu, skoku 
do dálky, hodu na cíl, hodu šipkami 
a musely udělat kotoul vpřed a vzad. 
Nejmladší účastníci byli teprve dvouletí 
a rozhodně z nich vyrostou zdatní 
sportovci. V nejmladší kategorii zvítězil 
Vlastík Slíž, nejlepší předškolák byl 
Vilík Schlapák, v kategorii do 9 let byla 
nejlepší Bára Blašínová a v kategorii 
do 14 let zvítězila Denisa Strouhalová.

V prosinci letošního roku tomu bude 
již 70 let, kdy zemřel český spisovatel 
Karel Čapek, proto jsme Cestu 
do pohádky věnovali jeho vzpomínce 
a připravili soutěžní otázky z jeho knih 
pro děti – Dášeňka a Devatero pohádek. 
V areálu knihovny bylo rozmístěno 16 
stanovišť s otázkami. Děti měly za úkol 
v nejkratším čase správně odpovědět 
na co nejvíce otázek. Hodnocení bylo 
ve třech kategoriích – předškolní děti, 
mladší školní děti a starší školní děti. 
A ti nejlepší ? Kumstat Petr (4 roky), 
Glozová Hana (9 let) a Seidlová 
Kristýna (11 let).

Protože do oběda zbýval ještě nějaký 
čas, děti dostaly barevné křídy a měly 
namalovat čarodějnici, čaroděje, 
kouzelníka či černokněžníka – to už byla 
příprava na odpoledne na soutěž MISS 
čarodějnice a MISS černokněžník.

V pravé poledne začal program nejen 
pro děti, ale i dospělé. Slavnostně byla 
zahájena výstava fotografií známého 
novorolského cestovatele a fotografa 
Stanislava Hořínka. Ten během třiceti 
let navštívil 65 zemí světa a ze svých 

cest vytvořil mnoho krásných fotografií. 
Výstava byla nazvána Cesta kolem světa 
a můžete zde vidět fotografie z každého 
světadílu. Vlastně jen jediný chybí, a to 
Antarktida, ale tam je prý veliká zima 
a Standu to tam neláká.

Odpočaté a najedené děti se začaly 
scházet a netrpělivě čekaly na vyhlášení 
vítězů. V této době jsme také losovali 
ze 16 odevzdaných tajenek literární 
křížovky, která byla vytištěna 
v Novorolském zpravodaji. Ceny 
dostali Jiří Kopetzký, Radek Seidl 
a Jana Tintěrová. Po rozdání všech 
cen, které nám věnovala novorolská 
porcelánka, byla připravena soutěž pro 
dospělé – Novorolský milionář. Během 
hodiny se vystřídalo 11 soutěžících 
a nejlépe si vedla paní Zdenka Slížová, 
která se dostala až na vrchol a odnesla 
si hlavní cenu – kávovou soupravu. 
I když se ostatním soutěžícím tolik 
nedařilo, neodešli s prázdnou.

A to už se začali rojit čarodějnice 
a černokněžníci. Každý z nich se chtěl 
stát tím nejkrásnějším. Byly pro ně 
připraveny záludné úkoly, aby odborná 
porota mohla vybrat ty nejlepší.
Soutěžící museli prozradit své 
kouzelnické jméno, prozradit 
čarodějnou formulku, uvařit nějaký 
lektvar a prozradit nám recept, předvést 
hádku se svým zvířetem a vyrobit 

pavouka z drátků. Všechno chtěla 
vyhrát čarodějnice Hnáta, ale to se ji 
nepodařilo, proto vyhráli černokněžník 
Vojta a čaroděj Matěj Hnátoma. 
Kluci byli lepší, čarodějnice skončily 
až na druhém a třetím místě. Porotě 
se také líbil Dědek Mára, že to byl moc 
hodný čaroděj.

Vyvrcholením dne byla prázdninová 
pouť. Děti soutěžily v netradičních 
soutěžích – skákaly v pytlích, lovily ryby, 
točily kolem štěstí, shazovaly plechovky, 
jezdily na dřevěném koni, navlékaly 
korálky apod. Za vyhrané grešle 

si nakupovaly v kouzelném krámku.
XIII. ročník kulturně sportovního dne 

v Nové Roli, Loučení s prázdninami, 
byl ukončen velkým úklidem areálu 
a přáním, aby nový školní rok byl pro 
děti úspěšný.

