Město Nová Role zve na

MICHALSKOU POUŤ
27. září 2008 - sobota od 10 hodin
Mše svatá v kostele sv. Michaela v 10 hodin
- vystoupí sbor Chorea Nova, v rámci mše proběhne křest knihy o
Nové Roli pana Hošny

Kolotoče a stánkový prodej – prostranství u TIC
Historické tržiště s kulturním programem
(u Novorolského rybníka)
Program Michalské poutě
10.00 • otevření historického tržiště výstřely z děla
11.00 • průvod městem k Novorolskému rybníku, seznámení
s celodenním programem
12.00 • tanec, ohnivý kejklíř
13.00 • 1. část pohádky „O drakovi a princezně“
14.00 • divadlo
15.00 • ukázky palných zbraní, bubny (tambor)
16.00 • šerm, tanec

Možnost projížděk na koních

17.00 • 2. část pohádky
18.00 • divadlo

Hudební produkce (před restaurací KARIBU)

19.00 • tanec, bubny, kejklíř

16.00 – 17.00 Červení panteři

20.00 • malý večerní průvod

18.00 – 19.00 VG-4

21.00 • 3. část pohádky

20.00 – 24.00 Martin Černý band
(Black Jack)

21.45 • ohňostroj nad Novorolským rybníkem
Tento projekt se realizuje za finanční podpory Karlovarského kraje.

Vítáme děti do života
Vážení
rodiče,
k narození Vašich dětí:

blahopřejeme

Ondřej Dudáš
Sébastien Hejna
Tereza Levová
Miroslav Sedlák
Veronika Pánková
Milé děti, přejeme vám hodně zdraví
a radostné dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Blahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci
září.
Významné životní výročí oslaví tito
občané:
Marie Šmídlová
Marie Pšeničková
Vilém Rödl
Marie Berková
Anna Špitalská
Marie Becková
Marie Seidelová
Marie Sedláčková
Anna Křížová
Marie Červenková
Přejeme hodně zdraví a štěstí!
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Upozornění
Vážení spoluobčané, dovolujeme
si upozornit na skutečnost, že dle
platné OZV města je povinnost uhradit
2. splátku poplatku za odpad do konce
měsíce ZÁŘÍ 2008.
Pokladna je otevřena:

pondělí a středa
8:00 – 17:00
V případě převodu na účet Vám rádi
sdělíme Váš variabilní symbol.
(Od roku 2002 je neměnný.)
Číslo účtu:

9005-3021341/0100

Informace pro řidiče
z povolání
Průkaz profesní způsobilosti řidiče
Na základě novely zákona č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování
odborné
způsobilosti
k
řízení
motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, jejíž platnost
je od 01. 04. 2008, nastaly změny, které
se týkají zejména řidičů z povolání,
kdy se původní ,,Osvědčení profesní
způsobilosti
řidiče“
nahrazuje
,,Průkazem
profesní
způsobilosti
řidiče“.
Řidiči, kteří jsou držiteli platného
Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
tj. ke dni 1. 4. 2008, jsou povinni (pokud
budou dále vykonávat tuto činnost)
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona tj. do 30. 09. 2008 podat
žádost o vydání průkazu profesní
způsobilosti řidiče (po tomto datu již
platná zákonná úprava NEUMOŽŇUJE
PŘIJMOUT ŽÁDOST o vydání Průkazu
profesní způsobilosti řidiče na základě
předloženého PLATNÉHO Osvědčení
profesní způsobilosti řidiče) pokud však
platnost tohoto osvědčení končí před
30. 09. 2008 jsou povinni podat žádost
před ukončením této platnosti.
Při podání žádosti je nutné
předložit:
1) platný doklad totožnosti (občanský
průkaz)
2) platné
Osvědčení
profesní
způsobilosti řidiče
3) jednu fotografii předepsaného
rozměru 35 x 45 mm,
4) řidičský průkaz (zde doporučujeme
následující:
pokud
platnost
uvedeného ŘP končí v roce 2010,
jedná se o řidičské průkazy vydané
v období od 01. 01. 1994 do 31.
12. 2000, tak je vhodné předložit
další jednu předepsanou fotografii
a podat zároveň žádost o výměnu

