Novorolský
zpravodaj

Vážení spoluobčané!
Dovoluji si napsat pár úvodních slov v nové funkci starostky města.
Jsem připravena pracovat pro
vás a s vámi. Myslím si, že komunální politika je speciﬁcká
tím, že by se neměla dělat pouze
od stolu, jak to předvádí někteří vládní politici. Právě proto, že
nemohu ovlivnit dění ve státě,
a sedět u televize a nadávat mě
neuspokojuje, snažím se již několik let pracovat pro lidi, s kterými žiji téměř půlstoletí.

Jak uvedli v Karlovarských novinách, naše město je pro mě srdeční záležitost (a tím myslím
také obec Mezirolí a Jimlíkov).
Jsme tým s okolními obcemi,
a proto pojďme pracovat jako
tým na rozvoji všech tří obcí.
Jsem stále plná elánu a nadšení, a to díky některým občanům, kteří mi projevují podporu. Jsem velice ráda a vážím si
toho. Tím větší však cítím zodpovědnost a přeji si práci vykonávat tak, abych se vám mohla
podívat do očí i za další tři roky.

Jsem přece jedna z vás. Slibuji, že budu svou práci pro rozvoj
města vykonávat se ctí a spolupracovat se všemi organizacemi, které ve městě působí.
Děkuji všem zastupitelům, kteří mi projevili důvěru, všem úředníkům, kteří jsou pro mou práci
nepostradatelní. Panu Václavu
Heřmanovi přeji hodně úspěchů
v nové etapě jeho života. Děkuji mu za sebe a celé město za 13
let poctivé práce, která je někdy velice nevděčná. Jak se říká:
„Není člověk ten, aby se zavděčil
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lidem všem.“ V neposlední řadě
si dovolím poděkovat své rodině. Bez její podpory bych svou
práci nemohla vykonávat s takovou radostí a nadšením.
Přeji všem lidem „dobré vůle“
úspěšné vykročení do roku
2012, především hodně lásky,
bez ní člověk není šťastný, hodně štěstí, i toho je trošku třeba,
a především pevné zdraví, to je
to jediné, co se nedá koupit.
Krásný nový rok a držte mi „palečky“.
Vaše Jitka Pokorná

informace, oznámení, zprávy
Ztratili jste něco? Poptejte se na MěÚ v Nové Roli,
možná zde na vás čeká věc, kterou jste už oplakali
ZTRÁTY A NÁLEZY
Kontaktní údaje:
Městský úřad Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role
MÆstský úÑad Nová Role, správní odbor, pracovištÆ podatelny vede evidenci nálezÒ. Každý nález je pÑijat
a uschován po dobu 6 mÆsícÒ. Jestliže

se pÑes veškerá uÂinÆná opatÑení nepodaÑí zjistit vlastníka nálezu a v zákonem
stanovené šestimÆsíÂní lhÒtÆ od jeho
odevzdání se nepÑihlásí vlastník, pÑipadají nálezy marným uplynutím zákonem Â. 359/2005 Sb a § 135 OZ stanovené lhÒty do vlastnictví mÆsta.
Nalezené osobní doklady (obÂanský
prÒkaz, cestovní pas, bankovní karty
apod.) se pÑedávají pÑíslušnému úÑadu,

který jej vydal. Nalezenou vÆc si lze vyzvednout pouze osobnÆ po identiÞkaci a podepsání záznamu na podatelnÆ
MÆstského úÑadu v Nové Roli,
a to
v tyto dny a hodiny:
Pondělí a středa
od 7.00 do 17.00 hodin,
ůterý, středa a čtvrtek
od 7.00 do 14.30 hodin.

Polední přestávka
od 11.45 do 12.15 hodin.
Oznamujeme, že v poslední dobÆ
byly pÑedány na podatelnu hlavnÆ svazky klíÂÒ, mobilní telefony, klíÂe od aut
apod. PÑijÉte se podívat, zda nÆkterá
z nalezených vÆcí není vaše!
Bohdana Fedorová, správní odbor podatelna, telefon 353 176 311

z městského úřadu
Město Nová Role má nové vedení
Na 9. zasedání Zastupitelstva mÆsta Nová Role, které se konalo dne 12. 12.
2011, bylo zvoleno nové vedení mÆsta - starostka, místostarosta a nový Âlen
rady mÆsta. Rada tedy nyní pracuje ve složení: Jitka Pokorná, Bc. Libor Škarda, Martin ZvÆÑina, MUDr. Hana Nesybová a Josef Škarda.
Kontakty na nové vedení města Nové Role:
starostka Jitka Pokorná
e-mail: starostka@novarole.cz, jitkapokorna@novarole.cz
telefon: 602 343 465, 353 176 322
místostarosta Bc. Libor Škarda
e-mail: mistostarosta@novarole.cz, liborskarda@novarole.cz
telefon: 606 662 420

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

František Ivo Černohorský
Tereza Cigániková
Tereza Tesařová
Adriana Bílá
Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Elektronický úřad města Nová Role
Od Ñíjna 2011 byl spuštÆn tzv. elektronický úÑad mÆsta na webové adrese: „http://www.novarole.cz/urad“. Tento systém slouží ke zlepšení
komunikace mÆsta a mÆstského úÑadu s obÂany mÆsta. E-úÑad nahradil stávající diskusní fórum.
Ke komunikaci s pÑedstaviteli mÆsta a úÑadu je nutno provést registraci, kterou schvaluje administrátor úÑadu. Po schválení registrace budou obÂané moci vznášet dotazy a podnÆty na pÑedstavitele mÆsta nebo
úÑedníky MÆÚ.
PÑípadné dotazy k registraci a orientaci budou zodpovÆzeny buÉ telefonicky na Âísle 353 176 319, elektronicky na adrese vlastislavsliz@novarole.cz, nebo osobnÆ správcem informaÂních systémÒ úÑadu, MÆÚ
dveÑe Â. 6.

Termíny pro obřady uzavření manželství
pÑed MÆÚ Nová Role jsou pro rok 2012 stanoveny takto:
jedenkrát za mÆsíc v termínech 28. 1., 25. 2., 24. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6.,
28. 7., 25. 8., 22. 9., 27. 10, 24. 11. a 15. 12.

Infocentrum města je v Základní knihovně Nová Role
na PÆší ZónÆ 148. Poskytuje veškeré služby, které poskytovalo bývalé
infocentrum, vÂetnÆ kopírování.