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří celý den věnovali dětem 
a pomáhali v jednotlivých soutěžích, 
spolupracovnici - knihovnici Marcele 
Toužimské, knihovnicím z Městské 
knihovny v Chodově – Věře Čalounové, 
Gabriele Volkové a Zdeně Struskové, 
knihovnici z Městské knihovny 
v Karlových Varech Evě Najmanové 
a synovi Honzovi, členkám kulturní 
komise Janě Tintěrové, Lídě Červíkové, 
Šárce Vlasákové a Dáše Schwarzové, 
Janě Nemčičové z Božičan, děvčatům 
z VÚM v Nové Roli, manželům 
Kopetzkým z Velké Hleďsebe a také 
rodičům dětí. Poděkování patří také 
pracovnicím DDM, které nám poskytly 
atrakce na odpolední soutěže a zakoupily 
sladké odměny, panu řediteli porcelánky 
Ing. Jiřímu Švecovi za ceny do většiny 
soutěží a městu Nová Role za finanční 
podporu na kulturní akce knihovny.

Ladislava Nemčičová - vedoucí knihovny



CULTURE CLUB      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

KULTURNÍ DŮM 
NOVÁ ROLE

ŘÍJEN 2008
Sobota 4.10.
CLUB DANCE
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Sobota 11.10.
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
17:00 - 19:00, vstupné 10 Kč

Sobota 11.10.
HIT MIX SPECIAL
22:30 - 04:00, vstupné 30 Kč

Sobota 18.10.
RED BULL VODKA party
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Sobota 25.10.
ENDURO DISCO
Více informací na plakátech
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Zájezd důchodců Zájezd důchodců 
do Mariánských Láznído Mariánských Lázní
dne 13.9.2008dne 13.9.2008

V tento studený zářijový den odjel 
zcela zaplněný autobus firmy ČiDu 
s novorolskými důchodci na zájezd 
do Mariánských Lázní.

Vydali jsme se přes Bečov nad 
Teplou a Mnichov a před příjezdem 
do Mariánských Lázní jsme dorazili 
do Boheminia parku, kde skupina 
místních nadšenců již několik let 
buduje park miniatur známých staveb 
z celé české republiky. Zdařilá expozice 
se všem líbila. Jelikož jsme do prohlídky 
měli časovou rezervu, vydali jsme 
se na rozhlednu Hamelika, z níž jsme 
si prohlédli Mariánské Lázně ze severní 
strany. Naše cesta vedla dále do přírodní 
rezervace Kladská, kde jsme po projití 
naučné stezky v restauraci U Tetřeva 
s chutí zkonzumovali objednaný oběd 

tentokrát hrazený z rozpočtu komise. 
Poté jsme odjeli do Kynžvartu, kde jsme 
absolvovali prohlídku tamního pěkného 
zámku. 

Posledním bodem zájezdu byla 
návštěva Mariánských Lázní. Zde jsme 
po posezení v lázeňské cukrárně v 17 
hodin zhlédli mariánskolázeňskou 
fontánu podbarvenou předehrou 
z Netopýra Johanna Strausse.

Notně unaveni jsme asi v 18.30 
vystupovali v Nové Roli z autobusu 
za galantní pomoci pana řidiče, jehož 
jsme se bohužel zapomněli zeptat 
na jméno. 

Věřím, že pro ty, kteří se zájezdu 
nemohli zúčastnit, bude na novorolském 
kanále zajištěno promítání DVD, které 
po každé akci zpracovává člen komise 
pan Maršálek a že se s vámi o zážitky 
ze zájezdu podělíme aspoň tímto 
způsobem.

Zděnka Slížová
Předsedkyně komise pro práci se seniory

Týden knihovenTýden knihoven
6. 10. 2008 - 10. 10. 20086. 10. 2008 - 10. 10. 2008

jako všechny knihovny v ČR se naše knihovna zapojila do této 
celostátní akce a pro naše čtenáře připravila zajímavý program

KNIHOVNY – RODINNÉ STŘÍBRO

Co nabízíme pro naše čtenáře a návštěvníky knihovny ?
* čtenářská amnestie pro hříšníky (při vracení knih 

po upomínkách odpustíme hříšníkům poplatky)
* každý padesátý návštěvník získá knihu 
* na každého desátého návštěvníka čeká sladkost nebo malá 

pozornost 
* každý nově registrovaný čtenář nemusí do konce roku 

zaplatit čtenářské poplatky 

* každý dětský návštěvník dostane sladkou odměnu
* soutěž pro děti ZNÁŠ SPISOVATELE A JEJICH DÍLA 

pro ZŠ - 1. – 4. třídy
* KAREL ČAPEK – život a dílo-soutěž pro 5. – 9. třídy ZŠ
* ADOLF DUDEK – beseda se spisovatelem a ilustrátorem 