i řidičského průkazu – tímto
postupem žadatel nebude muset
v roce 2010 opětovně žádat o vydání
Průkazu profesní způsobilosti
řidiče, jehož platnost je 5 let od data
jeho vydání, neboť platnost tohoto
průkazu je vázána na platnost
řidičského průkazu)
5) správní poplatek za vydání Průkazu
profesní
způsobilosti
řidiče
je stanoven na částku 200,- Kč
O výměnu je možno žádat
u příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, tj. Magistrát
města Karlovy Vary, odbor dopravy,
oddělení dopravně správních agend
(sídlo – budova MM II, bývalý okresní
úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary).
Příslušnost k podání žádosti je dána
trvalým pobytem žadatele ve správním
území obce s rozšířenou působností.
Žádáme všechny řidiče, kterých
se daná informace týká, aby zákonnou
výměnu nenechávali na poslední chvíli
a dostavovali se průběžně k výměně
na příslušný úřad. Výměna se týká, dle
odhadu zdejšího správního orgánu, cca
2500 ks osvědčení.
Pro rezervaci konkrétního dne
a hodiny za účelem vyřízení uvedené
výměny je možné využít objednání
se přes internet na stránkách www.
mmkv.cz, dále odkaz E-služby,
odkaz
E-objednávání
klientů,
odkaz Vstupte do systému, odkaz
Registr řidičů – příjem všech žádostí
a následně výběr konkrétního data.
Důležité je zaznamenat si následně
přidělený PIN kód a informace k jeho
použití a dalšímu postupu (možno
i vytisknout).
Úřední dny:
Pondělí a Středa
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin
Pátek 8:00 – 12:00 hodin

Zájezd do Mariánských
Lázní

Pošta Nová Role
INFORMUJE

Komise pro seniory pořádá dne
13. 9. 2008 autobusový zájezd
do Mariánských Lázní.
Autobus pojede v 8:00 hod. od MÚ
v Nové Roli, návrat je plánován
na 18:00 hodin.
Plán cesty: návštěva miniparku,
rozhledna Hamelika, oběd v Kladské
a návštěva zámku Kynžvart. Přihlášky
a poplatky ve výši 100,-- Kč se přijímají
na podatelně MÚ.

OD 1. 10. 2008
ZMĚNA
OTEVÍRACÍCH HODIN
PRO VEŘEJNOST
PO - PÁ
SO - NE

9,00 - 18,00 HOD.
ZAVŘENO

Škola už opět začíná
Vážení rodiče, milí žáci, po dvou
měsících skvělých prázdnin se opět
otvírají dveře naší novorolské základní
školy. Těšíme se na naše nové prvňáčky,
na které čekají krásné nově vyzdobené
třídy a zbrusu nové učebnice odpovídající
nové koncepci našeho školství. Ale

i na ostatní „ostřílené“ školáky čeká
školička v novém kabátě a kromě
klasické výuky i plno projektových dnů,
soutěží, kulturních vystoupení, kurzů
a doufáme že i škol v přírodě. Stejně
jako v loňském školním roce se o našich
akcích budete moci dočíst na stránkách
Novorolského zpravodaje a na nástěnce
naší školy. Děkujeme za kladné ohlasy

REKONSTRUKCE ZŠ V NOVÉ ROLI
VČETNĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV
ZAMĚŘENÝCH NA ÚSPORU
ENERGIE

Jistě jste zaznamenali, že stavební práce na naší škole jsou již
v plném proudu. Všechny objekty jsou obehnány lešením, okna
a dveře vyměněny, budovy jsou oblepovány tepelnou izolací
z bílého polystyrenu, práce na střechách pavilonu A a B již
prakticky hotovy a v místech s dokončenou fasádou je lešení
demontováno. V plné parádě tak můžeme zahlédnout nový kabát
ZŠ. Líbí se Vám ? Mě moc. Škola si jistě tyto opravy, za více než
čtyřicetiletou dobu své existence, zaslouží. Škoda jen, že nezbyly
finanční prostředky na opravu a požadované uzavření spojovací
chodby mezi pavilony A a B a zateplení budovy jídelny. Výsledný
dojem by byl ještě daleko lepší. Snad tedy příště. Naše škola
se tak zařadí mezi nejhezčí v celém Karlovarském kraji.
Hlavním důvodem zateplení všech objektů školy je úspora
tepelné energie. Tepelný audit, který jsme s ohledem na dotaci

ze strany rodičů na naši práci.
Všem žákům přejeme co nejúspěšnější
a nejpohodovější školní rok 2008/09,
prvňáčkům hodnou paní učitelku,
deváťákům šťastnou ruku při volbě
povolání a rodičům samozřejmě pevné
nervy.
Za pedagogický sbor ZŠ v Nové Roli
Miluše Dušková

Organizace školního roku 2008/09
Zahájení školního vyučování
Podzimní prázdniny
(28. 10. je státní svátek)
Vánoční prázdniny
(vyučování začne 5. 1. 2009)
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny (KV)
Velikonoční prázdniny
Ukončení školního roku
Hlavní prázdniny