Promítání DVD
Ve Âtvrtek 8. bÑezna se v 16.00 hodin se uskuteÂní v novorolské knihovnÆ promítání DVD ze zájezdu dÒchodcÒ do Františkových Lázní, Motýlího
domu u Chebu a pÑírodní rezervace SOOS, který se uskuteÂnil 10. 5. 2011.
Dále budou promítnuty DVD záznamy z poÑadÒ ¢T „ZpÆt k pramenÒm“
(výbÆr) a „Rozhlédni se ÂlovÆÂe“ (také výbÆr). Srdeànì zve Vladimír Korbel
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všem obyvatelÒm Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteÑí se narodili v lednu
a únoru. ZvláštÆ potom jubilantÒm, kteÑí oslaví své 75., 80., 85. narozeniny
a více. Tyto jubilanty navštívíme s blahopÑáním a pÑedáme dárkový balíÂek.
Marie Oulehlová
Marie Šeßová
Josef Mádl
Václav Cígr
Václav Linhart
Božena Sýkorová
Helena Jejkalová
Anna Blažková
Marie Cinegrová
Berta DvoÑáková
Kristina Vaculová
Margita DvoÑáková
Drahoslava Karabinová

ZdÆnka Rybárová
Jarmila Feniková
Josef Novotný
Eva Jodlová
Josef Kubík
Jana Pylypová
Marie Toušová
Vladimír ¢aloun
Vladimír Zedník
Vlasta ŠimÒnková
Apolonia Svobodová
Františka HusiÂková

Chtěla bych všem poděkovat za projevy účasti s úmrtím
mého manžela pana Antonína Špidry.
Anna Špidrová
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Ještě stručně k občanským průkazům
Jak jsme vás již informovali v minulém Âísle mÆstského zpravodaje, zavádÆjí se od ledna 2012 nové
typy obÂanských prÒkazÒ se strojovÆ Âitelnými údaji, tzv. „elektronické obÂanské prÒkazy“ (dále jenom
e- OP), a to dle žádosti s kontaktním
elektronickým Âipem nebo bez Âipu.
Tyto prÒkazy budou ve formátu kreditní karty.
PÑijímání žádostí o vydání e-OP
nyní vyÑídíte na Magistrátu mÆsta Karlovy Vary - pracovištÆ cestovní doklady.
Jedná se pouze o nový OP z dÒvodÒ: skonÂení platnosti stávajícího
OP, ztráty, odcizení, poškození OP,
zmÆna trvalého pobytu nebo zmÆna
jiných údajÒ uvedených v OP Âi prvého obÂanského prÒkazu. Dále se

na žádost rodiÂÒ vydává e-OP i pro
dÆti mladší 15 let. Tento osobní prÒkaz je možné používat jako cestovní
doklad dítÆte v zemích EU. K žádosti se pÑedkládá rodný list dítÆte a OP
rodiÂe. Správní poplatek je 50 KÂ.
Na elektronickém obÂanském
prÒkazu bude uvedeno jméno a pÑíjmení, datum a místo narození, rodné Âíslo, trvalý pobyt a na žádost obÂana jeho rodinný stav. ¢ip obsahuje pÑístup k dalším identiÞkaÂním
údajÒm obÂana. PrÒkaz s Âipem je
zpoplatnÆn Âástkou 500 KÂ. Aktuální fotograÞe pro potÑeby e-OP bude
zhotovena pÑímo na místÆ.
• Poplatky za vydání cestovních
Imobilní obÂané budou na požá- Doplňující informace:
• Ztrátu nebo odcizení a poško- pasÒ se nenavýšily.
dání navštíveni pracovníky MagisInformace podala
trátu mÆsta Karlovy Vary s pÑenos- zení OP je možné i nadále ohlásit
na zdejším matriÂním úÑadu.
Elfrieda Lachmanová
ným zaÑízením.

Zemřel Václav Havel,

Zveme Vás na první setkání novorolských žen
11. ledna v 17 hodin v restauraci U Petra.

poslední československý
a první český prezident
V neděli 18. prosince 2011, na čtvrtý adventní svátek, se
po celé naší vlasti jako vítr roznesla zpráva, že toho dne v ranních hodinách zemřel pan Václav Havel, poslední československý a první český prezident.

Město Nová Role vyjadřuje hluboký zármutek nad odchodem
člověka, který se významným dílem zasloužil o pád bývalého
režimu a nastolení demokracie v naší krásné, ale v minulosti
až příliš často nesvobodné zemi.
Čest Vaší památce, pane Havle.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012

Kde a jak je třeba žádat
o nový příspěvek na mobilitu?
O příspěvek na mobilitu lze od 1. ledna 2012 požádat na Úřadu práce v Karlových Varech, a to prostřednictvím formuláře,
který na ÚP obdržíte. Podmínky dané zákonem zní:
„Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku,
která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci
dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče. Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování, musí být
splněny po celý kalendářní měsíc.“
Příspěvek je vyplácen
měsíčně, a to ve výši
400 Kč. Příspěvek se vyplácí od data podání žádosti, je tedy důležité
podat žádost již v lednu, aby začal být vyplácen již od prvního měsíce roku 2012. Pokud
podáte žádost až například v březnu, nebude
vám zpětně vyplacena
částka 400 Kč za měsíc
leden a únor.
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Co stojí místo posledního odpočinku?
V tÆchto dnech jsem obdržel
od Technických služeb upozornÆní, že mi bude brzy konÂit pronájem místa na hÑbitovÆ v Nové Roli,
kde jsem mÆl v kolumbáriu II pronajato okénko Â. 4 pro urnu mojí
manželky a okénko Â. 5 pro urny je-

jích rodiÂÒ. Byl jsem vyzván, abych
si zaplatil nájem na dalších deset let,
tj. do roku 2021, a to za „pakatel“
3.000 KÂ za jedno okénko, aÂkoliv
pÑed deseti roky to stálo 900 KÂ.
Vím, že se zdražuje energie, pohonné hmoty a další, ale aby to mÆlo

dopad na zdražení o 330% na hÑbitovní místo, o tom mne nikdo nepÑesvÆdÂí. A nepÑišel by na to, jak takto
naplnit kasu, ani ministr Þnancí pan
Kalousek. PatrnÆ ta moudrá hlava, která na takovéto navýšení pÑišla, hÑeší na to, že se jedná o udrže-

Ceník hřbitovních služeb platný od 5. 3. 2007
1

2

3

4

ní památky na zesnulé rodinné pÑíslušníky a že pozÒstalí zaplatí, i kdyby si museli „utrhnout od huby“, jak
se Ñíká.
Je smutné, máme-li takové manažery a zastupitele.
Zdenìk Bok

Na dobu

Cena

Propůjčení místa pro hrob v zemi Vysvětlivka: místem pro hrob se rozumí místo do
rozměrů 100 x 200 cm

10 let

2.500 Kč

Obnova (prodloužení užívacího místa)

5 let

1.250 Kč

Propůjčení místa k uložení urny s popelem zemřelého
Vysvětlivka: urnovým místem se rozumí místo do rozměrů 100 x 100 cm

10 let

3.000 Kč

Obnova (prodloužení užívacího místa)

5 let

1.500 Kč

Propůjčení užívacího práva na místo pro uložení urny v kolumbáriu zdi (bez ohledu
na počet uložených uren)

10 let

2.000 Kč

Obnova (prodloužení užívacího práva)

5 let

1.000 Kč

Propůjčení užívacího práva na místo pro uložení urny s popelem zemřelého v kolumbáriu zdi (bez ohledu na počet uložených uren) – blok T, U, V, X

10 let

3.000 Kč

Obnova (prodloužení užívacího práva)

5 let

1.500 Kč

Schváleno na zasedání RMě dne 26. 2. 2007
Poznámka:
Stanovenou úhradu plateb lze při výjimečně jiné době užívání přepočítat poměrným dílem na každý rok užívání, byť započatý.
Předložený návrh byl projednán a odsouhlasen se zástupci Technických služeb Nová Role, s.r.o. dne 21. 2. 2007.