(datum bude upřesněno) – pro MŠ a ZŠ
* Cesta do pohádky– středa 3.10. ve 13.00 h pro děti od 6 

do 15 let
* RODINKA – Podzim už je tady – pro maminky s dětmi 

od dvou do pěti let
* literární soutěže a kvízy pro děti ve výpůjčních dnech PO, 

ÚT, ČT
* literární křížovka pro dospělé (v Novorolském zpravodaji)
* CESTA za dobrodružstvím – 7 divů světa – nocování 

v knihovně, práce na počítači – prezentace divů světa

Vyhlašuje od 15. 9.
do 30. 11. 2008

Výtvarně literární soutěž

MALOVANÁ 
POHÁDKA

Pohádce nesmí chybět:
- malované obrázky, pohádkové vyprávění

Byla jednou jedna...

Zve

Maminky

s dětmi

od 2 do 5-ti let

PODZIMPODZIM

UŽ JE TADY

povídání, vyrábění

pro naše nejmenší

ve středu

8. října 2008
od 10 hodin



Postup nám unikl o jediný metrPostup nám unikl o jediný metr

V předchozím „reportáži“ :o) jsem Vám popsal, jak SDH 
Mezirolí postoupilo do krajského kola soutěže v požárním 
sportu. Nyní bych se s vámi rád podělil o zážitky z jejího 
průběhu. Téměř 2 měsíce jsme se připravovali na tento den. 
Krajské kolo probíhá v disciplínách jednotlivci 100m překážek, 
štafeta 4x100m a požární útok. 23. srpna se sešli týmy žen a mužů 
z Karlovarského a Plzeňského kraje na stadionu AC start. Mezi 
nimi i družstvo mužů z Mezirolí. První disciplínou bylo 100m 
překážek jednotlivců. Našimi soupeři byly družstva z Chodova 
(okres Sokolov) a Skalné (okres Cheb). V našem týmu bylo 7 
nováčků z 10, kteří takovouto soutěž ještě nezažili. Byl to pro 
ně křest ohněm, který při úspěchu mohl znamenat postup 
na mistrovství ČR do Přerova. Počasí nám sice moc nepřálo, 
ale po prvním kole běhu na 100 metrů bylo jasné, že máme 
na to zvítězit. Druhé kolo běhu na 100 metrů již probíhalo 
za slunečného počasí a to znamenalo ještě lepší časy. 

Druhou disciplínou byl požární útok. Věděli jsme, že nemáme 
tak silný stroj jako ostatní družstva, ale týmovým výkonem 
a zkušenostmi se jim plně vyrovnáme a dokážeme být lepší. 
Dříve než jsme odstartovali, byly vyvěšeny průběžné výsledky, 
ve kterých bylo uvedeno, že jsme průběžně druzí. Cože, 
druzí?? To není možné, jdeme zkontrolovat časy. A opravdu 
jsme nalezli dvě zásadní chyby a v tu ráno jsme měli téměř 2 
vteřinový náskok před Skalnou. To jsme si oddychli. Útok mohl 
proběhnout v klidu. Po startovním výstřelu všechno probíhalo 
perfektně. A pak najednou povolila pojistka na rozdělovači 
a naše naděje v útoku vzaly za své. Smutek byl na nás vidět 
při každém kroku. Čekali jsme na výsledky ostatních 2 týmů. 
Nejlepšího času dosáhlo družstvo z Chodova a druhý čas mělo 

družstvo ze Skalné. Po druhé disciplíně měla všechna družstva 
stejný počet bodů a záleželo tedy na poslední disciplíně a tou 
byla štafeta na 4x100 metrů.