1. 9. 2008
27. + 29. 10. 2008
22. 12. 2008 – 2. 1. 2009
29. 1. 2009 (vysvědčení)
30. 1. 2009
2. - 8. 3. 2009
9. - 10. 4. 2009
30. 6. 2009 (vysvědčení)
1. 7. - 31. 8. 2009

museli nechat vypracovat, stanovil velmi přísná kritéria
na tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí. Kontaktní
zateplovací systém na fasádách budov je tvořen polystyrenem
o tloušťce 160 mm, střešní plášť je opatřen izolací o tloušťce
dokonce 200 mm a okna mají vysoce tepelně izolační rámy
a jsou osazena trojsklem. Energetický audit pak vyčíslil roční
úsporu za dodávku tepelné energie na více než 0,5 mil. Kč za rok
v cenové relaci roku 2007.
Stavební práce s celkovými náklady ve výši téměř 20 mil. Kč
jsou hrazeny s pomocí finanční dotace ze státního rozpočtu pro
rok 2008 ve výši téměř 8,555 mil. Kč, kterou pro nás pomohl
prosadit poslanec dolní komory parlamentu ČR Ing. Patera (opět
velký dík panu poslanci), nyní se dolaďují podmínky finanční
dotace, zprostředkované Státním fondem životního prostředí
ve výši 8,2 mil. Kč a zbytek bude hrazen z finančních prostředků
městského rozpočtu. Stavební práce jsou organizovány tak, aby
bylo zajištěno zahájení školního roku v řádném termínu, tedy dne
1. 9. 2008.
Ing. Miroslav Kapoun

TVOŘIVÁ ŠKOLA JE NAŠÍM CÍLEM
Škola už pro většinu dětí není jen strašákem, jsou i tací, co se do školy těší. A že je na co, napovídají i obrázky z loňského školního roku.
Žáci se učí tím, že si plno věcí prožijí na vlastní kůži, sami si musí poradit s problémem, musí si plno údajů vyhledat, následně zpracovat
a prezentovat. Prostě tvoří a tím se učí.

Každý rok se naši menší žáci v rámci tělesné výchovy účastní
Již třetím rokem mají žáci možnost vyjet na školy v přírodě.
plaveckého výcviku v Karlových Varech. V tomto školním roce Poznají nová místa, zasportují si a společně si užijí spoustu legrace.
začíná plavání pro žáčky 3. a 4. tříd již 4.9.2008.
A samozřejmě si vyzkouší i to, jak si poradit sami bez mamči
a taťky.

Prvky dramatické výchovy využíváme
hlavně při tvorbě různých vystoupení pro
spolužáky, pro děti z MŠ, ale i pro rodiče.
Zde je záběr z pohádky „Jak si pejsek
a kočička pekli dort“.

Aby byla škola veselá, snaží se ji žáci
vlastnoručně vyzdobit svými výrobky
a projektovými pracemi. Určitě si jejich
práce všimněte, až nás někdy (třeba v rámci
třídních schůzek) přijdete navštívit.

S velkým úspěchem organizujeme pro naše
žáčky tzv. projektové dny. Nejde o nic jiného,
než přiblížit nebo zopakovat učivo zábavnou
formou. Žáci plní úkoly a zpracovávají
projektové listy. Učí se i výsledky své práce
vhodně prezentovat.

Máme výbornou spolupráci s knihovnou,
jejíž pracovnice pro naše žáky připravují
soutěže, ale i besedy. Úspěch měla
tato beseda s ilustrátorem A. Dudkem.
Těšíme se na další (možná to letos vyjde
se spisovatelkou I. Březinovou).

Pravidelná je i spolupráce s Policií
ČR. Poskytují nám každoročně Ajaxovy
zápisníky, ve kterých plní děti různé úkoly.
Na závěr roku je pak v Karlových Varech
připravena ukázka práce naší policie.

Žáci vyráží často za poznáním do přírody,
ať jsou to vycházky naučnou stezkou
na farmu Kozodoj, na Babiččin dvoreček
a nebo návštěva rybářů. Ti mají vždy
připraven pěkný program i s výlovem.

Letní slavnosti III
v Děpoltovicích
Kolotoče,
střelnice,
hudební
vystoupení, psí agility, mnoho jiných
atrakcí a soutěží pro děti a dospělé, ale
především spousta mladých i starších
závodníků a koňských nadšenců.
Tak vypadaly Letní slavnosti III
v Děpoltovicích pořádané za velké
spolupráce s městem Nová Role
ve dnech 9. - 10. 8. 2008.
Celé dění odstartovali první soutěžící
v parkuru pro děti a mladé koně už
v 9 hod. v sobotním studeném ránu.