PODĚKOVÁNÍ
FK Nová Role, mužstvo
mladších žáků a přípravka,
děkují těm, kteří jim v roce
2011 ﬁnančně přispěli na
jejich činnost. Jsou to:
pan Pavel Severa,
Technorol, s.r.o.,
pan Josef Škarda,
Eurotherm,
pan Aleš Heřman
a
PVP Syntetik s.r.o.,
pan Robert Volák

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

Zubní ordinace + laboratoř s.r.o,
pracoviště Nová Role
OšetÑující lékaÑka MUDr. Ivana Houšková
oznamuje zmÆnu ordinaÂních hodin,
které jsou v tyto dny:
pondělí 7.00 - 15.00, úterý 7.00 - 17.00
a středa 7.00 - 15.00
Ostatní dny je možné ošetÑení po osobní domluvÆ
na telefonním čísle 776 490 607
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My jdeme k vám...
V nedÅli 18. prosince úderem 15.
hodiny vyšel od MÅÚ v Nové Roli
vánoÁní prÑvod. V jeho Áele kráÁeli tÐi králové, andÅlíÁci, pasáÁkové
a pÐedevším spousta novorolských
obÁanÑ.
PrÒvod došel až k živému Betlému
ve staré Âásti obce. DÆti nadšenÆ pozorovaly Josefa, Marii, Ježíška, ale
hlavnÆ živé oveÂky. OÂí jim záÑily,
když dostaly od andÆlíÂkÒ sladké dáreÂky. Všichni si mohli zazpívat koledy s dÆtmi ze ZUŠ a ZŠ pod vedením pana uÂitele Karla Švece. A celou dobu se z nebe sypal sníh, takže
každý pÑivítal teplé obÂerstvení...

Akce se zdaÑila hlavnÆ díky skvÆlým lidem, kteÑí ve svém volném
Âase pomohli s organizací – kluci
z SDH (stavba Betléma), paní starostka a nÆkteÑí zastupitelé i s rodinnými pÑíslušníky (stavba Betléma a ztvárnÆní postav), paní uÂitelky ze ZŠ (nácvik koled), paní ¢ervíková (pÑíprava kostýmÒ), pan uÂitel Švec (ozvuÂení a hudební doprovod), pan Pokluda (pÒjÂil oveÂky)
a samozÑejmÆ dÆti (zpÆv koled, postaviÂky v BetlémÆ). Všem upÑímnÆ
dÆkujeme za pomoc.
Za KK sepsala
Miluše Dušková

Ovečky raději mlsaly dobroty, než by s pasáčky postály fotografovi...

Škola není partner?
„Potřebujeme na to nějaké peníze! Akci sice udělat můžeme,
ale nemáme ceny! Nezavolal bys
ještě jednou do…? Přijedou tři
školy, co dáme za ceny?“
Tak přesně takovéhle starosti u nás trápí organizátory každé
školní soutěže. Postupně mizí i ti,
kteří dříve škole věnovali alespoň
něco ze své výroby nebo převedli menší ﬁnanční obnos jako dar.
Škola pochopitelně není lukrativním partnerem, který by dokázal recipročně nabídnout adekvátní protislužbu. Škola nevyrábí, nemá „styky“ a už vůbec není
odbytištěm či potenciální zásobárnou pracovních sil. O to větší radost máme z letošní ﬁnanč-

ní a materiální podpory, kterou
nám poskytla za sebe i za karlovarskou pobočku ﬁrmy OVB Allﬁnanz paní Hedvika Gabrielová.
Její jméno je u nás spojeno i s výukou ﬁnanční gramotnosti, takže
vím, o kom mluvím. Stejně jako ti
z Vás, kteří se s ní někdy pracovně setkali, mohu jen obdivovat
její nezlomný optimismus, s nímž
na setkání přichází.
Tímto krátkým příspěvkem bych
jí chtěl opravdu srdečně poděkovat za radost a nadšení našich
žáků, za to, že vítěz dostane skutečnou CENU i za dobrý pocit,
který máme my, učitelé.
Za 2. stupeň ZŠ
Mgr. Lidinský Josef

Se třemi králi přišla do Nové Role první letošní sněhová nadílka.

OHLÉDNUTÍ
Rozsvícení vánoàního stromku
na námìstí snad každé obce se stává pro mnohé obàany tradicí, kterou
spoleànì vstupují do krásného období Vánoc. Koledy, zlaté a stĒíbrné jmelí, vĜnì svaĒeného vína, vánoàní svíàky, adventní vìnce a všelijaké jiné lidové výrobky, pĒilákají vždy spoustu tìch, kteĒí se chtìjí na chvilku zastavit a spolu prožít nìkolik pĒíjemných, sváteànì naladìných okamžikĜ, na které je v této uspìchané dobì
tak málo àasu. A bývalo tomu tak dĒíve i u nás, v Nové Roli.

Od Áasného odpoledne nám pÐedvánoÁní Áas zpÐíjemÊovaly jak místní, tak i pÐespolní kapely, vánoÁný trhy
zaplnily celé námÅstí, spoleÁnÅ jsme si
zazpívali koledy s novorolským pÅveckým sborem a jak rádi jsme stáli frontu na voÊavý svaÐáÁek, který hÐál dlanÅ i srdíÁka. A pak nastal Áas odpoÁítávání... tÐi, dva, jedna TE©.... Jéééé,
vydechlo námÅstí a snad všichni podvÅdomÅ zaslechli vzdálené cinkání rolniÁek a ucítili vÑni vánoÁního cukroví,
tradic, které k VánocÑm neodmyslitelnÅ patÐí.
Rok se s rokem sešel a první adventní nedÅle roku 2011 pÐipadla na 27.
listopad. Ale co to? Tatam je poetická
nálada, pošmourné námÅstí se utápí
ve tmÅ a tichu. Strohá zpráva v Novo-
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roláÁku, že letošní rozsvícení stromeÁku probÅhne bez programu, mne i tak
vytáhla z teplého domova. ¢ekám alespoÊ svÅtýlko, alespoÊ koledu z amplionu... Kolem mne pár zvÅdavcÑ, nÅkolik rodiÁÑ s dÅtmi a hrstka lidí, kteÐí si
Ðíkají, že se asi spletli a že rozsvícení
bude až pÐíští týden. Dívám se do oken
okolních domÑ... hmm, nÅkde už mají
nazdobeno.
A jak si tak pÐemýšlím, najednou koukám: „Hele, strom na námÅstí už svítí!“
Lidé se zaÁínají rozcházet a za chvilku je námÅstí zase prázdné, jen jedna
malá holÁiÁka se ptá: „A babi, kdy už
budou ty svÅtýlka?“„PojÈ, MaÐenko, to
už bylo vono...“
Je mi podivnÅ. Je to snad tím, že se
lidé už nechtÅjí scházet? Snad za to

mÑže svÅtová krize? Nebo nÅkdo nÅco
zvoral...
Na popud nespokojených obàanĜ
napsala Šárka Vlasáková