V této disciplíně může každé družstvo postavit 2 štafety. Jako 
první jsme postavili štafetu, která měla zajistit platný čas a dát 
klid druhé štafetě, která měla vytvořit opravdu špičkový čas 
a zajistit nám vítězství. A opravdu první polovina plánu vyšla 
perfektně. První štafeta splnila svůj úkol a doběhla v platném 
pokusu. Teď už zbývala pouze druhá polovina plánu. Všichni 
byli napnutí a čekali na startovní výstřel. Jakmile zazněl, vyběhl 
první člen týmu na první úsek, perfektní překonání překážky, 
proběhla předávka, druhý úsek, další předávka, třetí úsek máme 
za sebou, čtvrtý člen týmu už dobíhá. Čas něco málo přes 63 
vteřin byl jednoznačně nejlepší a už jsme jásali. V tu chvíli 
se ozvalo z rozhlasu, že pokus je neplatný. Proč, kde byla chyba, 
to není pravda. Všichni jsme se seběhli na jedno místo a živě 
diskutovali. Po 2 minutách nám bylo všechno jasné. První 
předávka neproběhla v prostoru, který je pro předávku určen. 
Pro správnou předávku chyběl pouhý jeden krok, tedy asi jeden 
metr. Někteří byli naštvaní, jiní zase smutní, ale všem bylo jasné, 
že propásli velkou příležitost. Změřit síly s nejlepšími v České 
republice.

Chtěl bych poděkovat všem členům týmu. Jsou to Michal 
Horňáček, Jan Giertl, David Pitroff, Miloslav Pospěch, Petr Kůs, 
Tomáš Vrba, Jaroslav Süssner, Michal Stánek, Milan Tintěra 
a Petr Pavlovič. Věřím, že nám budete i nadále projevovat svou 
přízeň a budete nás podporovat i v dalších letech.

Martin Bíkl

starosta SDH Mezirolí

KickboxKickbox
Mistrovství světa ISKA se konalo 

ve dnech 19. - 24. 8. 2008 v Olomouci 
za účasti 660 sportovců ze 41 zemí. 
Životní formu zde předvedla Klára 
Lochová. Celkem snadno získala 
titul v light kontaktu žen do 63 kg.

A dvěma vítěznými zápasy 
ve fullkontaktu do 60 kg se probojovala 
do finále a vypadalo to na zlatý double! 
V semifinále např. jasně předčila
čerstvou Mistryni světa v kickboxu 
s lowkick této váhy. Ve finále jí čekala 
dlouhá zkušená reprezentantka Turecka. 
Ačkoliv Klára bojovala jako nikdy, síly už 
docházely - všechny zápasy byly tříkolové. 
Nakonec brala „pouze“ stříbro, ale ziskem 
zlaté a stříbrné medaile vyrovnala loňský 
úspěch a kvalitou zápasů a soupeřek jej 
jasně překonala!

Velká cenaVelká cena

„Velká cena Sokolova a Sokolovské 
uhelné a.s“ 13. 9. 2008 v Sokolově 
(juniorů do 20 let).

1. Rotas Rotava „A“ 1199 bodů Si

2. Baník Sokolov 1191
3. Start Plzeň 889
4. TJ Nová Role 828
5. Rotas Rotava „B“ 724

Družstvo N. Role doplnili závodníci 
Karlovarského kraje.

Novorolští závodníci podali tento 
výkon:
79,20 Jakub Valdman 155kg (70+85)
73,80 Antonín Chvojka 189kg

(80+109)
 

Vedocí výpravy: Miloš Podšer



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

KOSMETIKA HANA SÝKOROVÁ
Nádražní 254 (DPS) Nová Role,
vedle Kadeřnictví CHARLOTA

Příjem objednávek od 1. srpna 2008
 

Služby: • manikúra
 • pedikúra
 • kosmetika
 • nehtová modeláž

Telefon: 607 271 164

Firma Abso Best s.r.o.Firma Abso Best s.r.o. 
Nová Role, přijme:

• zámečníky
• kováře
• svářeče
• stavební dělníky
• kovoobráběče

Svářečský průkaz výhodou.
Ubytování možné.

Kontakt:
p. Michal
tel.: 353 851 045
mobil: 602 105 595

Kontaktní adresa:
Abso Best s.r.o.
Chodovská 256
362 25 Nová Role



Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12. 
Redakční rada - předseda: Ladislav Cinegr ; členové: Jana Handšuhová, František Račanský, Ladislava Nemčičová, Růžena Škardová, Alžběta Schmiedová

Grafika, sazba a výroba: KVTISK s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 30. 9. 2008 • Foto archiv
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje MěÚ, který však nezodpovídá za jejich obsah.