V průběhu celého dne se o zábavu
staraly maminky z Nejdku, které bavily
děti různými soutěžemi a Divadlo
z Bedny se svoji pohádkou. O hudební
zážitky se postarali Walchaři. Vrchol
sobotního sportovního odpoledne
byla soutěž zároveň určená i pro
diváky, tzv. Jezdecký poker, kde měli
možnost tipovat vítěze, kterým se stala
MVDr. Lenka Macháčková z Tachova
se svou klisnou Veronou. Tip na vítěze
si diváci vybrali formou bohaté tomboly,
kde ceny věnoval Thun Karlovarský
porcelán Nová Role a Lesov. Hlavní
cena byl živý beránek od fi. Zacharda.
Poslední sportovní soutěží bylo
kostýmové skákání, kde se soutěžící
svými vystoupeními snažili pobavit
publikum, které si samo vybralo vítěze.
Vrchol společenského dění probíhal
po poledni za účasti zástupců města
Nová Role a německé strany a zároveň
i hejtmanů obou krajů, jak německého
tak i hejtmana Karlovarského kraje
JUDr. Josefa Pavla, kteří při této
příležitosti slavnostně pokřtili hříbě,
kterému město Nová Role dalo
do vínku ohlávečku s vodítkem a deku
pro maminku. Hříbátko dostalo
jméno Flamengo - hejtman. Ve 20
hod. pokračovala zábava pro všechny
věkové kategorie vystoupením kapely
SMOKIE Revival, která měla obrovský
úspěch. Na své si přišli i milovníci
střelby a vyznavači míchaných nápojů
u coctail baru. Až do ranních hodin
návštěvníky bavila skupina LAS

Tenisový klub Nová Role v roce 2008
Vážení příznivci sportu. Dovolujeme si Vás informovat
o dění na tenisových kurtech v Nové Roli.
V letošním roce jsme opět bojovali v meziokresní soutěži
mužů tzv. Davis Cupu s těmito výsledky:
II. liga - Veselý R., Tichý R. - 2. místo – jediná porážka
s Ostrovem, který postupuje do I. ligy.
III. liga - Veselý T. , Vaněk.V., Tvaroužek T., Borský Z.
- 2. místo
III. liga - Hupfer J., Jindra M., Čipera J., Sakař.R., Zaňka
R. - 7. místo
Děkujeme všem hráčům za bojovnost a dobrou reprezentaci
tenisového klubu.
Oddíl žáků pracoval
pod vedení zkušeného trenéra
J. Jankovského. Celkem bylo přihlášeno 20 dětí a dorostenců,
pro které jsme v průběhu roku uspořádali několik klubových
přeborů s těmito výsledky.
Mladší žáci do 10 let - 1. R. Zaňka, 2. K.Tichá, 3. A.Polák
Starší žáci do 14 let – 1. O. Tvaroužek, 2. T. Zachariášová,
3. H.Zumr
Dorostenci - 1. J. Zaňka.2. J. Pokorný, 3. K. Tichá
Všem dětem děkujeme za snahu a pěkný přístup k tréninku.
Příští rok zapojíme děti do meziokresních soutěží.
I letos proběhnou dva tradiční, oblíbené turnaje - Švestka

PEGAS.
V nedělní nejvyšší soutěži si výhru
vyskákal Ondřej Nágr s Dowerem
z Mariánských Lázní. V obou dnech
se ke startu dostavilo 250 závodníků
ze 33 sportovních klubů. Podle
spokojenosti závodníků i návštěvníků
se akce vydařila a snad se bude příští
rok opakovat.
Helena Lahodná

Cup a turnaj známých osobností – O pohár starosty města
Nová Role.
S radostí konstatujeme, že byla zprovozněna šatna a sociální
zařízení, včetně sprch, v nové budově , kde je i kancelář správce.
Velké poděkování patří dvěma tahounům - Z. Borskému
a R. Sakařovi a také správci p. Nejezchlebovi. V letošním
roce jsme překonali hranici 40 aktivně hrajících členů, z nichž
je polovina dětí a další přicházejí.
A plány do budoucna? Dostavět klubovnu se sociálním
zázemím. Rozšířit třetí kurt na standardní rozměry a vybudovat
dětský tréninkový kurt s odrazovou stěnou.
I v letošním roce je možno si zahrát na našich kurtech
za stále stejnou cenu 60,- Kč/hod.
V ceně je i pronájem míčů a raket. Tel.. 721 036 190.
Přijďte si i Vy zahrát tenis do našeho areálu - jste srdečně
vítáni.
Závěrem mi dovolte poděkovat Městu Nová Role a našim
partnerům nejen za finanční podporu, díky kterým se daří
tenis provozovat a rozvíjet. Věříme, že naše práce s mládeží
a její rozvoj se nám vyplatí v budoucnu. Není naším cílem
pouhé komerční využívání sportovišť, tak jak to vidíme jinde.
Přejeme všem našim členům a příznivcům bílého sportu
hodně zdraví a spoustu příjemných chvil na tenise.
Sportu zdar.
Mgr. Roman Tichý – předseda klubu

OZNÁMENÍ
O době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů v obci Nová Role.
Starosta města Nová Role dle § 15 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000, oznamuje, že volby do zastupitelstev krajů se konají
ve dnech:
17. října 2008 od 14,00 do 22,00 hod. a 18. října 2008 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

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

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

Nová Role, část Jimlíkov - všechna čísla popisná a evidenční
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 (občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let) bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR). Neprokáže-li oprávněný občan svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny před konáním voleb do poštovní schránky,
proto si prosím řádně označte doručovací schránky. Hlasovací lístky budou také k dispozici ve volebních
místnostech.