VyjádÐení k pÐíspÅvku:
Na jednání kulturní komise, jejíž
Âlenkou byla v té dobÆ i paní Šárka
Vlasáková, bylo z ÞnanÂních dÒvodÒ
rozhodnuto, že rozsvícení VánoÂního stromu probÆhne v roce 2011 bez
doprovodného programu. Místo nÆj
byl v letošním roce uspoÑádán prÒvod
k živému Betlému. Z dÒvodu omezených ÞnanÂních prostÑedkÒ bylo možno zvolit pouze jednu akci.
Miluše Dušková
PĒedsedkynì komise školství,
kultury a sportu
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Padesát let úplné základní školy v Nové Roli

V Nové Roli byla Áeská škola od roku 1935. Až do roku 1961
to byla škola málotÐídní pro dÅti
od první do páté tÐídy, starší dÅti
jezdily do Nejdku nebo do Staré
Role. V roce 1961 bylo zahájeno vyuÁování v novÅ postavené škole. ZaÁala pracovat úplná devítiletá základní škola. Letos jsme tedy dokonÁili padesát let práce.
Pro pÑipomenutí tohoto výroÂí byli
5. 11. 2011 pozváni bývalí pedagogové, aby spoleÂnÆ se souÂasnými uÂiteli zavzpomínali na Âasy minulé a porovnali školu tehdejší s tou dnešní.
Sešli se ve škole a po uvítání Ñeditelem a místostarostkou mÆsta následovala prohlídka budovy a tÑíd.
Potom všichni pÑešli do kulturního
domu, kde jim zatanÂili nejmenší žáci
ZŠ a také dva taneÂní kroužky DDM.
Zlatým hÑebem bylo vystoupení dospÆlých zpÆvákÒ pÆveckého souboru
ZUŠ. Po vystoupení pokraÂovalo se-

tkání pamÆtníkÒ v restauraci na koupališti, kam za nimi pÑišli i nÆkteÑí bývalí žáci. Všem zúÂastnÆným se program setkání velmi líbil.
Nejstarším úÂastníkem setkání byl
pan Witowski, kterému je již 95 let.
Z nejvÆtší dálky pÑijela paní Menzlová, která žije v NÆmecku. Celkem se
na oslavÆ sešlo více než padesát bývalých i souÂasných pedagogÒ.
PÑi odjezdu domÒ mne bývalí kolegové požádali, abych jejich jménem
podÆkoval zamÆstnancÒm i žákÒm
školy, kteÑí pod vedením pana Ñeditele Veselého a paní uÂitelky Duškové
vÆnovali pÑípravÆ mnoho Âasu.
PodÆkování patÑí také zástupcÒm
mÆsta paní Pokorné a panu Škardovi,
kteÑí ke zdaru akce pÑispÆli významnou mÆrou. Rád toto podÆkování pÑedávám.
Mgr. Stanislav PrĜša, bývalý uàitel
a Ēeditel ZDŠ a ZŠ Nová Role

Čertí sraz
aneb Vystoupení v MŠ ve třídě Ježečků
Protože bacily nešetří ani
peklo, čertí sraz se konal
až ve čtvrtek 15. prosince
2011.
Děkujeme za skvělé vystoupení nejen našim malým čertíčkům, ale hlavně
úžasným pekelným učitelkám Miladě Žiškové a Karolínce Gvardové.
Eliška Švehláková

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

Poděkování
za krásný den
V sobotu 5. listopadu jsme v Nové
Roli prožili opravdu pÑekrásný den.
Bylo to vzácné setkání uÂitelÒ u pÑíležitosti 50. výroÂí založení Základní
školy v Nové Roli. PÑekvapením byla
novÆ opravená škola a záhy pÑivítání tÆmi, kteÑí celou oslavu pÑipravili ve škole, v Kulturním domÆ a závÆrem v restauraci Karibu.
Pan Stanislav PrÒša vzpomnÆl
na zaÂátky školy a rozvoj školy v dalších letech, až do souÂasnosti.
ZávÆrem pÑipomnÆl jména uÂitelÒ, kteÑí se nedožili dnešních dnÒ.
BÆhem programu byl rozdán Almanach, vydaný k oslavám 50. výroÂí

Základní školy v Nové Roli, uzavÑený Âerstvou fotograÞí, poÑízenou dopoledne na školním dvoÑe.
Všichni pÑítomní uÂitelé i hosté
prožili velmi vzácný den a chtÆl bych
touto cestou podÆkovat všem, kteÑí toto setkání pÑipravili, pÑedevším
panu Stanislavu PrÒšovi.
Byl jsem pÑítomen jako doprovod
své ženy a prožil jsem krásné setkání
s mnoha známými, pÑedevším mým
dlouholetým kamarádem z Junáka,
ZdeËkem bokem. ZÒstávají nám velmi krásné vzpomínky.

Také já bych se chtÅla svým pÐíspÅvkem vrátit k loÊskému výroÁí,
kdy oslavila novorolská škola padesít let od svého založení.
PÑi této pÑíležitosti byl pÑipraven
na 5. 11. krásný program setkání pedagogÒ, kteÑí na zdejší škole pÒsobili bÆhem uplynulých 50 let. Já sama
jsem na této škole pÒsobila 43 dlouhých let, a tak jsem se samozÑejmÆ
tÆšila na spoleÂná setkání.
Známé, ale také již pozapomenuté tváÑe probouzely velmi pÑíjemné
vzpomínky, které nabývaly konkrétní podoby pÑi spoleÂných vyprávÆ-

ních. Radost byla dovršena setkáními s bývalými žáky, kteÑí na své uÂitele nezapomnÆli.
PÑátelská atmosféra ve všech zanechala krásné pocity.
ChtÆla bych tímto podÆkovat všem
organizátorÒm, kteÑí vše pÑipravili
a podíleli se na bohatém a pestrém
programu celé akce, az už prohlídky školy, kulturního programu v sále
kulturního domu, Âi posezení v restauraci Karibu. Díky.
Co takhle setkání za dalších 50 let?
Nebo snad dÑíve?
O. L.