Te
l.:

 6
02

 6
27

 1
92

OP
RA

VU
JE

M
E 

zla
té

 a
 s

tří
br

né
 š

pe
rk

y
i n

a
 p

o
čk

á
n

í

JA
N

A
 S

Á
R

O
VÁ

C
ho

d
o

vs
ká

 8
4

N
o

vá
 R

o
le

VÝ
KU

P 
ZL

AT
A

ZL
AT

A 
za

 n
ej

vy
šš

í 
ce

ny

PŘ
IJ

ÍM
ÁM

E 
OP

RA
VY

 H
OD

IN
ho

di
ne

k 
a 

bu
dí

ků

KO
M

IS
NÍ

 P
RO

DE
J 

ŠP
ER

KŮ
Ot

ev
íra

cí
 d

ob
a:

Po
. 9

00
 - 

18
00

Út
.-Č

t. 
900

 - 
15

00

St
. 9

00
 - 

12
00

 , 
14

00
 - 

18
00

Pá
. 9

00
 - 

13
00

Po
 te

le
fo

ni
ck

é 
do

m
lu

vě
 je

 m
ož

no
 p

řiz
pů

so
bi

t o
te

vír
ac

í d
ob

u 
zá

ka
zn

ík
ov

i.

VY
RÁ

BÍ
M

E 
zla

té
zla

té
a 

st
říb

rn
é

st
říb

rn
é

šp
er

ky

VÝ
KU

P 
ST

ŘÍ
BR

A
ST

ŘÍ
BR

A

ww
w.

zla
tn

ic
ka

-d
iln

a-
ja

na
-sa

ro
va

.cz

Z
LA

T
N

IC
T

V
Í 

a
 z

a
s

t
a

v
á

r
n

a

v
 N

o
v

é
 r

o
li

Z
AA

H

EJ 

Á
JE

st
říb

rn
é

n
í

HH
Á

N
o

N

ZT
V

T
V

Z
A

Z
A

H
A

HNNNNN
o

NNH
Áoo

H
Áooo Á

JříříbíbJ
Ebrnbrn íí

J

Z
A

C
T

V
C

T
V

C
T

V
C

T
V

Z
A

H

T
VVV

Á
Jříbříb

H
Á

HNNNNNNN
o

N
o

N
o

N
o

NN

JEíbr
n

íb
rnJEn

EJ
s

p
o

čk
á

n

9

o
ččkŠ

s
čkkŠ

ss

Š

s

Š

ss

Te
l.:

 6
02

 7
71

 6
00

cz
.m

ai
l@

em
ai

l.c
z

w
w

w
.v

m
dg

ro
up

.e
u

D
ár

ko
vé

 k
up

ón
y 

+ 
dá

re
k 

od
 n

ás
.

Pr
o 

m
am

in
ky

 n
a 

M
D

 h
líd

án
í d

ět
í Z

D
A

R
M

A
.

V
ýu

ka
 v

 n
ov

ýc
h 

kl
im

at
iz

ov
an

ýc
h 

vo
ze

ch
.

V
ýc

vi
k 

sk
up

in
y 

„B
“ 

- 7
90

0,
- K

č, 
ko

m
pl

et
ní

 c
en

a
vč

et
ně

 u
če

bn
ic

, p
la

tb
a 

m
ož

ná
 i 

na
 sp

lá
tk

y.

K
ur

zo
vn

é j
e m

ož
né

 sp
lá

ce
t 7

00
,- 

K
č/

m
ěs

.,
i p

o 
sk

on
če

ní
 k

ur
zu

N
aj

de
te

 n
ás

 1
00

m
po

d 
m

ar
ke

te
m

 „L
ID

L“
v 

bu
do

vě
, k

de
 sí

dl
í

pr
od

ej
na

 „R
A

BI
T“

.
Vc

ho
d 

ze
 d

vo
ra

, d
ru

hé
 p

at
ro

.

U
če

bn
y:

K
ar

lo
vy

 V
ar

y,
 C

ho
do

v,
O

st
ro

v,
 S

ok
ol

ov
, N

ej
de

k,
 N

ov
á 

Ro
le

N
yn

í j
e p

ro
 V

ás
př

ip
ra

ve
no

 9
 u

či
te

lů
!

A
K

C
E 

sk
up

in
a 

„C
„ 

za
 1

3.
50

0K
č, 

vč
et

ně
 p

ro
fe

sá
ku

Za
há

je
n 

vý
cv

ik
 sk

up
in

 A
M

, A
1,

 A
, C

 a
 C

E.
N

ov
é v

oz
y 

Pe
ug

eo
t 1

07
, T

oy
ot

a 
Ay

go
.

ZDEZDE
MŮŽE BÝTMŮŽE BÝT

VAŠE REKLAMAVAŠE REKLAMA