Vážení spoluobčané,
již v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem avizoval,
že Vás budu informovat o mém pobytu na Olympijských hrách
2008 v Pekingu. Na úvod musím konstatovat, že nezávisle
na tom, co si každý z nás myslí o lidských právech nebo
nezávislosti Tibetu, Olympijské hry 2008 v Pekingu se v době
mého pobytu velice zdařily a byly překrásné. Víte o mně,
že nemám v povaze zbytečně chválit, ale v tomto případě
to nejde jinak a organizátorům lze jen vyjádřit poděkování
za přípravu a průběh těchto Olympijských her 2008. Nemohu
pořadatelům vytknout nic, protože vše klapalo ke spokojenosti
mnoha a mnoha návštěvníků jak z ciziny, tak domácích. Všude
jste měli k dispozici informační stánky, kde jsme všichni dostali
odpovědi na veškeré dotazy, včetně tištěných informací a map,
jak se dostat na požadované místo. Někdy jste se nemuseli ani
ptát, protože pohybující se dav lidí nám nejen ukazoval směr, ale
přímo nás unášel do místa daného sportoviště a už v tu chvíli nás
vtáhl do nevídané olympijské nálady.
Atmosféra byla velice příjemná, protože se Číňané ve své zemi
chovají přátelsky. Vždy s úsměvem Vám ukáží směr. Horší to bylo
s taxikáři, kteří neuměli hovořit anglicky. Byl i takový případ,
že se stalo, že nás taxikář požádal, abychom vystoupili a zavolali
si jiného, co bude umět.
Viděl jsem na vlastní oči několik sportovních utkání
nebo soutěží a vždy jsem byl spokojen nejen sportovní, ale
i organizační úrovní. Setkal jsem se v našem Olympijském domě
s mnoha sportovci, tam se vyprávělo o pocitech, radostech, ale
i zklamáních z výkonů jednotlivých sportovců. Nádherný pocit
mám z chování i krásy naší zlaté medailistky paní Kateřiny
Emmons. Poopravil jsem si názor na pana Tomáše Berdycha,
kdy jsem si myslel, že je to nafoukaný fracek, ale ono je tomu
naopak. Je to příjemný, veselý a ochotný mladý muž. Paní
Štěpánka Hilgertová je před televizní kamerou silná a tvrdá žena,
ale viděl jsem i slzičku v jejich očích při neúspěchu její poslední
jízdy.
Setkal jsem se i s jistým, pro mne podivným názorem. Zeptal
jsem se totiž jedné pohledné, sympatické krajanky, „jak se Vám
líbí v Číně?“ Ihned mi odpověděla otázkou, zda-li chci slyšet
pravdu. „Zajisté“, řekl jsem a ta paní mně řekla, že se jí tam
nelíbí, protože málo lidí hovoří anglicky. Docela mne ten její
názor překvapil a následně jsem ho rozebíral ze všech stran.
Dospěl jsem k přesvědčení, že zmiňovaná paní určitě kritizuje
i návštěvníky z Německa, kteří nehovoří anglicky a zeptají se jí
na něco, patrně jim pak říká, že když jedou k nám, tak ať se naučí
česky. Je to typický česko-švejkovský pohled na věc. Nevím, jak
dlouho by se ta paní učila čínsky. No, ale to jsme my, lidé.
Co říci na závěr? Jsem velice rád, že jsem si s kamarádem
Milanem Kšírem v roce 2001 dal cíl, v té době to byla vize,

že navštívím Olympijské hry v Číně v roce 2008 . Nyní se ten náš
sen naplnil a výsledek předčil všechna naše očekávání. Můžeme
nyní srovnávat, jaká byl Čína před necelými dvaceti lety, kdy
jsme byli v Číně poprvé, před sedmi lety, kdy jsme se rozhodli
vidět Olympijské hry a jaká je nyní. Co nás překvapuje kromě
stavebního boomu je skutečnost, že se změnili LIDÉ. Z dříve
ustrašených, udřených rolnických tváří nyní vidíte sebevědomé,
spokojené, usměvavé tváře lidí moderní generace. Po skončení
Olympijských her 2008 bude svět vědět nejen o nových symbolech
Číny, jakými jsou stadióny Ptačí hnízdo a Vodní kostka, ale
i směle rozkročená nová budova televizní stanice CCTV, které
si svým způsobem v ničem nezadají s takovými skvosty historie
jako jsou Zakázané město, Chrám Nebes, Letní Palác či Velká
Čínská Zeď. Do světa se rozletí i zpráva o přátelských tvářích
lidí, tvářích rozzářených hrdostí, tvářích našich současníků.
Budeme oba věřit, že to nebylo jen heslo, „jeden svět, jeden sen“,
budu věřit, že nejsem sam, kdo si to myslí...
S úctou
Václav Heřman
starosta města Nová Role

MUDr. Faltýnek Miroslav

ZUBNÍ ORDINACE

Rolavská 273, Nová Role 362 25

Praktický zubní lékař, IČ: 45010757

Ordinační doba
Po
07.00 - 15.00
Út
07.00 - 15.00
St
07.00 - 15.00
Čt
07.00 - 15.00
Pá
07.00 - 15.00

V případě nepřítomnosti volejte
nonstop: +420 737 859 165

Přijímáme nové pacienty
a poskytujeme akutní ošetření.