Václav Šedivý,
bývalý kronikáĒ Nové Role
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Při oslavě 50. výročí ZŠ se také sportovalo
Sportovní den, který se konal 30. listopadu 2011, jsme si všichni náramnÆ užili.
DÆvÂata hrála v tÆlocviÂnÆ vybíjenou
a ringo. Proti soupeÑÒm, kterými byly
školy z Chodova a z Nejdku, si naše
týmy vedly celkem dobÑe. Brzy ale bylo
jasné, že první místo vyhraje chodovská sportovní škola. My jsme však nezklamaly, ba dokonce novorolská skupina A obsadila dvakrát druhé místo.
Každý tým za svÒj výkon získal diplomy a plnou tašku pÑekvapení. Nakonec došlo k dÆlení dárkÒ vybojovaných
v turnaji. Všichni jsme domÒ odešli
spokojeni se svým výkonem.
Za holky Denisa Strouhalová, 9. A

Chlapecká Âást výroÂního turnaje se uskuteÂnila v hale a soutÆžilo se
ve dvou sportech – fotbalu a ßorbalu.
Týmy byl celkem ÂtyÑi a hrálo se systémem „každý s každým“.
Florbalová Âást sportovního dne patÑila, bohužel, Chodovu a Nejdku a my
jsme se svými dvÆma týmy obsadili až
3. a 4. místo.
Ve fotbale však Chodov prohrál proti týmÒm Nové Role A i B a domácí tak
byli na 2. a 3. místÆ. Nejdek byl velmi
silný v obou sportech. RozhodÂí pískal
dobÑe a ceny, které soutÆžící pÑíjemnÆ
pÑekvapily, dostali všichni.
Za kluky Ondra Tvaroužek
a Tomáš Valenta, 7. A

Prosinec, to je čas plný kouzel a zázraků
V předvánočním čase si děti na 1. stupni opravdu užily. Dělo se toho
hodně a vše začalo tím, že si žáci krásně vyzdobili nejen své třídy, ale
i chodby celé školy.
V pondělí 5. prosince je čekal první pěkný den – Čertí školička. Ta už
má na naší škole několikaletou tradici. Velký úspěch měly Vánoční dílny ve středu 7. prosince, při kterých žáci přivítali dětičky z MŠ v Nové
Roli i Mezirolí a společně si vyrobili dárečky, ozdoby, zazpívali si a zatančili. Mrňouskům se u nás moc líbilo.
V pátek 16. prosince následoval vánoční nadační koncert v základní
umělecké škole a v úterý 20. 12. vánoční besídky pro rodiče a vánoční nadělování ve škole.
V neděli 18. prosince si děti přišly zazpívat koledy k Živému Betlému u novorolského kostela. Žáci 2. stupně pod vedením paní učitelky
Veselé pak pro své mladší kamarády připravili na středu 21. prosince
krásný předvánoční den plný nápadů, zábavy a překvapení. A vše vyvrcholilo ve čtvrtek 22. prosince návštěvou ﬁlmu Kocour v botách v kině
Čas v Karlových Varech.
Měsíc plný kouzel a zázraků je tedy za námi a my vám všem přejeme
krásný a pohodový rok 2012!
Paní učitelky a žáci ZŠ Nová Role

Děti z mateřské školky
navštívily „velkou“ školu
Adventní období je Áasem zastavení, setkávání, Áasem pÐíjemné atmosféry. I proto se každým rokem vídáme s našimi kamarády ze školy, kteÐí nás navštíví s pÐedvánoÁním programem. Letos to však bylo trochu jiné – dostali jsme pozvání
do velké školy!
Moc jsme se tÆšili a pospíchali
na sraz v tÆlocviÂnÆ. A jaké to bylo
pÑekvapení, když pÑišly i dÆti ze
školky z Mezirolí!
Vylosováním obrázku jsme se
rozdÆlili do šesti skupin. Naši velcí
kamarádi z 5. A nás zavedli do pÑíslušné tÑídy, kde už byl pÑipraven
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program v podobÆ vánoÂních dílniÂek. S pomocí školákÒ a paní
uÂitelek jsme tu vyrobili ozdobné
ÑetÆzy, papírové perníÂky, kapÑíky
s barevnými šupinkami a vybarvili
jsme také vánoÂní ozdobu.
Po skonÂení naší práce jsme se
opÆt sešli v tÆlocviÂnÆ, abychom
si všichni spoleÂnÆ zazpívali a zatanÂili.
Bylo to opravdu moc pÑíjemné
dopoledne a jsme rádi, že už víme,
jak to vypadá v opravdové škole,
kam se po Novém roce pÒjdeme
zapsat do prvních tÑíd.
Za dìti z MŠ napsala
D. Schwarzová, uàitelka MŠ
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Dům dětí a mládeže nás umí potěšit
Lampionový průvod

soubÆžnÆ nÆkolika ulicemi. a celý program byl doplnÆn vystoupením žákÒ
ZUŠ Nová Role, sborem Chorea Nova
a nechybÆlo ani šermíÑské klání.
A jaký by byl „nororolský“ lampionový prÒvod bez ohËostroje? Ten nesmí
chybÆt. A panu Šimkovi se jako každoroÂnÆ vydaÑil.
V tomto roce se prÒvodu zúÂastnil rekordní poÂet lidí, z Âehož máme velikou radost.
ChtÆla bych podÆkovat všem, kteÑí
nám s organizací a realizací pomohli.
Všem maminkám a babiÂkám za napeÂení cukroví. Paní Rohožkové a jejímu
manželovi za zapÒjÂení stolÒ, osvÆtlení
a stanÒ na obÂerstvení. Dále o.s. Cesta ke koním Nejdek, paní Lucii Fošenbauerové za ztvárnÆní Martina a zapÒjÂení konÆ Norise a samozÑejmÆ také
Obvodnímu oddÆlení policie ¢R za po- Âerstvení prodávala. Dík patÑí i všem
moc pÑi pÑípravÆ a realizaci akce.
úÂinkujícím, pracovníkÒm a pÑátelÒm
Velké podÆkování patÑí také Ive- DDM.
tÆ Maxové, která nám uvaÑila výbor- Mikulášské setkání
Druhou adventní nedÆli jsme usponý punÂ a babiÂce Rybárové, která obÑádali v sále kulturního domu Mikulášskou besídku. DÆti z našich kroužkÒ na tuto akci nacviÂují svá vystoupení od zaÂátku školního roku, je to první
ukázka jejich práce pro rodiÂe.
Již od pÒl páté bylo pÑed sálem v proV naší obci Jimlíkov se v sobotu 3. prosince uskutečnila Mikulášská besídka, které se zúčastnily děti v hojném počtu.
vozu „Malé peklíÂko“, kde Âertí máma
s tátou a malými Âertíky Âetli z pekelné
Velice děkujeme generálnímu řediteli a majiteli ﬁrmy Sedknihy hÑíchy tÆch nejmenších. V 17 holecký kaolin a.s. Ing. Zítkovi za sponzorský dar, díky kterému
din se otevÑely dveÑe sálu a všichni, kdo
jsme mohli udělat balíčky pro děti. Ty samozřejmě donesl MipÑišli, nasáli pravou vánoÂní náladu.
kuláš s doprovodem čerta – těm také děkujeme.
Věříme, že v dalších letech budeme mít více ﬁnancí na uskuV sále hrály koledy a svítily svíce na adventních vÆncích.
tečnění dalších akcí, které pořádáme hlavně pro naše děti.
Po pÑivítání se pÑedstavily zájmoVšem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný
vé kroužky DDM Nová Role. TaneÂní
nový rok.
Za Osadní výbor Jimlíkov
kroužek bÑišní tance (za který vystouMichaela Hejnová, Martina Hrabicová
pili ti nejmenší), TK DDM Nová Role
ZUMBA J. PeÂenkové, SHOW DANCE M. Kousalové a STREET ANGELS
K. Gvardové.

DÑm dÅtí uspoÐádal v pátek 11. listopadu od 17.00 hodin tradiÁní akci
„Lampionový prÑvod mÅstem s pÐíjezdem sv. Martina“.
PÑípravy zaÂaly v DDM již po obÆdÆ. Po celé budovÆ vonÆl vánoÂní Âaj.
Všichni, kdo se na pÑípravÆ podíleli, se
zaÂali scházet již po tÑetí hodinÆ. Maminky a babiÂky nám pÑinášely pohoštÆní a my jsme byli velice mile pÑekvapeni, kolik máme letos cukroví.
ZaÂali jsme na zahradÆ stavÆt stánky
a vyzdobovat areál zahrady. DÆti, které
tvoÑily doprovodnou družinu, se oblékly do svých kostýmÒ a už jsme jen Âekali na pÑíjezd Martina a pÑíchod dÆtí
s lampióny.
PÑed pátou hodinou už byla celá pÆší
zóna osvícena lampiony a mohlo se vyrazit. Za pomoci pÑíslušníkÒ Obvodního oddÆlení Policie ¢R vyšel prÒvod za družinou zbrojnošÒ a Martinem
na koni po mÆstÆ. Po celém mÆstÆ svítila svÆtýlka lampiónÒ, prÒvod se vinul

Mikuláš se ukázal i v Jimlíkově

Všem se vystoupení povedlo a obecenstvo je odmÆnilo velkým potleskem.
V letošním roce vystoupil také taneÂní
soubor ZUŠ A. DvoÑáka Karlovy Vary
se skladbou „Sedm týdnÒ…“ a vidÆli
jsme ukázky latinsko-amerických tancÒ. Bylo se na co dívat.
A potom už do sálu pÑišel hodný Mikuláš s andÆlem a za ním pÑibÆhli Âerti
a dokonce i jejich pekelný pán Lucifer!
V sále bylo chvílemi slyšet dÆtský pláÂ,
ale protože byla pro všechny dÆti pÑipravena spousta „dobrÒtek“, tak nÆkteÑí na strach rychle zapomnÆli. Pro
ty, kteÑí strachy neodešli, byla potom
pÑipravena „Âertovská diskotéka“.
PotÆšitelné je, že se sešlo až neuvÆÑitelné množství obyvatel našeho mÆsteÂka. Jsme velice rádi, že se našich
akcí úÂastní tak vysoký poÂet návštÆvníkÒ, je to pro nás odmÆnou za vykonanou práci. TÆšíme se na shledanou
na dalších akcích, které pro vás pÑipravíme!
Milena Tichá, Ēeditelka DDM

Nové jízdní řády jsou už v prodeji

Oznamujeme, že nové jízdní řády, platné od 11. 12. 2011,
jsou v prodeji na podatelně MěÚ a v infocentru v knihovně
Nová Role.
MěÚ Nová Role

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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Postavili jsme s dětmi hrad Pickwickov
Potom, co prvÊáÁkové vyhráli
lístky na muzikál Popelka na ledÅ,
pustili se do další soutÅže. Tentokrát museli postavit stÐedovÅký
hrad z krabiÁek od Áaje Pickwick.
PodaÑilo se nám sehnat 208 krabiÂek, a tak jsme mohli zaÂít se stavbou. Protože slepovat hrad a dozdo-

bit ho bylo dost nároÂné, pracovali jsme ve škole i v sobotu. Vyrobili
jsme také vlajky, štíty, rytíÑe na koni,
padací most a hradby. DÆti práce
moc bavila, pomohli nám i nadšení rodiÂe.
Hrad máme vystavený ve škole
na chodbÆ a jeho fotku jsme poslali

Udatní rytíři hlídají hrad Pickwickov.

Tak to vypadalo při stavbě hradu.

do redakce Âasopisu Pastelka, která
soutÆž vyhlásila. Porota bude vybírat dva nejhezÂí hrady, jejichž stavitelé pojedou na výlet na hrad.
Navíc probíhá na internetu hlasování o Âaje Pickwick. Pokud nám
budete chtít v této soutÆži pomoci,
podívejte se na internetové strán-

ky naší tÑídy www.super-lumici.estranky.cz, kde je odkaz na hlasování. A když se vám náš hrad bude líbit, mÒžete nám poslat hlas. Hlasuje
se do konce února.
Všem, kteÑí naše prvËáÂky podpoÑíte, dÆkujeme.
PaedDr. M. Dušková a žáci 1. A

Návrh investičních akcí
města Nová Role
na rok 2012
§ 2219 – Pozemní komunikace celkem 5.973.000 KÁ
• parkovací plochy sídlištÆ Pod Nádražím • 3.000.000 KÂ
• komunikace mezi domy U Plynárny a Husova • 1.800.000 KÂ
• chodník Chodovská ul. u mostu • 350.000 KÂ
• autobusové zastávky Tovární ul. • 200.000 KÂ
• rezerva • 623.000 KÂ
§ 3111 – PÐedškolní zaÐízení
• MateÑská škola Nová Role – pÑestavba kuchynÆ • 1.600 000 KÂ
§ 3113 – Základní školy
• Základní škola Nová Role – školní jídelna,
úprava vnitÑních prostor • 1.450.000 KÂ

§ 3613 – Nebytové prostory celkem 431 000 KÁ
• odkup podílu od SD Jednota Toužim za výstavu KD • 131.000 KÂ
• nákup budovy u vlakového nádraží od ¢D • 300.000 KÂ
§ 3631 – VeÐejné osvÅtlení
• výstavba nového VO dle rozhodnutí rady • 460.000 KÂ

§ 3341 – Rozhlas a televize
• 50% investice do kabelových rozvodÒ ve mÆstÆ,
internetová síz • 233.000 KÂ

§ 3635 – Územní plánování
• územní plán mÆsta • 450 000 KÂ

§ 3421 – Využití volného Áasu dÅtí a mládeže
• nová dÆtská hÑištÆ • 800.000 KÂ

§ 3639 – Komunální služby, územní rozvoj
• nákup pozemkÒ • 250 000 KÂ

§ 3429 – Ostatní zájmová Áinnost a rekreace
• víceúÂelová sportovní plocha v Nové Roli • 1.000.000 KÂ

§ 6171 – VnitÐní správa
• stavební úpravy Â. p. 236 pro potÑeby ¢S a. s. • 1.200 000 KÂ