Doporučujeme před první
návštěvou tel. dohodnout
termín ošetření.

Sebou průkaz pojištěnce,
telefonní číslo, kapesník.

Sobota 6.9.
CLUB DANCE R

DJ MAT
DJ Janda

22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

Sobota 13.9.
BLACK MUSIC R
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

DJ T. Stabenow

Pátek 26.9.
Rock v klubu – VAR, MADNESS R
Od 20:00 , vstupné 60 Kč

Sobota 27.9.
LATINO MOJITO PARTY R
rozloučení s létem
22:30 - 04:00, vstupné 35 Kč

DJ T. Stabenow
DJ Janda

KLÍČOVÉ KONCEPTY
PRO AUTOMOBILOVÝ SVĚT
WITTE Automotive
WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299,
362 21 Nejdek
Václava Zábranská
Email: vaclava.zabranska@witte-automotive.cz
Telefon: +420 359 016 592
www.witte-automotive.cz

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím
Váš strukturovaný životopis na níže uvedenou adresu
nebo se přijďte osobně zaregistrovat do naší společnosti
(registrační dny jsou úterý, středa a čtvrtek 8:30-12:00h):

R CULTURE CLUB INFO: 776 712 771
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

A navíc WITTE benefity v hodnotě více než
4.000 Kč (manipulant) a více než 7.000 Kč a služební telefon (předák)!

Vaše klíčové činnosti:
• Organizuje a koordinuje práci manipulačních dělníků
s ohledem na optimální interní tok materiálu
• Podílí se na realizaci projektů logistiky a zlepšování
pracovních postupů
• Využívá moderní logistické postupy a technologie v praxi

Váš profil:
• SOU, SŠ vzdělání a zkušenost v oboru výhodou
• Organizační schopnosti
• Zodpovědnost, spolehlivost

Jiří Hájek - předseda FK Nová Role

ZÁŘÍ 2008

Nabízíme Vám:
• Dlouhodobou pracovní perspektivu v prosperující společnosti
• Příjemné prostředí, moderně vybavené pracoviště
• Jazykové i odborné vzdělávání
• Sociální výhody (dotované stravování a další)
• Týden dovolené navíc

Těšíme se na setkání se všemi příznivci
novorolské kopané při podzimních
mistrovských zápasech našich mužstev.
Přijďte nás povzbudit.

Hledáme právě Vás jako předáka/-čku interní dopravy.

Váš profil:
• Praxe na obdobné pozici (zkušenosti s řízení VZV) výhodou
• Schopnost organizovat vlastní práci
• Zodpovědnost, spolehlivost

Hledáme právě Vás jako manipulačního dělníka/-ici.

Manipulační dělník/-ice

ŘÍDÍTE RÁDI? JEZDÍTE BEZ NEHOD?
PARKUJETE S PŘESNOSTÍ CENTIMETRU?
VYZKOUŠEJTE SI VAŠE ŘIDIČSKÉ DOVEDNOSTI A NEJEN JE U NÁS!
STAVÍME TÝM A HLEDÁME PRÁVĚ VÁS JAKO:

Společnost WITTE Automotive působí v Nejdku již 16 let. Jsme dceřinou společností WITTE Automotive, GmbH, jejíž jméno je více než
100 let synonymem inovace a kvalitních dodávek pro automobilový
průmysl. Vyvíjíme a vyrábíme zamykací systémy, lišty a kliky pro
přední světové automobilky. Jsme druhým největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. V roce 2007 jsme získali prestižní titul
„Zaměstnavatel regionu“.

V sobotu dne 26. 7. 2008 uspořádal
Fotbalový klub Nová Role ve sportovním
areálu již 48. ročník nejstaršího
fotbalového turnaje v našem regionu
Memorial Waltera Ulče o pohár města
Nová Role.
Turnaje se zúčastnila mužstva Baník
Sokolov dorost, Baník Královské
Poříčí, Baník Vintířov a domácí FK
Nová Role. Tento turnaj se poprvé
v jeho historii hrál jako jednodenní a to
proto, že v posledních letech bylo stále
obtížnější zajistit mužstva na dvoudenní
turnaj.
V dopoledních zápasech se utkala jako
první mužstva FK Nová Role a Král.
Poříčí s výsledkem 4 : 7. Ve druhém
dopoledním zápase se utkala mužstva
Baník Sokolov dorost proti Baníku
Vintířov. Toto utkání skončilo vítězstvím
sokolovských dorostenců 4 : 3.
V odpoledních zápasech se v souboji
o 3. místo utkal FK Nová Role