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012
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sport
Oddíl vzpírání TJ Nová Role skončil třetí
nejen ve ﬁnále II. ligy skupiny A, ale i celkově
V sobotu 5. listopadu 2011 byla v Teplicích 3. kolem zakonÂena II. liga mužÒ,
skupina A. Družstvo mužÒ TJ Nová Role zde vyvybojovalo 3. místo v kole a tím
pádem také velice hodnotné 3. místo celkové!
KoneÁná tabulka II.ligy mužÑ ¢R „A“:
1. GU Teplice
2. Bohemians Praha
3. TJ Nová Role
4. Baník Sokolov
5. Lokomotiva Cheb
6. Rotas Rotava

29 bodÒ
26
25
20
19
16

3.354,2281 bodÒ Si
3.978,7337
3.822,2765
3.337,1213
3.449,4915
3.284,9599

Velká cena Nové Role se vydařila,
pod činkou se předvedlo 27 vzpěračů

Radek Podhola, 115 kg v trhu - ilustrační foto z internetu

Dne 10. prosince 2011 se ve sportovní hale TJ uskuteÂnil 22. roÂník Velké ceny
TJ Nová Role. Za dobu konání se naše soutÆž stala velice oblíbenou a vyhledávanou vzpÆraÂi z celé ¢eské republiky, o Âemž také tentokrát svÆdÂila poÂetná
úÂast - v tuto prosincovou sobotu zde totiž mÆlo své zastoupení sedm oddílÒ:
Baník Sokolov, Start PlzeË, Sokol PlzeË, GU Teplice, Bohemians Praha, Olymp
Praha a samozÑejmnÆ domácí oddíl TJ Nová Role!

Muži do 85kg:
1. Petr VÆžník
St. PlzeË
2. Radek Podhola GU Teplice
3. Jan Kounovský B. Sokolov
V kategorii soutÅžilo 8 vzpÅraÁÑ

270 kg
255 kg
216 kg

323,07 Si
309,61 Si
272,87 Si

Muži nad 85kg:
1. Lukáš Cibulka B.Sokolov
2. Andrej Beran
Bohemians Praha
3. Jan Zajan
GU Teplice
4. Josef Nagy
TJ Nová Role
7. Karel Mrnuštík TJ Nová Role
V kategorii soutÅžilo 8 vzpÅraÁÑ

330 kg
287 kg
270 kg
245 kg
115 kg

371,31 Si
338,95 Si
312,76 Si
278,64 Si
136,88 Si

Masters:
1. Miroslav Kubinec, roÂ. 1939 B. Sokolov
2. Jozef JuríÂek, roÂ. 1945
Ol. Praha
3. Petr KoláÑ, roÂ. 1963
B. Praha
4. Václav Mastný, roÂ. 1975
TJ N. Role
V kategorii soutÅžilo 10 vzpÅraÁÑ

118 kg
156kg
206kg
242kg

343,07 masters Si
341,57masters Si
329,63 masters Si
303,59 masters Si

Slavnostní výzdoba haly a ceny na VC TJ Nové Role (foto archiv TJ Nová Role)

Celkem se v soutÆži pÑedstavilo 26 mužÒ a jedna žena, Veronika VÆžníková,
která v roce 2011 vybojovala 3. místo na Mistrovství Evropy juniorÒ do 23 let.
Vlastní soutÆž slavnostnÆ zahájila dnešní starostka paní Jitka Pokorná a pro
nás je potÆšující zejména skuteÂnost, že soutÆž mÆla vysokou sportovní úroveË.
O tom jasnÆ svÆdÂí dosažené výkony:

Jan Zajan, 115 kg v trhu (ilustrační foto z internetu)

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

ObàanĜm Nové Role a všem pĒíznivcĜm sportu
pĒejeme mnoho štìstí a zdraví v roce 2012.
A. Kocur a M. Podšer, trenéĒi oddílu vzpírání

Pánové M. Polanský, vrchní rozhodčí a A. Kocur, ředitel soutěže
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I v ulicích Nové Role Lidé, buďte všímaví,
narazíte na zloděje vyplatí se vám to!
Za období od poloviny záÐí do poloviny prosince 2011 Ðešili policisté
v Nové Roli témÅÐ ÁtyÐicet trestných
ÁinÑ. V souÁasné dobÅ nejvíce policisty zamÅstnávají vloupání do rÑzných objektÑ a výtržnosti páchané
návštÅvníky víkendových diskoték.
PolicistÒm se podaÑilo objasnit napÑíklad tyto trestné Âiny:
• Na konci záÑí oznámila dÒchodkynÆ z Nové Role, že se neznámý pachatel vloupal do jejího bytu. PolicistÒm se za necelé dva mÆsíce podaÑilo pachatele vypátrat. Byl jím pÑíbuzný obÆti. Po zjištÆní pachatele nedala
okradená seniorka souhlas s trestním
stíháním, a proto byla vÆc odložena.
• V listopadu byla nahlášena krádež motorové nafty z nákladních automobilÒ zaparkovaných na odstavné ploše v Nové Roli. Policisté se této
lokalitÆ vÆnovali nÆkolik týdnÒ. To se
jim vyplatilo a v brzkých ranních hodinách se jim pÑímo na místÆ podaÑilo
zadržet pachatele pÑi dalším pokusu
o krádež nafty. PodezÑelý muž se pÑiznal i k první krádeži a s majitelem vozidel se domluvil, že mu vzniklou škodu co nejdÑíve uhradí.
• ¢tyÑikrát Ñešili policisté pÑípad,
kdy jeden z rodiÂÒ neplatil stanovené
výživné na své dítÆ. TÑi z neplatiÂÒ výživného jsou muži a v jednom pÑípadÆ
se jednalo o ženu.
• Ve dvou pÑípadech policisté zadrželi ÑidiÂe, kteÑí pÑed jízdou požili alkoholický nápoj a tím ohrožovali bezpeÂnost silniÂního provozu.
• Jiní tÑi ÑidiÂi byli policisty zadrženi, když Ñídili osobní motorové vozidlo, aÂkoliv jim byla tato Âinnost zakázána rozhodnutím soudu nebo správního orgánu.

Řidiči, dávejte si pozor!
Vaše auto není výkladní skříň!
NezodpovÆdnÆ se chovají i majitelé
motorových vozidel. Sami svým jednáním zvyšují pravdÆpodobnost, že se
právÆ jejich vozidlo stane pÑedmÆtem
zájmu zlodÆjÒ.
KromÆ ÑádnÆ zajištÆného vozidla by
mÆlo být základním pravidlem každého ÑidiÂe, aby pÑed opuštÆním automobilu zkontroloval, zda v nÆm nejsou na zvenÂí viditelných místech
vystaveny hodnotné pÑedmÆty. Každý takový pÑedmÆt viditelnÆ umístÆný ve vozidle pÒsobí na pachatele jako
magnet a vozidlo pak nemusí ochránit
ani to, že je zaparkováno na frekventovaném a dobÑe osvÆtleném místÆ.
Stejné je to i s prázdnými taškami,
které jsou ponechány na viditelném
místÆ. AÂkoliv majitel vozidla ví, že
taška je prázdná, zlodÆj to z venku nepozná. A tak i když nakonec z vozidla
nic neodcizí, zpÒsobí majiteli velkou
škodu na poškození vozidla.

Výrazným problémem (a to neje- lé jezdí tam, kde se jim dobÑe krade.
nom v Nové Roli, ale v celé ¢eské re- Pokud napÑíklad najdou lokalitu, kde
publice), jsou zvyšující se poÂty ma- jsou sousedi neteÂní, tak se rádi vrájetkových trestných ÂinÒ. Významnou tí. A náš soused z tohoto pÑíkladu se
mÆrou mohou sami obÂané, aniž by si mÒže stát další obÆtí. Naopak pokud
to nÆkdy zcela uvÆdomovali, ovlivnit pachatelé zjistí, že v lokalitÆ jsou lidé
pravdÆpodobnost, že se stanou obÆtí obezÑetní, tak se sem sotva vrátí.
trestné Âinnosti, pÑípadnÆ minimaliTo samé platí i o jiných trestných Âizovat následky této Âinnosti. Tato tak- nech. Lidé se obávají oznámit policii,
zvaná situaÂní prevence staví na zku- že jsou svÆdky trestné Âinnosti, i když
šenosti, že urÂité druhy kriminality by mohli pomoci zjistit pachatele.
se objevují v urÂité dobÆ, na urÂitých OdÒvodËují to Âasto tím, že se obávamístech a za urÂitých okolností. Pro- jí reakce pachatele. Tím ale dávají pastÑednictvím opatÑení režimové, fyzic- chatelÒm pocit nedotknutelnosti.
PÑitom by to mÆli být pachatelé, kdo
ké a technické ochrany se snaží krimiby se mÆl bát páchat trestnou Âinnost.
nogenní podmínky minimalizovat.
Jeden ze zpÒsobÒ zvýšení bezpeÂ- Pokud bude pachatel zadržen pÑi Âinu
nosti v lokalitÆ je vnímavost obÂanÒ na základÆ oznámení obÂana a nakovÒÂi lidem, kteÑí se v nÆm pohybují. nec úspÆšnÆ odsouzen, urÂitÆ se neNení výjimkou, že se policisté s odstu- bude chtít nechat znovu chytit. Takpem Âasu dozvÆdí, že obÂan byl svÆd- to mÒže každý pÑispÆt ke zvýšení bezkem toho, jak se v domÆ jeho souse- peÂnosti ve svém okolí. A udÆlat nÆco,
da nacházejí zlodÆji a z domu vynáše- na co mÒže být právem pyšný.
V àlánku bylo àerpáno z internetojí vÆci do auta. Místo toho, aby zavolal policii, tak si Ñekne, že radši hlá- vých stránek www.mvcr.cz, oddíl Presit nic nebude, aby mÆl sám klid. PÑi- vence, kde najdete i materiály k protom si neuvÆdomuje, že i pachate- gramu Bezpeàná lokalita.

Finanēní poradenství

Miroslav Turek
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nádražní 280, 362 25 Nová Role









analýza finanēní situace a zajištĢní, odstranĢní zbyteēných nákladƽ
hypoteēní úvĢry, stavební spoƎení
pojistná ochrana zdraví, rodiny, pƎíjmƽ, majetku, odpovĢdnosti a vozidel
penzijní pƎipojištĢní
investování a zhodnocování prostƎedkƽ, aktivní tvorba rezerv
dlouhodobá spolupráce s individuálním pƎístupem a péēí o klienta
bezplatné konzultace

kanceláƎ: Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary
mobil: +420 603 555 529, e-mail: miro.turek@centrum.cz
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kulturní pozvánka

MĢstský úƎad Nová Role
Vás srdeēnĢ zve na

který se uskuteēní ve stƎedu 4.ledna 2012 od 18.00 hodin
v sále Kulturního domu v Nové Roli.

Do roku 2012 Vás pƎivítají soubory

pod vedením sbormistrynĢ Pavlíny PetƎíkové,
s pásmem duchovní , lidové a populární hudby
a

pod vedením kapelníka KvĢty Teturové,
s kolekcí známých melodií v rytmu swingu, latiny, jazzu
a
jistĢ i nĢjaké pƎekvapení.

vstupné : dobrovolné ve prospĢch charitativní pomoci pro tĢlesnĢ postiženou
žákyni Základní školy v Nové Roli

Zveme všechny posluchaēe dobré muziky

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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MČsto Nová Role
pĜeje svým obþanĤm
mnoho štestí, zdraví
a úspechĤ v roce 2012

P Ě K N É

V Á N O C E

A

V Y V O N Ě N Ý

R O K

2 0 1 2

PF2012 posílá všem svým stálým,
minulým i budoucím hostum
Hotel Seifert,
Nové Hamry

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012
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inzerce

Oslovte
své nejbližší
zákazníky
Chcete být vidět?
Chcete, aby o vás
zákazníci věděli?
Jsme tu pro vás!

Inzerujte v Novorolském zpravodaji
rozměr inzerátu

cena

celá strana 190 x 260 mm

3.000 Kč

polovina strany 190 x 124 mm

1.600 Kč

čtvrtina strany 93 x 124 mm

1.000 Kč

93 x 60 mm

550 Kč

45 x 60 mm

350 Kč

více informací na telefonu: 354 597 403 nebo dotazem na e-mail: info@zurnalmedia.cz

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

14

1-2
2012

inzerce

ROK 2012

PŘESNĚ
TA K O V Ý, J A K Ý S I B U D E T E P Ř ÁT

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012
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STAR-nova, spol. s r.o.
Chodovská 236, 362 25 Nová Role
tel.: 353 564 317 255 701 365
e-mail: pfremut@starnova.cz

PŘIPOJENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU + TV
ZA ĎÁBELSKY NÍZKÝCH 666 KORUN VČETNĚ DPH?

V NOVÉ ROLI ANO!
V rámci ukončení rekonstrukce televizního kabelového rozvodu Nová Role na telekomunikační síť pro přenosy TV,
vysokorychlostního internetu, dat a hlasu přichází společnost STAR-nova spol. s r.o. s atraktivní nabídkou.

Získejte nyní akční připojení
vysokorychlostního internetu 10 Mbps
a kombinací programových nabídek TV
ZA JEDNU CENU!

JEN ZA 666 KORUN
v telekomunikační síti TKR Nová Role.
Objednávky a další informace žádejte u společnosti STAR-nova, spol. s r.o., tradičního poskytovatele telekomunikačních služeb na Karlovarsku a Sokolovsku a současně rovnocenného partnera Města Nová Role.
Novorolský zpravodaj 1-2/2012 • Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role • Listovka městského úřadu, MK ČR E 11996
• Redakční rada: předseda: Olga Lillová, členové: PaedDr. Miluše Dušková, Růžena Škardová • Počet výtisků: 1 750 • Tisk 30. 12. 2011 • Foto archiv
• Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci • Příspěvky shromažďuje městský úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah
• Tisk a inzerce: ŽURNÁL MEDIA, a.s., telefon: 354 597 403, e-mail: info@zurnalmedia.cz, web: www.zurnalmedia.cz