Předák/-čka interní dopravy

48. ročník Memorialu
Waltera Ulče o pohár
města Nová Role

Vaše klíčové činnosti:
• Ručně nebo pomocí manipulační techniky manipuluje
s polotovary, díly a výrobky
• Odváží včas hotovou a zkontrolovanou výrobu na
expediční místo ve skladě
• Využívá moderní logistické postupy a technologie v praxi

Svatba v Nové Roli

s Baníkem Vintířov s výsledkem 1 :
7. Ve finále turnaje a tedy v souboji
o první místo se utkal dorost Baníku
Sokolov s Baníkem Královské Poříčí
a sokolovští dorostenci trénovaní
novorolským odchovancem Tomášem
Hájkem zvítězili na penalty 11 : 10, když
zápas skončil v normální hrací době
nerozhodně 4 : 4.
Vítězem turnaje se tak stal zaslouženě
dorost Baníku Sokolov, na druhém místě
se umístilo mužstvo Baníku Královské
Poříčí, třetí skončil Baník Vintířov
a na čtvrtém místě se umístilo domácí
mužstvo FK Nová Role.
Nejlepší hráčem turnaje byl vyhlášen
Tomáš Bereczký z mužstva dorostu
Baníku Sokolov.
Nejlepším brankářem turnaje byl
vyhlášen Václav Dvořák z Baníku
Královské Poříčí.
Nejlepším střelcem turnaje se pak stal
Tomáš Krejčí z Baníku Vintířov.
Naše mužstvo prochází po sestupu
z krajského přeboru generační
přestavbou, řada starších zkušených
hráčů odešla a příležitost dostávají
mladí hráči převážně odchovanci našeho
fotbalového klubu. Žádáme proto naše
fanoušky o shovívavost pochopení
a podporu našeho nového mužstva,
které jistě pod vedením nového trenéra
P. Vakeše najde v krátké době svoji tvář
a herní pohodu a bude našim fanouškům
předvádět kvalitní zápasy.

CVIČENÍ PRO ŽENY A DĚTI
CVIČENÍ-ŽENY
CVIČENÍ- DĚTI-MLÁDEŽ
Od 1. 9. 08
Od 15. 9. 08
Pondělí
19.00 - 20.00 AEROBIK
Pondělí
17.30 - 18.30 AEROBIK HROU 5-8 LET
Úterý 17.50 - 18.50
FITBALLY
Středa
17.00 -18.00
AEROBIK 9-11 LET
18.50 - 19.50 CVIČENÍ / NOVINKA /
18.00 -19.00 JUNIOR AEROBIK
Čtvrtek
17.50 - 18.50
FITBALL
19.00 - 20.00 AEROBIK
POZOR NOVINKA - ÚTERÝ CVIČENÍ FORMOU POSILOVÁNÍ, ČINKY, GUMIČKY, STEPY, GYMSTIKY, KALANETIKA
CVIČÍ SE V TIC (u koupaliště) VCHOD JE VZADU č. dveří 20.
Kolik stojí hodina
členové
nečlenové
Kolik stojí hodina
dospělí
30,35,studenti a důchodci
mateřská
25,30,děti
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK TJ N. ROLE činí 100,S sebou pití, ručník, pevnou obuv
Bližší informace mob. 723 21 48 46 nebo v TIC N. ROLE

členové
25,25,-

nečlenové
30,30,-

Těší se na vás Jitka a Jana
TJ NOVÁ ROLE - ASPV

Zájezd TJ
Již po páté TJ Nová Role - ASPV aerobik pořádal
zájezd pro příznivce cvičení aerobiku u moře. Letos nám
byl doporučen Komplex Torre Saracena na překrásném
jonském pobřeží Kalábrie. Areál byl obklopen porostem

Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM KVALITNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME:
• prošívané přikrývky a polštáře
• dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka; velký výběr kvalitní sypkoviny; prošití
do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří; krátké dodací
lhůty.

borovic, vzdálený 20 metrů od pláže s výhledem
na nejčistší moře Itálie. Cvičily jak ženy, tak i muži
si dali před odjezdem hodinku aerobiku a posilování.
Tímto je velmi chválíme. V areálu nás obsluhovala
češka, čepovalo se české pivo, což ocenili někteří z nás.
V udržované zahradě se nabízely možnosti - využívat tenis.
kurt, fotbalové hřiště, beach volley, taneční kurzy, stolní
tenis, video hry a plno dalších...
A když se sejde autobus skvělých lidí, tak pak se nám
ani nechtělo odjíždět domů. Domů jsme odjížděli s tím,
že příští rok se sem opět vrátíme.

VÝROBA A PRODEJ:
Jitka Rákošová - ASPV

• Prošívaných přikrývek a polštářů:
z dutých vláken, ovčí vlny, nového peří
• Souprav do dětských postýlek
(nebesa, mantinely – nárazníčky, kapsáře, povlečení, pytlíky na spaní…)
• Povlečení – bavlněné, krepové, makosaténové, flanelové, dětské…
• Přehozy, ozdobné polštářky atd.
SBĚRNY:
• Nová Role - Textil Quelle, Chodovská 293, tel.: 736 608 046, Po- Pá 9-12 14-17 hod.
• Chodov – Poradenské místo, U Porcelánky 169, tel.: 731 533 772
• Sokolov – Žaluzie, Nádražní 38, tel. 352 623 638, 352 669 732
• Karlovy Vary – Stará Role – Dětský bazar, Závodu Míru 125/117, Tel. 777 145 410
Český výrobce, vyrábíme pouze z atestovaných, kvalitních materiálů.

www.janperi.cz

e-mail: info@janperi.cz
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Levný
sex shop

Bezručova 492 (Ideál)
357 35 Chodov
Otevřeno:
Po-Pá 13hod-17hod

Tel.: +420 602 113 150
Tel.: +420 739 271 150
lss.levnysexshop@seznam.cz

www.levnysexshop.cz

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 !

PěI SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUýENÍ ZAJISTÍME PěEPIS V EVIDENCI
MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MAGISTRÁTU V KARLOVÝCH VARECH!!!

UZAVěENÍ A UKONýENÍ SMLUV – povinné ruþení, havarijní poj., dĤm a domácnost, úraz a životní
ZMċNY VE SMLOUVċ - zmČna adresy, splátek, jména, nová SPZ, pĜevod bonusu, atd.
NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI – povinné ruþení, havarijní pojištČní, úraz, živelné pohromy a jiné
POROVNÁNÍ CEN U POVINNÉHO RUýENÍ
PRO KLIENTY VÍCE NABÍDEK NA JEDNOM MÍSTċ OD VÍCE POJIŠġOVEN

NovČ otevĜená kanceláĜ v rod. domku, K Lávce 296, Nová Role
Iveta Blašínová
Email: ivetablasinova@novarole.cz

Z jednoho místa nyní vyĜídíte víc
Otevírací doba: Po – Pá dle Vaší potĜeby a
objednávky na tel. 604 202 967

Také pro klienty a zájemce o stavební spoĜení, penzijní pĜipojištČní a hypotéþní úvČr
zajistíme servis:
•
UzavĜení a ukonþení smlouvy
•
ZmČny ve smlouvČ
•
VyĜízení úvČru, hypotéky, hotovostní pĤjþky

Dále:

•
•
•
•
•

KOMPLETNÍ SERVIS:

PRO KLIENTY TċCHTO POJIŠġOVEN ZAJIŠTUJEME V NOVÉ ROLI:
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Otevírací doba:
Po. 900 - 1800
Út.-Čt. 900 - 1500
St. 900 - 1200 , 1400 - 1800
Pá. 900 - 1300

Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12.
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Nyní je pro Vás
připraveno 9 učitelů!

cz.mail@email.cz
www.vmdgroup.eu
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Tel.: 602 771 600

Učebny:
AKCE skupina „C„ za 13.500Kč, včetně profesáku
Karlovy Vary, Chodov,
Ostrov, Sokolov, Nejdek, Nová Role
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Nové vozy Peugeot 107, Toyota Aygo.

ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava

Zahájen výcvik skupin AM, A1, A, C a CE.

Výuka v nových klimatizovaných vozech.

Pro maminky na MD hlídání dětí ZDARMA.

Dárkové kupóny + dárek od nás.

Y
K
IN

Najdete nás 100m
pod marketem „LIDL“
v budově, kde sídlí
prodejna „RABIT“.
Vchod ze dvora, druhé patro.

V
O
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Kurzovné je možné splácet 700,- Kč/měs.,
i po skončení kurzu

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

Výcvik skupiny „B“ - 7900,- Kč, kompletní cena
včetně učebnic, platba možná i na splátky.

VYRÁBÍME zlaté
a stříbrné
šperky

ceny

VÝKUP ZLATA za nejvyšší

Tel.: 602 627 192
www.zlatnicka-dilna-jana-sarova.cz

Nová Role

Chodovská 84

EJ

Po telefonické domluvě je možno přizpůsobit otevírací dobu zákazníkovi.

VÝKUP STŘÍBRA

KOMISNÍ PRODEJ ŠPERKŮ

hodinek a budíků

PŘIJÍMÁME OPRAVY HODIN

OPRAVUJEME zlaté a sstříbrné
řííbrn
říb
íbbrnn šperky
i na počkán
počkání
oč
čk níí
čk

JANA SÁROVÁ
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Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz

